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Beste ouder/verzorger,

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Daarom is het belangrijk om een 
goed beeld te hebben van de school waar uw kind naartoe gaat.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids, die voorafgaand aan ieder schooljaar wordt gemaakt, leest u ook relevante informatie 
over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Voor 
actuele berichtgeving over onze school verwijzen we naar de website www.gbsdewierde.nl

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van gbs De Wierde

Antoinette Heijink en Jenet Gils
directie Gbs de Wierde

Voorwoord
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Contactgegevens

Gbs De Wierde
Aemckenheerd 2
9951VZ Winsum (Groningen)

 0595443326
 http://www.gbsdewierde.nl
 info@gbsdewierde.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Antoinette Heijink a.heijink@gbsdewierde.nl

Directeur Jenet Gils j.gils@gbsdewierde.nl

Onze school is een zogeheten eenpitter met een zelfstandig (toezichthoudend) bestuur. De 
bestuursleden worden gekozen uit de leden van de schoolvereniging. De (uitvoerende) bestuurstaken 
zijn bij de directie neergelegd. De directie vertegenwoordigt het schoolbestuur in allerlei netwerken en 
overleggen met externen. Het hiervoor genoemde gedeelte van de directietaken wordt gedaan door 
Antoinette. 
Vanaf 1 augustus 2022 hebben we een duo-directie. Waarbij Jenet de dagelijkse gang van zaken en de 
onderwijskundige kant voor haar rekening neemt.
Samen met de coördinatoren op verschillende terreinen vormt de directie het beleidsteam dat 
verantwoordelijk is voor het voorbereiden van nieuw beleid.  

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 170
 http://www.gbsdewierde.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

170

2021-2022

Het aantal leerlingen op gbs De Wierde schommelt al jaren tussen 175 en 200 leerlingen. We 
verwachten voor de komende jaren wel een lichte leerlingendaling omdat onze school in een 
krimpregio ligt. 

De peildatum voor de leerlingentelling is 1 oktober. Dat betekent dat de leerlingen die gedurende het 
schooljaar 2021-2022 instromen bij de kleutergroepen nog niet in het overzicht dit leerlingenaantal is 
verwerkt. 

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Kenmerken van de school

Eigenheid

OpenheidVertrouwen & Verantwoordelijkh

Nieuwsgierigheid Dienstbaarheid & Dankbaarheid

1.2 Missie en visie
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Missie en visie

Onze missie
De missie van gbs De Wierde is om samen met de ouders, als eersteverantwoordelijken, de kinderen die 
ons zijn toevertrouwd in onderwijs en opvoeding tot bloei te laten komen en hen te helpen hun eigen 
identiteit te ontwikkelen, als kind van God. Dit doen we door talenten van kinderen aan te spreken, hun 
nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen te helpen bij het ontwikkelen van kennis, houding en 
vaardigheden die zij nodig hebben om als christen een eigen plek in te nemen en verantwoordelijkheid 
te dragen in de samenleving.

Christelijke identiteit
Kinderen ontvangen op gbs De Wierde onderwijs vanuit een christelijke visie op de mens en op de 
samenleving, vanuit de overtuiging dat God de wereld en de mensen heeft geschapen om in relatie met 
Hem te leven. In ons identiteitsdocument, dat u op onze website kunt vinden, leest u op welke manier 
we op gbs De Wierde vorm geven aan onze christelijke identiteit.

Meer dan rekenenen taal
We gaan in het onderwijs voor de brede ontwikkelingvan kinderen. Dit houdt in dat we bij ons 
onderwijs niet alleen focussen op de leerstof, maar oog hebben voor de brede ontwikkeling van 
kinderen; samenwerken,creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 
sociale en culturele vaardigheden en goed om kunnen gaan met ICT zijn belangrijke vaardigheden 
waaraan wewerken. Ze zijn onmisbaar voor kinderen in de 21e eeuw! 

Ons onderwijs is gericht op kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming. Kwalificatie houdt in dat 
kinderen kennis en vaardigheden leren die ze nodig hebben om als volwassene een bijdrage te kunnen 
leveren aan de samenleving. Socialisatie houdt in dat kinderen thuis raken in de eigen (Nederlandse en 
christelijke) cultuur. Persoonsvorming houdt in dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige 
personen die in staat zijn kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag en op de eigen (sub)cultuur. 

