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 Voorwoord 
 
 
 

Geachte ouders, 
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen, maar ook voor u, ouders. Acht jaar lang 
vertrouwt u ons uw kind toe. Een basisschool dient daarom met zorg te worden gekozen. 
 
Voor u ligt de schoolgids van De Wissel, openbare basisschool voor Daltononderwijs. Deze schoolgids is 
bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders die zich nog aan het 
oriënteren zijn op het onderwijs binnen De Wissel. 
 

 
In deze schoolgids vindt u informatie over onze school, over ons Daltononderwijs, de visie op het 
onderwijs, de zorg voor de kinderen en de rechten en plichten van alle betrokkenen. 
 

 
Wij hopen dat u met veel plezier onze schoolgids leest en dat u de informatie goed kunt gebruiken. Als 
u na het lezen nog vragen of suggesties heeft, kunt u altijd bij ons langskomen. 
 
U kunt deze schoolgids ook downloaden via de website www.dewisseluitgeest.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad, 
 
Carola van der Eng (directeur) 
Marit Veldhuijs (adjunct-directeur) 
 
Juni 2016 
 
 

http://www.dewisseluitgeest.nl/
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         HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL 
            
 

1.1 Adres en informatie 
 
 

O.B.S. De Wissel 

De Hoop 3 

1911 KX Uitgeest 

0251-880707 

 
info@dewisseluitgeest.nl 

www.dewisseluitgeest.nl 

www.facebook.com/pages/Obs-De-Wissel  

 

 
De Wissel is de school voor openbaar onderwijs in Uitgeest. Uiteraard zijn alle kinderen welkom, 
ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de 
school maken onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende achtergronden. 
 

De Wissel is een gezellige school met een goede sfeer. Wij hechten 
veel belang aan rust binnen onze school, zodat er een goed 
werkklimaat ontstaat. Samen streven we ernaar dat alle kinderen 
zich veilig voelen op onze school. Er worden veel gezamenlijke 
activiteiten met de kinderen gedaan. We werken regelmatig met 
andere groepen samen en we betrekken graag de ouders bij de 
school. We hebben in ons gebouw vele faciliteiten ter beschikking. 
Alles is overzichtelijk voor kinderen en ouders. We proberen uit alle 
leerlingen het beste te halen. Door het optimaal benutten van onze 

omstandigheden is ons onderwijs tot op heden succesvol gebleken. Ouders en kinderen van de school 
geven aan de school als zeer prettig te ervaren. 
 

1.2  Schooltijden 
 
 
Maandag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 
Donderdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Vrijdag  8.30 tot 12.30 uur 
 

 
Alle kinderen gaan 24,5 uur per week naar school. Dit betekent dat ze per jaar 940 uur naar school 

mailto:info@dewisseluitgeest.nl
http://www.dewisseluitgeest.nl/
http://www.facebook.com/pages/Obs-De-Wissel
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gaan. Na 8 jaar heeft ieder kind 7520 uur les gekregen. Dit komt overeen met het wettelijk opgelegde 
aantal uren.  
Om 8.20 uur en om 13.05 uur gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar hun klaslokaal. 
‘s Middags mogen de kinderen vanaf 13.05 uur het schoolplein op. Voor die tijd wordt het plein 
gebruikt door de overblijf.  
Voor en na schooltijd is er opvang aanwezig, dit wordt in het schoolgebouw georganiseerd door 
Kidsbest. U kunt uw kind vanaf 7.30 uur brengen en uiterlijk om 18.30 uur weer halen. 
 

1.3 Informatie uit de school 
 

De informatievoorziening vindt op een aantal manieren plaats. 
 
De schoolgids geeft een beeld van de school en de manier waarop zaken op onze 
school zijn geregeld. Jaarlijks vindt u de nieuwe schoolgids op onze website. 
 
Dan is er de geheugensteun / schoolkalender. In dit handige naslagwerk staat 
beknopte informatie met betrekking tot de dagelijkse praktijk op een rijtje met o.a. de jaaragenda, 
gymtijden, overblijven, schooltijden en vakanties. De kalender wordt bij de start van het schooljaar 
uitgedeeld aan alle gezinnen. 
 
In onze nieuwsbrief ‘t Wisseltje staan actuele wetenswaardigheden en kort nieuws over allerlei 
onderwerpen die bij de school horen. ‘t Wisseltje wordt om de drie weken op vrijdag meegegeven aan 
de jongste leerling van elk gezin en u ontvangt hem via de mail. 
 
Daarnaast hebben we onze website. Als u surft naar www.dewisseluitgeest.nl dan kunt u ook daar de 
nodige informatie lezen en zien. De nieuwtjes kunt u hier direct op vinden. Deze nieuwtjes worden ook 
geplaatst op onze facebookpagina www.facebook.com/pages/Obs-De-Wissel  
 
Verder kunt u met al uw vragen terecht bij directie, leerkrachten en de MR-vertegenwoordigers of 
onze contactpersoon. Samen proberen wij u zo uitgebreid en volledig mogelijk te informeren. Wij 
nodigen u uit kritische en gevoelige vragen te stellen.  
 

1.4 Groepsindeling 
 
De groepsindeling per augustus 2016 ziet er als volgt uit: 
 

1/2 Giraffe Juf Marion en juf Nelleke 
1/2 Beer Juf Hetty en juf Else 
3 Juf Ellen en juf Mary 
4 Juf Liëla en juf Dagmar 
5 Juf Anneke en juf Marit 
6 Meester Michel 
7 Juf Linda en juf Carola 
8 Meester Henk 

 

 

http://www.wissel.uitgeest.kennisnet.nl/
http://www.facebook.com/pages/Obs-De-Wissel
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1.5 Samenstelling team 
 
Aan de school zijn verbonden de groepsleerkrachten, de directeur, de adjunct-directeur, de intern 
begeleider (IB-er), de plusklasleerkracht, de onderwijsassistent, de conciërge en de administratief 
medewerkster. 
 

Directeur Carola van der Eng 

Adjunct-directeur Marit Veldhuijs 

Intern begeleider Marit Veldhuijs, Dagmar van Holten 

Vakleerkracht gymnastiek Monique Netten 

Onderwijsassistenten  Jannie Welp  

Conciërge 

Administratief medewerkster 

Ruud Magré 

Minouche de Groot 

 

Stagiaires van de PABO (lerarenopleiding) en van de CIOS (gymnastiekopleiding) zijn regelmatig op De 

Wissel aan het werk. Zij werken altijd onder begeleiding van de betreffende leerkracht. Per schooljaar 

bepalen de leerkrachten of zij een stagiaire willen begeleiden.  