Op onze school kiezen we voor het onderwijskundigeconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs omdat 
dit goed aansluit bij onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige visie. 

Onze kernwaarden
Wat we échtbelangrijk vinden in het onderwijs en de omgang met elkaar hebben we samengevat in vijf 
kernwaarden.  

Eigenheid                    
Ieder mens is uniek en door God geliefd zoals hij/zij is. We waarderen onderlinge verschillen in karakter 
en mogelijkheden en stimuleren elkaar om die te ontwikkelen. Juist door samen te werken vullen we 
elkaar aan en leren we van elkaar.  

Verantwoordelijkheid  
We respecteren ouders als eerst-verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Samen met 
hen willen we kinderen leren om hun plek in te nemen in de samenleving. We geven kinderen en elkaar 
het vertrouwen dat nodig is om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. 

Openheid
Een open, lerende én uitnodigende houding bij alle betrokkenen en transparante informatie is dé basis 
voor ‘samen leren’ en het versterken van partnerschap met ouders.  
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Dienstbaarheid
‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’. We willen de kinderen leren en samen met de 
ouders voorleven niet slechts voor het eigen belang te gaan, maar evengoed op dat van anderen gericht 
te zijn. 

Nieuwsgierigheid
De door God geschapen wereld zitboordevol wonderen! We willen verwondering en nieuwsgierigheid 
aanwakkeren, bij de kinderen én bij elkaar en daarmee het leren stimuleren.

Identiteit

Onderwijs is nooit neutraal. Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit een christelijke visie op 
mens en samenleving. De leerkrachten vinden het belangrijk om kinderen hiermee vertrouwd te 
maken. Tegelijk vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren om respectvol om te gaan met 
mensen met een andere levensbeschouwing of cultuur. 

We willen graag dat ouders (ook) voor onze school kiezen omdat ze het belangrijk vinden dat hun 
kinderen onderwijs ontvangen dat in het verlengde ligt van de (christelijke) opvoeding thuis. Om 
verwachtingen over en weer goed op elkaar af te stemmen hebben we een identiteitsdocument 
opgesteld. Hierin leest u hoe we invulling geven aan de christelijke identiteit van onze school. We 
verwachten van ouders die hun kind onderwijs op De Wierde willen laten volgen dat zij dit document 
van harte kunnen onderschrijven. Het identiteitsdocument vindt u op de website van onze school. 
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Gbs De Wierde telt acht groepen. We werken als basis nog met een leerstofjaarklassensysteem (waarbij 
leerlingen worden ingedeeld naar leeftijd in groepen), maar we vinden dat dit systeem de ontwikkeling 
van kinderen (= de bedoeling) niet mag belemmeren. Daarom kiezen we steeds vaker voor 
maatwerkoplossingen die groepsdoorbrekend zijn. Tijdens de talentmiddagen op vrijdagmiddag in de 
bovenbouw wordt sowieso groepsdoorbrekend gewerkt. 

De kleuters werken al grotendeels groepsdoorbrekend; ze zijn ingedeeld in twee combinatiegroepen 
1/2. Hiervoor is al jaren geleden gekozen omdat kleuters zich heel sprongsgewijs ontwikkelen. Door een 
combinatiegroep te vormen kunnen kinderen als ze even niet meekomen met leeftijdsgenoten of juist 
sneller gaan af en toe aansluiten bij kinderen uit een andere groep. Een praktisch voordeel is dat er per 
jaar minder nieuwe kinderen in één groep instromen en de samenstelling van beide groepen 
evenwichtiger is. 

Op gbs De Wierde streven we ernaar dat leerkrachten breed inzetbaar zijn. Speciale vakleerkrachten 
die zich exclusief richten op één van de vakken hebben we niet. Wel stimuleren we dat leerkrachten 
zich specialiseren op een deelterrein, om als coördinator/expert op een deelterrein  de doorgaande lijn 
voor een specifiek onderdeel te versterken en te bewaken en collega's inhoudelijk te adviseren en 
ondersteunen, zoals op het terrein van Taal/lezen, Rekenen, ICT, Cultuur, Gedrag/sociale vaardigheden 
en Sport.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

We willen op onze school betekenisvol onderwijs geven. Dit brengt met zich mee dat we leerdoelen 
zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden en liefst zo weinig mogelijk in aparte 'vakken'. We werken 
daarom thematisch; in de vijf periodes in een jaar (van vakantie tot vakantie) werken de groepen aan 
vijf thema's.

De tijd die per groep besteed wordt aan verschillende leerdoelen verschilt per groep en is ook 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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afhankelijk van de mate waarin de leerdoelen behaald worden. De leerkrachten zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen van een bij de groep passend aanbod.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

We willen op onze school betekenisvol onderwijs geven. Dit brengt met zich mee dat we leerdoelen 
zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden en liefst zo weinig mogelijk in aparte 'vakken'. Alleen rekenen, 
lezen en spelling worden ook ‘los’ aangeboden. Dat gebeurt met name ‘s ochtends. We werken 
thematisch; in de vijf periodes in een jaar (van vakantie tot vakantie) werken de groepen aan vijf 
thema's. Het middagprogramma staat in de meeste groepen grotendeels in het teken van het thema. 

De tijd die per groep besteed wordt aan verschillende leerdoelen verschilt per groep en is ook 
afhankelijk van de mate waarin de leerdoelen behaald zijn/worden. De leerkrachten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het opstellen van een bij de groep passend aanbod.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Zie toelichting

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Ons team bestaat uit 14 groepsleerkrachten, 8 ondersteunende medewerkers, een IB'er en twee 
directieleden. Op onze website www.gbsdewierde.nl vindt u de namen, mailadressen en een foto van 
de teamleden. 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Calimero Kinderopvang, Kids2B en Kinderopvang Het Hogeland.

Een groeiend aantal ouders van onze school maakt gebruik van kinderopvang. In Winsum zijn 
verschillende Kindopvangsorganisaties, waar ouders gebruik van maken: Kinderopvang Calimero, 
Kids2B en Kinderopvang Het Hogeland. Een ander deel van de ouders maakt gebruik van gastouders 
voor de opvang van hun kinderen. In Winsum hebben ouders ruime keuze als het gaat om kinderopvang 
op loop- en fietsafstand van de school. Kinderopvang Calimero biedt sinds voorjaar 2021 
buitenschoolse opvang aan op de locatie van gbs De Wierde. 

Onze school neemt deel aan het VVE-overleg waarin onderwijs en opvangorganisaties afspraken 
maken t.b.v. VVE.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In 2019 is een nieuw Strategisch Schoolplan uitgewerkt in samenspraak met team, bestuur en MR. 
Hierin zijn de schoolambities voor de periode 2019-2023 zijn verwoord in droombeelden. Tegelijk is 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

We streven ernaar om maximaal twee leerkrachten voor één groep te hebben. De meeste groepen 
hebben twee leerkrachten, die als duo samen verantwoordelijk zijn voor de groep. Hoe de taken 
verdeeld zijn, verschilt per groep, afhankelijk van het aantal werkdagen van beide duo's. Bij ziekte dan 
wordt eerst de duo-leerkracht gevraagd te vervangen. Is dat niet mogelijk, dan vervangt één van de 
andere collega's. We hebben tot nu toe geen gebruik hoeven te maken van externe vervangingspools. 

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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gestart met de invoering van een nieuw Kwaliteitssysteem, waarin ambities worden uitgewerkt in 
Ambitiekaarten. Concrete plannen en werkafspraken om de ambities te realiseren worden vastgelegd 
in Kwaliteitskaarten.

Ambitie 1 We werken vanuit de bedoeling: mensen tot bloei laten komen!
Leerkrachten en leerlingen zijn in ontwikkeling, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling, leren zichtbaar, leren van elkaar en hebben plezier in het leren. Wat we kinderen willen 
leren, doen we ook/eerst zelf! De systemen die we hanteren helpen ons daarbij. Van systemen die hier 
niet bij helpen hebben we afscheid genomen.