De L.I.O. (Leerkracht In Opleiding) is een speciale stagevorm aan het eind van het laatste 

opleidingsjaar, waarbij de student als groepsleerkracht verbonden is aan de school, daarbij gecoacht 

door de leerkracht van de betreffende klas.  

Als onderdeel van de ontwikkeling van de leerkrachten bij ons op school kan er gebruik gemaakt 

worden van SVIB (School Video Interactie Begeleiding). Hierbij wordt de leerkracht een aantal malen 

gefilmd door een begeleider. Aan de hand van deze beelden wordt het onderwijsgedrag van de 

leerkracht besproken. Het kan zijn dat uw kind ook op deze beelden voorkomt. Deze beelden worden 

echter alleen gebruikt om naar het handelen van de leerkracht te kijken, niet om kinderen te 

beoordelen.  



   7 

  HOOFDSTUK 2: DALTONONDERWIJS 
 
 

2.1 Daltonbeginselen 
 
De Wissel is een reguliere basisschool, werkend volgens de principes 
van het Daltononderwijs. Helen Parkhurst was in de jaren 20 van de 
vorige eeuw de grondlegger van het Daltononderwijs. Wij werken 
nog steeds volgens haar uitgangspunten, maar de inhoud is 
uiteraard wel met de tijd meegegaan. 
 
De Wissel kent als Daltonschool de volgende uitgangspunten: 

Verantwoordelijkheid (vrijheid in 
gebondenheid) 
Verantwoordelijkheid nemen moet je leren. Stapje voor 
stapje krijgen de kinderen steeds meer 
verantwoordelijkheid. Van groep 1 t/m groep 8 wordt 
het nemen van verantwoordelijkheid in het eigen 
leerproces steeds belangrijker.  
Dit levert voor de kinderen een bepaalde mate van 
vrijheid op. Dat wil niet zeggen dat kinderen zomaar hun 
gang kunnen gaan. Het team bepaalt voortdurend de 

grenzen van de vrijheid en zal kinderen hiermee leren omgaan.  
 

 
Voorbeelden van het nemen van eigen verantwoordelijkheid: 

 ‘Heb ik hier hulp bij nodig of kan ik het zelf?’  

 ‘Als ik de opgave al begrijp, hoef ik niet mee te doen met de instructie.’  

 ‘Ik zoek een plekje op waar ik rustig kan werken’. 
 

 
Wij verstaan onder vrijheid in gebondenheid: verantwoordelijkheid nemen en geven. 
Vrijheid in gebondenheid is een voorwaarde voor zelfstandigheid en samenwerking. 
 

 
Vrijheid voor de kinderen: 

 keuze van de volgorde waarin zij de opdrachten willen afwerken; 

 raadplegen van de hulpbronnen (computer, naslagwerken); 

 samenwerking met de andere leerlingen; 

 de besteding en de verdeling van tijd, waardoor het mogelijk is langer en intensiever dan in 
een traditionele school met bepaalde onderwerpen bezig te zijn. 

 

 
Kinderen doen steeds meer ervaring op en wij streven ernaar de vrijheid aan het eind van groep acht 
zo groot mogelijk te laten zijn.  
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Deze vrijheid vereist een individuele begeleiding vanuit de leerkracht naar ieder kind waarbij de nadruk 
ligt op het controleren of de geïnstrueerde leerstof beheerst wordt of zo nodig nog nadere uitleg 
gegeven moet worden. De leerkracht geeft begeleiding bij het bepalen van de volgorde van de 
opdrachten, geeft advies bij het gebruik van de hulpbronnen, activeert een positieve samenwerking 
met medeleerlingen en bepaalt een tijdslimiet waarbinnen alle opdrachten 
af moeten zijn. 
 

Zelfstandigheid 
Kinderen willen graag actief en zelfontdekkend bezig zijn. Het leerplezie  r 
van kinderen verdwijnt wanneer zij verplicht worden een groot gedeelte 
van de schooldag te luisteren om daarna de leerstof te moeten herhalen 
die de leerkracht net heeft uitgelegd en voorgedaan. 
Wij kiezen er daarom voor kinderen meer zelfstandig te laten werken. 
Hiervoor maken we gebruik van een taak. Deze manier van leren sluit 
beter aan bij de kinderen. Doordat ze meer zelf moeten oplossen, ontstaat 
er een betere begripsvorming bij de leerlingen. 
 

 
De weektaak van een vierjarige kleuter bestaat bijvoorbeeld uit het maken van een puzzel samen met 
een vriendje en van een tekening die bij het thema past. De weektaak van een twaalfjarige leerling uit 
groep 8 bestaat uit taal- en rekenopdrachten, het verwerken van de les aardrijkskunde, het uitvoeren 
van een computeropdracht en het samen met een andere leerling werken aan de techniekopdracht.  
 

 
Kortom, de weektaak wordt aangepast aan de vaardigheden van de kinderen, passend bij hun leeftijd 
en hun niveau. De kinderen zijn op deze wijze actiever tijdens de schooluren en daardoor wordt de 
leertijd effectiever gebruikt. Leerkrachten houden hier bij het samenstellen van de taken rekening 
mee.  
Zelfstandigheid vindt natuurlijk niet alleen plaats bij de taak. Zelfstandig handelen begint al bij 
vierjarigen in de vorm van zelf spullen opruimen, zelf aankleden, zelf je jas dicht doen en ophangen 
enzovoort. In de hogere groepen zoeken de leerlingen zelf de benodigde materialen bij elkaar en 
vragen om hulp indien nodig. 

 

Samenwerken  
Samenwerken doe je overal: in het gezin, op het 
werk, in het verkeer. Samenwerken is werken in 
een team, samenwerken doe je om een bepaald 
doel te bereiken.  
Kinderen moeten ook op school veel 
samenwerken. De kinderen krijgen de kans te 
leren samenwerken, de leerkrachten leren de 
kinderen samenwerkingstechnieken aan 
waardoor het samenwerken steeds beter 
verloopt.  
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We versterken de samenwerking door: 

 kinderen elkaar te laten helpen (maatjes); 

 mogelijkheid te bieden voor werkoverleg; 

 samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem; 

 elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij expressie; 

 het samen organiseren van evenementen, bijvoorbeeld een klassenavond of schaaktoernooi. 
 

 

Effectiviteit en doelmatigheid 
We willen dat alle kinderen hun tijd op school zo goed mogelijk gebruiken. Er moet in acht jaar tijd veel 
geleerd worden en dat willen we zo effectief mogelijk inrichten. We gebruiken daarvoor onze 
daltontaak. Hierdoor weten kinderen welk werk ze allemaal moeten maken en zitten ze nooit zonder 
werk. Daarnaast maken we gebruik van het daltonbord dat in alle klassen hangt. Daarop staat de 
dagplanning, zodat kinderen weten hoe de dag zal verlopen. Dit zorgt ervoor dat iedereen zo optimaal 
mogelijk aan het werk is. 
 

Reflectie 

Zonder reflectie (terugkijken op je werk) kom je niet tot leren. We leren de kinderen al snel om hun 
eigen werk na te kijken. Onze insteek is: van fouten maken, kom je tot leren. Wij leren kinderen om te 
reflecteren op hun werk, maar ook op de manier waarop ze hun werk gemaakt hebben. Op iedere taak 
staat altijd een reflectievraag, daarnaast voeren we met alle kinderen coachgesprekjes om de kinderen 
te leren positief-kritisch naar zichzelf te kijken. 
 

Borgen 
Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden, maken we afspraken met elkaar en leggen we deze 
vast. Dit doen we op het niveau van de kinderen, maar ook op het niveau van de leerkrachten en de 
school. Voor een deel vindt u deze afspraken terug in de schoolgids en de geheugensteun. Daarnaast 
staan ze ook in ons Daltonafsprakenboek. 
 

2.2 Daltonorganisatie 
 

Op onze school werken wij volgens de afspraken die we vastgelegd hebben in het Daltonontwikkelplan. 
Daarin staat helder omschreven hoe ons onderwijs in zijn werk gaat.  
 
De Daltontaak 
De Daltontaak is bij uitstek het middel om zelfwerkzaamheid te stimuleren. Leerlingen leren 
opdrachten uitvoeren en zelf oplossingen te vinden voor problemen. In alle groepen wordt gewerkt 
met een taak. Dit start al bij de kleuters in groep 1 en 2. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze in 
een week bepaalde werkjes hebben gemaakt. In de eerste helft van groep 3 wordt de taak zoals die in 
groep 1 en 2 gebruikt wordt verder uitgediept. De tweede helft van het schooljaar gaan ze over naar de 
taak zoals deze in groep 4 t/m 8 wordt gebruikt. Op de taak staan de onderdelen van het werk die de 
kinderen zelfstandig kunnen maken. Het is aan de leerkracht om de taak zorgvuldig samen te stellen, 
zodat voor ieder kind de taak haalbaar is. 
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Registratie 
Doordat de leerlingen niet meer op dezelfde tijd in dezelfde ruimte aan hun taak hoeven te werken 
(het laatste geldt voornamelijk voor de hogere groepen), vraagt het bijhouden van de vorderingen en 
het tempo een zorgvuldige registratie. De leerkrachten houden hier een administratie van bij en de 
leerlingen registreren hun werkzaamheden op hun eigen taakblad door onderdelen in de dagkleuren af 
te tekenen. 
 
Maatjesbord, huishoudelijk taakbord en evaluatieschilderij 
In alle klassen hangen dezelfde borden. Het maatjesbord laat zien welke kinderen in deze periode 
elkaars maatje zijn. Maatjes helpen elkaar en werken met elkaar samen. Op het huishoudelijk taakbord 
is zichtbaar welke kinderen deze week helpen met het uitdelen van schriften, het opruimen van de 
kasten en het vegen van het lokaal. Het evaluatieschilderij wordt door de leerkracht en de kinderen 
gebruikt om een aspect van de afgelopen week met elkaar te evalueren. 
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             HOOFDSTUK 3: ONZE VISIE OP HET ONDERWIJS  

 
 

3.1 Doelstelling van onze school 
 
De Wissel wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis 
en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te 
worden in een multiculturele samenleving.  

 
Naast de normale lesstof gaat het op De Wissel om het bijbrengen van zelfstandigheid, het leren 
omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het leren samenwerken met anderen. Het leren op basis 
van deze Daltonprincipes vormt een goede voorbereiding op het succesvol functioneren van de 
kinderen in de maatschappij. Zo sluit De Wissel beter aan bij het huidig voortgezet onderwijs waar 
tegenwoordig meer zelfstandigheid gevraagd wordt van de leerlingen.  
 
Daarnaast krijgt iedere reguliere basisschool in toenemende mate te maken met leerlingen met leer- 

en/of gedragsproblemen. Om de speciale hulp en aandacht aan alle leerlingen goed tot zijn recht te 

laten komen, hebben we een registratie die erop gericht is de ontwikkeling van de individuele leerling 

nauwgezet te volgen. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk landelijke toetsen (Cito). De intern 

begeleider heeft hierin een sturende rol. U leest hier meer over in het hoofdstuk over de zorg voor de 

leerlingen.  

 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat 

kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig 

hebben. Er kan bijvoorbeeld extra begeleiding nodig zijn vanwege een beperking of gedragsprobleem, 

of omdat het leren moeilijker gaat.  

 

Zorgplicht 

Scholen hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat iedere 

leerling die bij hen ingeschreven staat of wordt aangemeld, een passend onderwijsaanbod krijgt, ook 

als er extra ondersteuning nodig is. Er wordt dan onderzocht welke specifieke onderwijsbehoeften de 

leerling nodig heeft. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven welke mogelijkheden de school heeft om leerlingen 

met uiteenlopende onderwijsbehoeften te kunnen ondersteunen.  Het profiel wordt jaarlijks 

geactualiseerd en is te vinden op de website van de school. We onderscheiden in het 

schoolondersteuningsprofiel basisondersteuning en extra ondersteuning. Leerlingen die binnen onze 

basisondersteuning vallen kunnen wij goed helpen. Voor sommige kinderen is extra ondersteuning 

nodig om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren op school. 