Ambitie 2 Van de gemiddelde leerling naar die ene leerling
Alle kinderen op school worden uitgedaagd op een manier die past bij hun mogelijkheden en talenten. 
Kinderen en leerkrachten kunnen van zichzelf benoemen waar ze goed in zijn/anderen mee kunnen 
helpen en waar ze de hulp van anderen in nodig hebben. Niemand hoeft op z’n tenen te lopen, niemand 
hoeft op zijn nagels te bijten van verveling. De ontwikkeling van kinderen wordt niet belemmerd door 
groepsgrenzen. We focussen meer op wat kinderen wél kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen. 
Verschillen tussen kinderen en teamleden zijn heel gewoon, individuele aandacht is niet bijzonder. 
Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, hebben zicht op hun eigen ontwikkeling. De focus 
komt meer te liggen op het leerproces en wat minder op het schoolresultaat. Schoolbreed heeft het 
rapport 

Ambitie 3 Doelgericht en cyclisch werken aan kerndoelen en eigen doelen
Leerkrachten en leerlingen (in de bovenbouw) kunnen uitleggen en laten zien wat ze doen, waarom en 
met welk (beoogd) resultaat. De doelen (kerndoelen, brede doelen en identiteitsdoelen) waaraan 
gewerkt wordt en de doorgaande leerlijnen hierin zijn helder voor alle leerkrachten. We hebben op 
school voor elk van de aandachtsgebieden een kartrekker, die de doorgaande lijn voor dit 
aandachtsgebied bewaakt en stimuleert. De (nieuwe) kerndoelen en onze eigen doelen zijn in deze 
aandachtsgebieden geïntegreerd. De kartrekkers opereren als inspirators voor het team op hun 
aandachtsgebied en volgen hiervoor de benodigde scholing/opleiding. plaatsgemaakt voor portfolio’s.

Ambitie 4 Versterken school als gemeenschap, rol in lokale gemeenschap
De school is een gemeenschap waarin diverse betrokkenen ieder vanuit een eigen rol een bijdrage 
leveren aan de gezamenlijke missie (mensen tot bloei brengen): leerlingen, ouders, leerkrachten, 
teamleden, oud-leerlingen en andere betrokkenen bij de school, vrienden van de school. De school is bij 
uitstek de plek waar kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen ten behoeve van de 
gemeenschap. In onze schoolgemeenschap gaan mensen respectvol met elkaar om vanuit heldere 
verwachtingen over en weer en gedeelde kernwaarden. Onze school levert een zichtbare, constructieve 
bijdrage aan de lokale samenleving en aan de leefbaarheid in de regio.

Ambitie 5 Goede balans inspanning-ontspanning
Leerkrachten en leerlingen ervaren een goede balans tussen werk en privé/thuis, inspanning en 
ontspanning, weten hoe ze hier zelf een bijdrage aan (kunnen) leveren. Het ziekte- en schoolverzuim is 
laag.

Ambitie 6 Toekomstbestendige, duurzame, passende huisvesting
Er zijn door de school en de gemeente gezamenlijk stappen gezet richting duurzame, 
toekomstbestendige huisvesting als het gaat om verduurzaming van de huisvesting en duurzaam, 
functioneel gebruik van het gebouw.

Ambitie 7 Versterken (strategische) samenwerking
We zijn duurzame samenwerking aangegaan met samenwerkingspartners op diverse terreinen met het 
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oog op realisatie van onze ambities.

Jaarlijks maakt het team op basis van het Strategisch Schoolplan een Jaarplan met doelen waaraan het 
komende schooljaar wordt gewerkt. Dit Jaarplan wordt afgestemd met de MR en het toezichthoudend 
bestuur. Aan het einde van het schooljaar vindt een evaluatie van het Jaarplan plaats. De uitkomsten 
hiervan worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Jaarplan. In het bestuursverslag legt het 
bestuur ieder jaar verantwoording af van het gevoerde beleid. Dit verslag wordt jaarlijks voorafgaand 
aan de Algemene Ledenvergadering aan leden en ouders ter beschikking gesteld. 