Vaak is bij het zoeken van een eerste school al bekend  dat een kind extra ondersteuning nodig zal 

hebben, maar dat is niet altijd het geval. Soms wordt pas later duidelijk dat er extra ondersteuning 
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nodig is. Als daar sprake van is, doen we een beroep op de deskundigheid en financiële mogelijkheden 

van het Samenwerkingsverband. 

 

Samenwerkingsverband 

In een samenwerkingsverband werken basisscholen en speciale (basis-)scholen in de regio samen op 

het gebied van Passen Onderwijs. Het samenwerkingsverband beschikt over deskundigheid en 

financiële middelen om samen met de scholen en ouders te zoeken naar de beste oplossing als een 

leerling extra ondersteuning nodig heeft. Samenwerking en afstemming met ouders, school en andere 

deskundigen is daarbij belangrijk. Het samenwerkingsverband beslist over eventuele toewijzing van 

extra ondersteuning en middelen aan de scholen.  

De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen 

kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurend. Meestal zijn daar extra middelen, 

menskracht en deskundigheid van buiten de school voor nodig. 

Het kan voorkomen dat onze school de ondersteuning die een leerling nodig heeft zelf niet kan bieden. 

In overleg met de ouders zorgen we er dan voor, met ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband, dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan geven.  

 

3.2 De visie van de school 
 
Openbare school: 

De Wissel is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind, ongeacht 
de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school 
maken onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen.  

 
Samen: 
De Wissel is een school met een prettige sfeer. Wij hechten veel belang aan rust binnen onze 
school, zodat alle kinderen en de leerkrachten hun werk goed kunnen uitvoeren.  
Samen streven we er naar dat elk kind zich veilig voelt op onze school, daar besteden we veel 
aandacht aan. Op deze manier krijgen de kinderen, met hulp van leerkrachten en ouders, de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en respectvolle jongeren.  
 
Leren: 
Wij willen dat alle kinderen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. We 
houden rekening met verschillen tussen kinderen door te variëren in hoeveelheid werk en in 
tempo alsook door diverse materialen en methodes te gebruiken.  Wanneer het nodig is, krijgen 
kinderen een programma op maat binnen de groep. Dat noemen wij goede zorg.   
 
Dalton: 

De Wissel is een Daltonschool. Binnen de normale lesstof brengen we de kinderen zelfstandigheid, 
het omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het samenwerken met anderen bij. Dit doen wij 
o.a. door het gebruik van daltontaken, door het plannen van het schoolwerk, door samenwerken 
via het maatjessysteem en door middel van werkplekken buiten de klas. We bieden de kinderen 
structuur en leren ze omgaan met uitgestelde aandacht. Ook werken we regelmatig 
groepsdoorbrekend tijdens de Wisselactiviteiten. 
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Het goede spoor: 
We bieden kwalitatief goed onderwijs, met een professioneel team. Er is een goede samenwerking 
tussen de leerlingen, het team, de ouders en externe deskundigen. We staan voor duidelijke 
communicatie.  
 

De       issel: samen op het goede spoor! 

 
 
3.3 Het pedagogisch klimaat 
 
Samen leren en spelen:   

Een goede schoolorganisatie kan niet zonder afspraken. Zowel tijdens het werken in de klas als bij het 

samen spelen gelden bepaalde afspraken. In het sociaal protocol zijn regels opgenomen waar iedereen 

zich aan moet houden. Deze schoolafspraken worden regelmatig met de leerlingen besproken, onder 

andere aan de hand van de zelfgemaakte posters die in alle klassen hangen. Als de leerlingen buiten 

zijn, houden leerkrachten of overblijfkrachten altijd toezicht. 

 

Pesten: 

Onze school besteedt de nodige aandacht aan het maatschappelijk probleem pesten. Het pestprotocol 
is een onderdeel van ons sociaal protocol. Pesten komt op alle scholen voor, al kan de vorm waarin het 
zich uit van school tot school verschillen. In alle klassen wordt regelmatig aandacht geschonken aan 
pesten en gepest worden. Hiervoor wordt tevens een lesmethode gebruikt. 
Wij werken in de pauzes met pleinwachten. Dit zijn leerlingen uit groep 8 die rondlopen op het plein en 
andere kinderen helpen bij het oplossen van problemen of ruzies. Natuurlijk is er ook altijd toezicht van 
de leerkrachten. 
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HOOFDSTUK 4: DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS 
 

4.1 Het gebruik van methoden 
De keuze voor een aantal methodes wordt ingegeven door onze doelstelling en visie. Wij zoeken 
methodes die passen bij ons Daltononderwijs. 
 
Rekenen/Wiskunde 
Groep 1/2:  Schatkist, Wereld in Getallen 
Groep 3 t/m 8:  Wereld in Getallen 
 
Nederlandse taal 
Groep 1/2:  Schatkist Taal/Lezen 
Groep 3:  Lijn 3  
Groep 4 t/m 8  Staal  
Groep 4 t/m 8  Grip op lezen, begrijpend en studerend lezen, VNL 
Groep 4 t/m 6  Goed Gelezen, technisch lezen 
Groep 2 t/m 8  Klinkers en Pennenstreken (schrijfmethode) 
 
Engelse taal 
Groep 5 t/m 8: Real English 
 
Oriëntatie op de wereld 
Groep 1/2  Schatkist 
 
Aardrijkskunde 
Groep 5 t/m 8  De blauwe planeet 
 
Geschiedenis 
Groep 5 t/m 8  Speurtocht 
 
Natuuronderwijs en gezond gedrag 
Groep 3 t/m 8  Leefwereld 
Groep 1 t/m 8  Techniektorens 
 
Verkeer 
Groep 1 t/m 8  Verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland  
 
De expressieve vakken, waaronder handvaardigheid, tekenen en muziek 
Groep 1 t/m 8  Moet je Doen 
 
Bewegingsonderwijs 
Groep 1/2  Bewegingsonderwijs in het speellokaal 
Groep 1 t/m 8  Basislessen bewegingsonderwijs 
Groep 3 t/m 8  Vakwerkplan voor bewegingsonderwijs 
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Informatie- en communicatie-technologie (ICT) 
De kinderen leren omgaan met de computer en leren deze te gebruiken in de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Daar verstaan wij onder dat kinderen moeten kunnen typen, werkstukken maken en 
gebruik maken van internet. Daarnaast bieden we kinderen de mogelijkheid om te werken met 
PowerPoint of Prezi. Deze vaardigheden kunnen de kinderen direct in het dagelijks onderwijs 
toepassen.  
In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van digiborden. In alle groepen zijn computers aanwezig, ook 
bij de kleuters. De kinderen maken hier regelmatig gebruik van, zij werken dan met de software 
behorende bij onze methodes. 
We doen er alles aan om te voorkomen dat kinderen op het internet 
ongewenste sites kunnen openen. Er worden echter geen filters 
geïnstalleerd, omdat daarmee vele gewenste sites worden 
geblokkeerd. Het is wellicht verstandig om ook thuis het 
internetgedrag van uw kind te volgen. Veilig internet heeft onze 
aandacht. 
 