Het Strategisch Schoolplan 2019-2023 en het bestuursverslag van 2020 zijn te vinden op de website van 
de School: www.gbsdewierde.nl

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

We willen als school zo passend mogelijk onderwijs bieden voor onze leerlingen. Ons uitgangspunt is 
dat ieder kind welkom is op onze school. Dit betekent niet altijd dat onze school de meest passende 
plek is voor uw kind. 

Onderwijs is maatwerk, de onderwijsbehoeften van uw kind zijn voor ons het uitgangspunt. Daarvoor 
valt geen blauwdruk te geven. Als school en ouders onderzoeken we samen hoe we het beste tegemoet 
kunnen komen in de onderwijsbehoeften van uw kind, op school en thuis. Passend onderwijs kunnen 
bieden hangt samen met veel verschillende factoren, die elkaar onderling beinvloeden: 
kindkenmerken, maar ook groepssamenstelling, gezinssituatie, beschikbare expertise bij de leerkracht 
en op school etcetera. Uitgangspunt is dat ieder kind welkom is op onze school. Als wij of ouders 
merken dat we niet voldoende in de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voorzien willen we daar 
zo snel mogelijk met ouders over in gesprek om te kijken wat er nodig is. Kunnen we iets veranderen in 
de context, waardoor beter in de onderwijsbehoeften van uw kind kan worden voorzien? Of is er meer 
nodig?

Op dit moment wordt gewerkt aan een Ambitiekaart en Kwaliteitskaarten om verwachtingen van 
ouders o.a. ten aanzien van passend onderwijs goed te managen. De kwaliteitskaart 'Ondersteuning bij 
de ontwikkeling' komt bij de start van het schooljaar 2021-2022 beschikbaar. Kijk voor meer informatie 
op de website van onze school.

Diverse teamleden hebben zich op diverse terreinen gespecialiseerd. Onderstaand ziet u op welke 
terreinen we specialistische kennis in huis hebben. Het aantal dagdelen dat ze hiervoor inzetbaar zijn 
varieert en is daarom niet ingevuld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school willen we er aan bijdragen dat alle kinderen tot bloei kunnen komen. In het verleden hebben 
we dan ook leerlingen gehad die medische zorg nodig hadden. Op het moment dat ouders hun kind 
met extra ondersteuningsbehoefte aanmelden kijken we samen of het lukt om dit te begeleiden. 
Wij zijn een school die steeds in ontwikkeling is als het gaat om talentbegeleiding. Zo hebben wij een 
talentgroep zorg&welzijn, tuin, hout en breinbrekers. Op die manier bieden wij een aanbod voor 'alle' 
leerlingen.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Wij hebben op school een IB'er. Daarnaast is er een opgeleid reken coördinator en een leerkracht met 
een diploma voor RT.
Een leerkracht heeft de opleiding tot talentbegeleider (HB specialist) gedaan.
Dit schooljaar wordt er een collega opgeleid tot taal coördinator. 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Twee leerkrachten op onze school hebben zich gespecialiseerd op het gebied van de sociaal 
emotionele ontwikkeling.
Daarnaast is er een leerkracht die wordt opgeleid tot Kanjer coördinator. 
De school heeft ook al een opgeleid Kanjer coördinator, zij is tevens opgeleid tot RT'er, coach bij 
gedragsproblemen en talentbegeleider. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Zie de toelichting die wij geven bij het aandachtsgebied Sociaal Emotioneel. 
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• vakdocenten gym

Als school hebben we 3 leerkrachten die opgeleid zijn tot vakdocent gym. 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

We willen graag dat onze leerlingen respectvol omgaan met elkaar en anderen en zelf stevig in hun 
schoenen staan. Om dit concreet invulling te geven, volgen de kinderen in alle groepen de 
Kanjertraining. De coordinatie van de inzet en monitoring van de sociale veiligheid ligtbij de 
Kanjercoordinator. 

Bij de Kanjertraining hoort een veiligheidsmonitor, die jaarlijks afgenomen wordt vanaf groep 5. Dit is 
een vragenlijst waarin kinderen aangeven hoe prettig/veilig zij zich voelen. De uitkomsten op 
groepsniveau en eventueel te nemen acties bespreekt de Kanjer coördinator met de groepsleerkracht. 

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op de website van onze school  (www.gbsdewierde.nl)

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Veiligheidsmonitor Kanjertraining .

Naast de jaarlijkse Veiligheidsmonitor wordt in de bovenbouw jaarlijks de sfeermeter afgenomen. Ook 
zetten leerkrachten het middel Sociogram in om zicht te krijgen op de groepsdynamiek. Dit is een korte 
vragenlijst die inzicht geeft in de groepsdynamiek, de onderlinge relaties in de groep.

Het nadeel van enquêtes onder kinderen is dat de uitslag soms sterk een momentopname is. Daarom 
vinden we het belangrijk dat de leerkracht ook tijd uittrekt voor gesprekjes met kinderen. Iedere 
leerkracht voert daarom tenminste eens per jaar, maar liefst vaker, een gesprek met ieder kind 
in zijn/haar groep.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator J. Gils j.gils@gbsdewierde.nl

vertrouwenspersoon W. Jansen w.jansen@gbsdewierde.nl

vertrouwenspersoon J. van der Veen j.vanderveen@gbsdewierde.nl
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Klachtenregeling

Als u een probleem signaleert, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht, de directie en/of het 
bestuur. Vindt u hier naar uw mening onvoldoende gehoor, dan kunt u te rade gaan bij een externe 
vertrouwenspersoon, die hiervoor door de school is aangesteld. De externe vertrouwenspersoon is er 
ook voor situaties waarin het wellicht lastig is om zelf naar een persoon binnen de school te stappen, 
zoals in het geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld tegen leerlingen. Gaat de 
klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We besteden veel aandacht aan de communicatie met ouders, persoonlijk en schriftelijk. Een goed 
begin is het halve werk; daarom begint het schooljaar met een startgesprek van de leerkracht met elke 
ouder in zijn/haar groep. Regelmatig ontvangen ouders een schoolnieuwsbrief of een 
groepsnieuwsbrief. Met ouders die voor het eerst of het laatst een kind op school heeft, voert de 
directie een kennismakings- of afscheidsgesprek. 

• website www.gbsdewierde.nl 
• de schoolgids 
• een digitale school nieuwsbrief (tweewekelijks) 
• nieuwsbrieven van de eigen groep
• portfolio en rapporten
• start- en spreekavonden
• ouderkijkochtenden
• ouderavonden
• persoonlijk contact in de school (ouders zijn altijd welkom in de school)
• informatiebijeenkomst voor ouders die hun kind overwegen naar gbs De Wierde te laten gaan
• thema-avond naar aanleiding van een schoolbreed thema; kinderen presenteren hun werk aan de 

ouders 

Onze missie is om samen met ouders, als eerstverantwoordelijken, de kinderen die ons zijn 
toevertrouwd in onderwijs en opvoeding tot bloei te laten komen. Meer hierover leest u op onze 
schoolwebsite (www.gbsdewierde.nl). 

We zijn ervan overtuigd dat we onze missie alleen kunnen realiseren sámen met ouders. Ouders zijn bij 
ons geen ‘klant’, maar partner in opvoeding en onderwijs, onze belangrijkste samenwerkingspartners! 
We betrekken hen graag bij het onderwijs. Dat merk je als je de school binnenkomt: ouders zijn altijd 
welkom! Bij de weekopening op maandag en dagelijks tijdens de inloop zijn veel ouders in de school te 
vinden.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• ouderpeilingen t.a.v. belangrijke ontwikkelingen
• uitnodiging tot reageren via Parro of nieuwsbrief

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs, is onze vaste overtuiging. Ouders zijn bij 
ons geen 'klant', maar partner in opvoeding en onderwijs. Zij kennen hun kind het beste en bieden voor 
het onderwijs belangrijke informatie over wat hun kind nodig heeft. Daarom gaat iedere leerkracht aan 
het begin van het schooljaar met ouders in gesprek. 