Groep 1 t/m 8  Ambrasoft, Rekentuin, Taalzee  
Groep 3  Lezen met Zoem 
 
Burgerschap en sociale integratie 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot tolerante en respectvolle burgers in onze 
maatschappij.  Wij gebruiken hiervoor de lessen uit onze methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur. Daarnaast  leren we de kinderen goed met elkaar samen werken (één van de 
Daltonvaardigheden). Vanaf groep 5 lezen we klassikaal of individueel de Samsam, een tijdschrift voor 
wereldburgers. 
 

4.2 Bewaking onderwijsproces 
 
Het is belangrijk dat wij de onderwijskwaliteit bewaken. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: 
 
Leerkrachten 
De groepsleerkracht speelt hierbij de belangrijkste rol. De leerkracht kent de leerlingen en weet wat ze 
wel en niet aankunnen en beheersen. De aangeboden leerstof moet bij de leerling “passen”. Daarvoor 
hebben de leerkrachten verschillende hulpmiddelen tot hun beschikking, zoals de methodes, extra 
leerstof en extra hulpmaterialen. Een goede registratie is hierbij onontbeerlijk (dagplan, Daltontaak, 
vorderingenlijsten, groepsplan en leerlingvolgsysteem). 
 
Directie 
De directie ziet erop toe, dat de procesmatige aanpak binnen de groepen met elkaar in 
overeenstemming komt en blijft. Het Daltononderwijs geeft wat dat betreft goede mogelijkheden. De 
Daltonwerkwijze is uitgangspunt. Alle neuzen staan dus dezelfde kant op. Er loopt een duidelijke rode 
draad door de school waarbij we onze Daltonafsprakenmap en het schoolontwikkelplan gebruiken als 
leidraad. 
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Nederlandse Dalton Vereniging 

Een visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging bezoekt de school één keer in de vijf 
jaar. Zij bepalen dan of de school voldoet aan de eisen die de NVD stelt aan het Daltononderwijs. De 
Wissel heeft in 2015 wederom voor vijf jaar verlenging van de Daltonlicentie gekregen.  

 
Bestuur 
Vanaf schooljaar 2013 – 2014 werken we op alle ISOB-scholen met de Kwaliteitsmonitor. Deze monitor 
is binnen ons bestuur ontwikkeld en wordt op alle scholen ingezet om de kwaliteit te kunnen volgen. 
 
Inspectie 
De Inspectie voert regelmatig onderzoeken uit. In april 2012 hebben we bezoek gehad van de 
inspectie. Tijdens dit bezoek hebben we een basisarrangement toegewezen gekregen. De resultaten 
kunt u lezen op www.owinsp.nl en op www.dewisseluitgeest.nl.  
 

 
 
 

                         

http://www.owinsp.nl/
http://www.dewisseluitgeest.nl/
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                HOOFDSTUK 5: DE ZORG VOOR KINDEREN 
 
 

5.1 Onderwijs op maat 
 

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Toch zijn 
de verschillen tussen kinderen vaak groot. Wij hebben ervaren dat sommige leerlingen naar 
verhouding veel structuur en ondersteuning nodig hebben en anderen juist ruimte om zelfstandig te 
kunnen werken. Sommige kinderen hebben behoefte aan veiligheid, terwijl andere kinderen liever zelf 
dingen willen onderzoeken en nieuwe onderwerpen en materialen willen verkennen. Door kennis en 
ervaring weten wij wat leerlingen bezig houdt en wat ze nodig hebben. De kunst is de nieuwsgierigheid 
van kinderen vast te houden, zodat ze steeds iets nieuws willen blijven leren. Alle kinderen verdienen 
aandacht en zorg, maar diegenen die moeite hebben met leren of die juist erg gemakkelijk leren 
hebben speciale zorg nodig. 
 

Wanneer er sprake is van zorg wordt het kind in overleg met de ouders op school besproken. Aan de 
hand van deze bespreking overlegt onze intern begeleider met de groepsleerkracht of extra zorg nodig 
is. De extra zorg wordt zo veel mogelijk door de groepsleerkracht zelf gegeven. 

 

5.2 Hulp aan individuele leerlingen   
 
Hoewel we streven naar onderwijs op maat, kan het toch voorkomen dat uw kind wat meer moeite 
blijft houden met de aangeboden leerstof of dat het op sociaal-emotioneel gebied problemen heeft. 
Op dat moment treedt ons ondersteuningsplan in werking. Dit plan ligt op school ter inzage. 
 
Nader onderzoek kan leiden tot het opstellen van een handelingsplan voor een leerling of een groepje 
leerlingen. In het handelingsplan staan afspraken over de manier waarop binnen een bepaalde periode 
(een onderdeel van) een leergebied extra aandacht krijgt. Indien daarmee niet voldoende vooruitgang 
wordt geboekt, kan het werken met het handelingsplan worden verlengd. Als ook deze verlenging niet 
tot het gewenste resultaat leidt, kan de hulp worden ingeroepen van externen, zoals een begeleider 
vanuit het speciaal onderwijs, een maatschappelijk werker, een schoolarts, een logopedist of een 
psycholoog. Uiteraard gebeurt er niets zonder overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers. 

In het ondersteuningsplan van ons 
samenwerkingsverband staat, net als in ons eigen 
ondersteuningsplan, de zorgprocedure nauwkeurig 
omschreven. 
 