Daarnaast helpen ouders bij het goed laten draaien van de schoolorganisatie. Dankzij hun inzet kunnen 
we veel extra's doen voor en met de kinderen en lukt het ons om ondanks een beperkt budget van de 
overheid de school schoon en netjes te houden. We realiseren ons dat ouders het zelf vaak ook al erg 
druk hebben en dat interesses en kwaliteiten van ouders onderling verschillen. We doen ons best om 
hier rekening mee te houden als we inzet van ouders vragen.  
Sinds het vorige schooljaar werken we met klassenouders, om het contact tussen ouders onderling te 
versterken, en met buddy's, ervaren ouders die andere ouders wegwijs maken. Meer hierover leest u op 
onze website. 

bij politie en justitie. De externe vertrouwenspersoon kan eventueel bemiddelen of wijst de weg naar de 
juiste afhandeling van de klacht. 

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor Gereformeerd Onderwijs. De 
externe vertrouwenspersoon kan naar de klachtencommissie doorverwijzen en helpen op een goede 
manier een klacht in te dienen. In de bijlage van de schoolgids vindt u de contactgegevens van het 
schoolbestuur, de externe vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.

Externe vertrouwenspersoon (Noorderbasis), tel. (0594) 500649
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Alg. klachtencommissie, Postbus 2133, 2800 BG Gouda
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Daarvan bekostigen we:

• uitgaven die met de identiteit te maken hebben

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Ouders die lid zijn van de schoolvereniging betalen 35 euro per gezin/lid per kalenderjaar

De school vraagt van ouders jaarlijkse een vrijwillige ouderbijdrage. Daaruit worden de kosten vergoed 
voor festiviteiten en schoolreisjes waarvoor de school geen overheidsbijdrage ontvangt. De hoogte van 
de ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat ouders op school hebben. Als peildatum 
wordt 1 maart gehanteerd. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is:

1 kind - 30 euro
2 kinderen - 45 euro
3 kinderen of meer - 55 euro

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is of een arts moet bezoeken en daarom niet op school komt, willen we dat graag 
aan het begin van de dag weten. We hoeven ons dan niet onnodig ongerust maken. U kunt daarvoor 
tussen 8.00 en 8.30 uur naar school bellen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Behalve ziekte kan er een andere goede reden zijn waarom uw kind niet op school kan komen. Op onze 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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website vindt u waarvoor en hoe u verlof kunt aanvragen. Heeft u van de directie toestemming voor 
verlof ontvangen, dan verzoeken we u de afwezigheid van uw kind ook aan zijn/haar leerkracht door te 
geven. Verzuim zonder toestemming van de directie geldt als ongeoorloofd schoolverzuim. Verzuim 
(geoorloofd of ongeoorloofd) wordt altijd geregistreerd. 

We willen graag expliciet christelijk onderwijs geven in het verlengde van de (christelijke) opvoeding 
thuis. Lidmaatschap van een specifieke kerkgenootschap wordt niet vereist. We vinden het wel 
belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de christelijke identiteit van de school, zoals omschreven in 
ons identiteitsdocument dat u vindt op de website van onze school. Bij aanmelding gaan we met ouders 
in gesprek. Het gesprek is vooral bedoeld om verwachtingen over en weer te verhelderen en samen te 
bekijken of onze school past bij wat ouders voor hun kind wensen. 

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Privacy en gebruik beeldmateriaal

Ouders mogen van ons verwachten dat we zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie. Binnen de 
school zijn hierover afspraken gemaakt om dit te borgen. Als ouder kunt uw via de Parro-app uw 
privacyvoorkeuren doorgeven en desgewenst aanpassen; u kunt hier aangeven voor welke zaken u 
wel/niet toestemming geeft. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

De leerkracht heeft verschillende manieren waarom hij/zij zicht houdt op de ontwikkeling van kinderen. 
Natuurlijk allereerst door het bekijken van het dagelijkse werk van kinderen en het gesprek hierover, 
maar ook door gericht te observeren in de groep en door af en toe toetsen af te nemen. 

Om de vorderingen per kind bij te houden, worden verschillende systemen gehanteerd. Aan de hand 
van de uitslagen van deze toetsen en observaties wordt bekeken of een kind extra zorg en begeleiding 
nodig heeft.  