Indien uw kind bovengenoemde zorg nodig heeft, 
wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. 
Uiteraard stellen wij uw betrokkenheid zeer op 
prijs, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Als 
u  problemen van uw kind wilt bespreken, doet u 
dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. 
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5.3 Hulp aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
 
Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Bij leerlingen met een grote behoefte aan individuele zorg, zal de beslissing over 
toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de 
leerling en het algemeen belang van de school. Bij die afweging, die op schoolniveau zal plaatsvinden 
en waarbij de intern begeleider  met de directie en teamleden een analyse maakt, zullen de aard en de 
ernst van de beperking en de leeftijd van de leerling een belangrijke rol spelen. Er zal nagegaan worden 
of en onder welke voorwaarden de leerling bij ons op school geplaatst kan worden. Dit is beschreven in 
ons ondersteuningsplan.  
Ook het bestuur heeft hierin een rol. Voor ieder kind dat aangemeld wordt bij onze school heeft het 
bestuur een zorgplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek voor ieder kind. 
Als een kind niet bij ons op school geplaatst kan worden, dan zal het bestuur verder zoeken naar een 
passende plek. 
 

5.4 De ondersteuning van het jonge kind 
 

De groepsindeling met het aantal leerlingen in onze twee gemixte onderbouwgroepen wordt voor het 

begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.  De groepen 1 worden groter door tussentijdse instroom 

van kinderen die 4 jaar worden. 

Als Leerling Volg Systeem voor groep 1 en 2 maken wij gebruik van de volgende instrumenten:  

 Cito Taal voor kleuters 

 Cito Rekenen voor kleuters 

 Observatiemodel aan de hand van de tussendoelen 

Wij kiezen ervoor de afname van de Cito toetsen te starten in groep 2. In groep 1 volgen we de 

kinderen met ons observatiemodel. Wij volgen de kinderen om een goed beeld te hebben van de 

ontwikkeling van ieder kind. Wanneer de resultaten afwijken van ons beeld van het kind, zal er 

specifieke actie volgen. Daarnaast trachten wij vroegtijdig de leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben te herkennen, zodat snel en adequaat hulp geboden kan worden. 

 

Twee keer per jaar vinden er  groepsbesprekingen naar aanleiding van de groepsplannen met de Intern 

Begeleider plaats. Hierin wordt de ontwikkeling op groepsniveau en op individueel niveau besproken.   

Er worden plannen gemaakt qua aanpak om de leerbehoeftes en leerontwikkeling van de leerlingen in 

kaart te brengen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor evaluatie en wordt - indien nodig - 

ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam ingezet. De communicatie met de ouders verloopt altijd 

via de leerkracht. 

 

We maken gebruik van een leerlijnplan. Het schooljaar is verdeeld in thema’s. Per thema is de leerstof 

beschreven waar op dat moment extra aandacht aan gegeven wordt. Daarnaast wordt ook de andere 

leerstof aangeboden.  Er wordt gebruik gemaakt van methodes en bronnenboeken zoals:  

 Thema’s van Schatkist 

 Rekenen, Wereld in Getallen 

 Onderdelen van de Vreedzame School 

 Pennenstreken 
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 Verkeer 

 Creatief, Moet je doen 

 Techniekkasten 

Na afloop van een thema worden de ontwikkelingen en opbrengsten geëvalueerd en zo nodig worden 

doelen en verwachtingen aangepast. 

 

In groep 2 worden de leerlingen gescreend door de Jeugdgezondheidsdienst, die de ouders/ verzorgers 

kan adviseren over opvoeding en  de verdere ontwikkeling van het kind.  

 
5.5 Het leerlingvolgsysteem  
 
Onze school werkt continu aan het verbeteren van het onderwijs. Daarbij maken wij gebruik van 
toetsen en observatiemiddelen. Alle gegevens van de leerlingen worden geregistreerd op groeps– en 
op schoolniveau. Twee maal per jaar worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen 
getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito. We vergelijken de ontwikkeling 
van uw kind met het landelijk gemiddelde. Uiteraard wordt de uitslag van deze toetsen ook met de 
ouders besproken. 
 
De eindresultaten van groep 8 worden door de inspectie jaarlijks beoordeeld. In het schema hieronder 
kunt u de resultaten terug zien van de afgelopen 3 jaar, op de vakken begrijpend lezen en rekenen. 
 

Toets  Resultaat  
2013 - 2014 

Resultaat  
2014 - 2015 

Resultaat  
2015 - 2016 

Norm inspectie 
 

Begrijpend lezen 60 52,5 57,8 55 
Rekenen 111,5 107,1 113,41 110 

 
De resultaten van afgelopen jaar waren dik in orde. Het jaar daarvoor lagen de resultaten nog onder de 
norm van de inspectie. Deze resultaten pasten goed bij de kinderen, dus daar hebben we ons geen 
zorgen over gemaakt. Dit jaar zijn de resultaten ook weer volgens onze verwachtingen. 
 

5.6 Extra toetsmomenten 
 
In groep 8 maken we als eindtoets gebruik van de NIO. De NIO is een intelligentieonderzoek. Hiermee 
is het voor ons als school mogelijk om een breder beeld van uw kind te krijgen. Hierbij worden de 
leervorderingen, de werkhouding en de motivatie bekeken, plus de bijbehorende intelligentie. 
Daardoor wordt het voor ons als school mogelijk om een nog beter advies te geven voor het voortgezet 
onderwijs. 
Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 is door de overheid een verplichte eindtoets voor groep 8 
ingevoerd. Deze toets wordt afgenomen in april. De toets wordt gebruikt om na 8 jaar een laatste 
beeld van de individuele leerling te vormen en daarnaast de opbrengst van de school te kunnen 
vergelijken met andere scholen. 
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5.7 Meerbegaafdheidsbeleid 
 
In het kader van passend onderwijs is het logisch ook voldoende aandacht en zorg te bieden aan 
kinderen die bovengemiddeld presteren. Binnen het Daltononderwijs is dat eenvoudig toe te passen, 
door het aanpassen van de taak op het niveau van de leerling. Het teveel aan herhaling wordt van de 
taak geschrapt en dit werk wordt vervangen door vergelijkbaar werk op eigen niveau. Dit gebeurt in de 
dagtaak op het gebied van de basisvakken (begrijpend) lezen, spelling, rekenen en taal. In de weektaak 
wordt van de andere vakgebieden ook werk vervangen, onder andere door projecten, werkstukken of 
breinbrekers. Dit werk is niet vrijblijvend, er zit een duidelijke tijdslimiet aan, net als op de gewone 
daltontaak. Hierdoor is de lesstof voor ieder kind een uitdaging. Sinds het schooljaar 2010-2011 geven 
we één dag in de week speciale aandacht aan kinderen die bovengemiddeld presteren en die niet 
genoeg uitdaging vinden in de compensatie van het gewone werk in de klas. Zij worden extra begeleid 
in een plusklas, de Wizzelklas genaamd. In de Wizzelklas wordt geen extra moeilijk reken- of taalwerk 
gegeven, maar hier worden de kinderen uitgedaagd op de vaardigheden die zij doorgaans minder goed 
beheersen, zoals: plannen, organiseren, bruikbare oplossingen bedenken, het uitvoeren van een plan, 
sociale interactie, samenwerken en omgaan met verliezen, met tijdsdruk en frustratie. 
 

5.8 Voortgezet onderwijs 
 
De gemeente Uitgeest heeft geen scholen voor voortgezet onderwijs en dit houdt in, dat leerlingen na 
groep 8 naar scholen in de diverse omliggende gemeenten gaan. In de tabel is zichtbaar naar welke 
niveaus van voortgezet onderwijs de leerlingen de afgelopen drie jaar zijn uitgestroomd. 
De uitstroom voldoet aan de van tevoren door ons opgestelde verwachtingen. Deze verwachtingen 
baseren wij op basis van het leerlingvolgsysteem. 
 

Schooljaar  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Vwo / gymnasium  13    (40%) 1      (4%) 4      (14%) 
Havo  15    (45%)  6      (22%) 10    (33%) 
Mavo  2      (6%) 14    (52%) 9      (30%) 
Kaderberoeps / basisberoeps  3      (9%) 6       (22%) 7      (23%) 
Praktijkonderwijs  0       0 0 
Totaal  33 27 30 

 
Het merendeel van onze leerlingen stroomt jaarlijks uit naar de volgende scholen: 

 Het Bonhoeffer College in Castricum 

 Het Jac. P. Thijsse College in Castricum  

 Het Kennemer College in Beverwijk of Heemskerk 

 Het Clusius College in Castricum  
 
Dit schooljaar stromen er geen kinderen uit naar andere scholen in de omgeving.  
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  HOOFDSTUK 6: RECHTEN EN PLICHTEN 
 

 

6.1 School en thuis 
 
We vinden het erg belangrijk om ouders nauw te betrekken bij de school. Onze drempel is laag en we 
vinden het fijn wanneer u over de drempel stapt voor een gesprek of om te helpen bij verschillende 
activiteiten of gewoon uit belangstelling. 
Er zijn veel ouders betrokken bij het schoolgebeuren. Dit is erg belangrijk voor de school. Zonder hulp 
van ouders zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten niet plaatsvinden. Ook voor kinderen 
is het fijn als ouders bij de school betrokken zijn. Vaak maakt dat de school voor hen nog vertrouwder. 

 

6.2 Toelating en verwijdering 
 
Wat betreft toelating en verwijdering van leerlingen houden wij ons aan wat de wet ons voorschrijft: 
 
Toelatingsbeleid 
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag (bestuur). De 
toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 1b 
van de Vreemdelingenwet. De toelating is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders. 
Overeenkomsten waarbij de ouders worden verplicht tot het betalen van een geldelijke bijdrage zijn 
nietig. Als na de toelating van de leerling een schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan waarin 
uitdrukkelijk staat vermeld dat het hier een vrijwillige bijdrage betreft, dan is de overeenkomst geldig 
en dient betaling plaats te vinden van de overeengekomen bijdrage. De school is verplicht een 
reductie- en kwijtscheldingsregeling op te nemen in de overeenkomst. 
 
Toelating van kinderen, afkomstig van een school voor speciaal onderwijs of een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs en overgang van een leerling naar een dergelijke school vindt plaats in 
overeenstemming met de ouders en het bevoegd gezag van de betreffende school. 
Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat de 
permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waarvan de speciale school 
voor basisonderwijs deel uitmaakt, heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een zodanige school 
noodzakelijk is. 
Als binnen een groep de samenstelling dusdanig is, dat toelating van uw kind een te grote belasting zou 
zijn voor de groep en/of de leerkracht, dan kunnen wij u adviseren contact op te nemen met een 
andere school. 
 
Wanneer ouders een kind bij ons plaatsen waarvan bekend is, dat deze leerling veel zorg en individuele 
aandacht nodig heeft, en/of een lichamelijke beperking, willen wij als school kunnen inschatten 
waaruit de zorgvraag van deze leerling bestaat. Dit kan betekenen dat rapportages worden opgevraagd 
bij de vorige school of van deskundigen. 
Wanneer de zorgvraag duidelijk is gaan wij kijken naar de groep waarin het kind zou moeten worden 
geplaatst. Het zorgteam van de school, bestaande uit de directie en de intern begeleider, maakt de 
afweging of we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft om bij ons een positieve ontwikkeling door 
te maken. Ook wordt de betrokken groepsleerkracht geraadpleegd. 
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Daarnaast wordt de zorgvraag getoetst aan het schoolspecifieke aannamebeleid. Dit is ter inzage op 
school aanwezig. Uiteindelijk beslist het bevoegd gezag, na advies van het zorgteam, over de toelating. 
 
Verwijdering 
In de huidige maatschappij liggen normen en waarden niet meer vanzelfsprekend voor iedereen op 
dezelfde lijn. Bij inschrijving van een leerling conformeren de ouders zich aan de schoolregels. 
Als door het niet in acht nemen van die regels door leerlingen of hun ouders escalaties optreden 
tussen leerkrachten en directie enerzijds en leerlingen en hun ouders anderzijds, en als gevolg daarvan 
de relatie tussen school en thuis onherstelbaar verstoord is kan er na uiterste zorgvuldigheid 
overgegaan worden tot verwijdering van een leerling.  
Definitieve verwijdering vindt plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een 
andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school of instelling voor voortgezet speciaal 
onderwijs bereid is de leerling toe te laten. 
Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of 
instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige zin tot definitieve 
verwijdering worden overgegaan. 
 
Verwijdering kan plaatsvinden op basis van: 

 Gesignaleerde leer- en of gedragsproblemen. Wanneer ouders/verzorgers geen medewerking 
wensen te verlenen aan de procedure zoals deze in het zorgplan is vastgelegd, dan kan de 
school haar onderwijskundige verantwoordelijkheid niet meer ten volle dragen en kan de 
directeur tot uitschrijving van de leerling overgaan. 