Observaties 
Kleuters in de groepen 1 en 2 worden het hele jaar door de leerkracht op de volgende 
ontwikkelingsaspecten geobserveerd: taakgerichtheid, lees- en schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, 
constructieve activiteiten, spelactiviteiten en motoriek. Deze observaties worden gedaan aan de hand 
van KIJK, een observatie- en registratiesysteem. In groep 1 tot en met 8 wordt de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van kinderen bijgehouden door middel van het Leerlingvolgsysteem KANVAS. 

Verschillende toetsen 
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf halverwege groep 3 eveneens gevolgd door toetsen. In 
het schooljaar 2022/2023 gaan we gebruik maken van het LVS van IEP. 
In groep 3 en 4 wordt met rekenen gewerkt met Met Sprongen Vooruit. Daar is een rekendiploma 
beschikbaar waarmee we de doelen monitoren. Het taal onderwijs is gekoppeld aan thema's. 
Dagelijkse observaties zorgen voor een passende afstemming van het aanbod.
Met methodetoetsen wordt vanaf groep 5 aan het eind van een rekenblok getoetst of de kinderen de 
aangeboden lesstof goed hebben begrepen. Daarnaast wordt de algemene ontwikkeling op het gebied 
van rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat gepeild met behulp 
van niet-methodegebonden toetsen van CITO. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Deze 
eindtoets geeft een indicatie in hoeverre individuele kinderen en de school als geheel de kerndoelen 
hebben behaald die de overheid heeft geformuleerd voor het basisonderwijs in Nederland.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 

5 Ontwikkeling en resultaten
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eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Gbs De Wierde
98,0%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Gbs De Wierde
66,2%

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 4,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 8,0%

havo 36,0%

havo / vwo 8,0%

vwo 24,0%

De publicatie van gegeven schooladviezen - zogeheten uitstroomgegevens - is een door de overheid 
verplicht onderdeel van de schoolgids. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Eigenheid en openheid

VerantwoordelijkheidVertrouwen

Ons onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen en dus niet alleen op rekenen en taal. 
Dit houdt in dat we veel aandacht besteden aan sociale competenties van kinderen. zoals goed kunnen 
samenwerken, elkaar helpen en het waarderen van onderlinge verschillen.

Via de Kanjertraining die in alle groepen wordt gegeven werken de kinderen aan sociale deze 
competenties, waarbij vertrouwen het kernwoord is. Vertrouwen is de basis voor goede samenwerking 
en voor persoonlijke ontwikkeling. Kinderen werken hierbij aan zelfvertrouwen, leren hoe zij anderen 
kunnen vertrouwen en hoe ze zelf te vertrouwen zijn. 

De kernwaarden van de school (Eigenheid, Verantwoordelijkheid/Vertrouwen, Openheid, 
Nieuwsgierigheid en Dienstbaarheid & Dankbaarheid) zijn enkele jaren geleden samen met het team 
gekozen en zijn sindsdien regelmatig onderwerp van gesprek, bijvoorbeeld tijdens studiedagen. De 
uitdaging is om de komende jaren de kernwaarden in de dagelijkse schoolpraktijk nog meer zichtbaar 
en concreet te maken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Calimero, Kids2B en 
Kinderopvang Het Hogeland, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Calimero, Kids2B en 
Kinderopvang Het Hogeland, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Sinds het schooljaar 2019-2020 werken we naar 
tevredenheid met een nieuw rooster, waarbij alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. 
De organisatie van de middagpauze gebeurt door een team van vaste medewerkers en vaste 
vrijwilligers. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag vrij

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag: groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vri
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen:
10 oktober
22 december
14 februari
26 april
26 juni
21 juli

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022

Kerstvakantie 22 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Goede vrijdag / Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 26 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaartsweekend 18 mei 2023 19 mei 2023

Zomervakantie 21 juli 2023 01 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Startgesprek in overleg In september 

Vervolggesprek(ken) in overleg tenminste eens per jaar

In de maand september ontvangen alle ouders een uitnodiging voor een startgesprek met de leerkracht 
van hun kind en samen met uw kind. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar. In het 
gesprek wordt een vervolgdatum vastgelegd, afhankelijk van uw behoefte als ouder. 

Ouders kunnen op het moment dat ze een gesprek willen met de leerkracht over de ontwikkeling van 
hun kind altijd een afspraak maken. Dat kan het hele jaar door.
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