 

 Niet te tolereren gedrag van de leerling. Indien het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot 
ernstige ordeverstoring in de klas en/of school en indien genomen maatregelen geen of weinig 
effect sorteren dan kan tot uitschrijving van de leerling worden overgegaan. 

 

 Niet te tolereren gedrag van ouder(s)/verzorger(s). Indien er sprake is van blijvend onbehoorlijk 
en/of intimiderend gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) ten overstaan van leerlingen en/of 
medewerkers van de school, dan kan de school haar onderwijskundige verantwoordelijkheid 
niet meer ten volle dragen en wordt tot uitschrijving van de leerling overgegaan.  

 

6.3 Toestemming voor onderzoek of behandeling onder schooltijd 
 
Ouders kunnen de school toestemming vragen om medewerking te verlenen voor onderzoek, 
behandeling of begeleiding onder schooltijd door externen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
logopedie, fysiotherapie, medisch of psychologisch onderzoek. 
Uitgangspunt hierbij is, dat een leerling zoveel mogelijk meedoet met het geplande 
onderwijsprogramma. Afspraken buiten de school moeten zodanig gepland worden, dat de leerling zo 
weinig mogelijk afwezig is. 
Een aanvraag voor deze vorm van verlof voor onderzoek of behandeling buiten de school moet 
schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.  
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een instemmingformulier. Bij ondertekening daarvan nemen de 
ouders zelf de verantwoordelijkheid op zich gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en 
wordt de school gevrijwaard voor aanspraken gedurende deze tijd. 
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Er kan alleen toestemming worden gegeven als het zeker is dat de leerling buiten de school onder 
begeleiding naar een externe gaat.  
 

6.4 Klachtenregeling 
 
Ondanks de inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school kan het voorkomen dat u van 
mening bent dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren wij dit zeer. 
In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkracht van uw kind of met de persoon 
in kwestie om problemen op te lossen of eventueel te herstellen. 
Als dit niet lukt, vragen wij u contact op te nemen met een van de directieleden om de zaak alsnog te 

regelen. Als u er dan nog niet uitkomt, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon en 

aandachtsfunctionaris van de school, Mary Tiemeijer. Zij is op school te bereiken en bemiddelt niet 

zelf, maar is behulpzaam bij het vinden van de juiste wegen. Ze opereert onafhankelijk van de school 

U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u 

besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de 

vertrouwenspersoon in te schakelen. Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen 

van de klacht heeft voorgedaan neemt de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in 

behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken. Zie hiervoor de informatie op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl. Hierop is ook het reglement van deze commissie te vinden. 

Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: 030-2809590. 

 

6.5 Moeilijke beslissingen 
 
In elke organisatie moeten wel eens lastige knopen worden 
doorgehakt. We denken dan bijvoorbeeld aan de vraag of 
een kind moet blijven zitten. Uiteraard worden de ouders 
overal bij betrokken, maar de directie van de school neemt 
bij verschil in mening uiteindelijk de soms moeilijke, maar 
noodzakelijke beslissing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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6.6 Vakantierooster 
 
Het vakantierooster is vastgesteld door een bovenschoolse commissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Uitgeest en Castricum. 
Daarnaast kunnen de scholen enkele roostervrije dagen zelf indelen.  
Wij verzoeken u bij het inplannen van vakanties en vrije dagen uit te gaan van dit rooster. Het 
zogenaamde “luxeverzuim” om te profiteren van goedkopere vakantieperiodes kunnen wij niet 
toestaan. De school wordt hier op gecontroleerd door de leerplichtambtenaar.  
 
Er worden nog drie studiedagen gepland, die worden bekend gemaakt in de geheugensteun. 

 
Eerste schooldag 29-08-2016 

Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017 

Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017 

Pasen 14-04-2017 t/m 17-04-2017 

Koningsdag In meivakantie 

Meivakantie 

Bevrijdingsdag 

24-04-2017 t/m 05-05-2017 

In meivakantie 

Hemelvaart 

Pinkstervakantie 

25-05-2017 t/m 26-05-2017 

05-06-2017  

Zomervakantie  24-07-2017 t/m 01-09-2017   

 
6.7 Ouderbijdrage 
 
De ouderraad organiseert veel activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het schoolreisje 
en het voorjaarsproject. Voor deze activiteiten is uiteraard een budget nodig. Dit wordt voor een groot 
deel bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage was vorig schooljaar € 39,50. Aan het 
begin van elk schooljaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Wanneer het betalen van dit 
bedrag op problemen stuit, kunt u overleggen met de directie. De directie beoordeelt of kinderen mee 
kunnen doen aan een activiteit, indien ouders besluiten om niet te betalen. 
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             HOOFDSTUK 7: OVERIGE ONDERWERPEN 

 
 

7.1 Sponsoring 
 

Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dit kan een uitkomst zijn om 
extraatjes te betalen. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Het is dus belangrijk dat sponsoring 
zorgvuldig plaatsvindt. Het Ministerie van Onderwijs heeft met zestien organisaties een convenant 
gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd. 
De afspraken tussen de sponsor en de school worden in overleg met het bevoegd gezag schriftelijk 
vastgelegd. De ISOB heeft een algemeen sponsorbeleid dat de instemming heeft van de GMR. 
Dit sponsorbeleid is te vinden op de website van de ISOB: www.isob.net .  
 

7.2 Medicijnverstrekking en medisch handelen 
 

Binnen de ISOB zijn uniforme afspraken vastgelegd met betrekking tot het verstrekken van medicijnen 
en het verrichten van medische handelingen door medewerkers van de school: 

 Uw kind wordt ziek op school 
Dit is relatief de meest voorkomende situatie. In overleg met de ouders wordt bepaald of uw 
kind opgehaald wordt of naar huis kan worden gestuurd. 

 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
Het ingaan op verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen wordt met grote 
terughoudendheid gedaan. Afspraken daaromtrent worden schriftelijk vastgelegd.  

 Medische handelingen 
Verzoeken van ouders voor het uitvoeren van medische handelingen zullen in principe niet 
worden gehonoreerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een eenvoudige medische 
handeling op school door een personeelslid plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de aard en 
complexiteit van deze medische handeling en de beschikbaarheid van een personeelslid om 
deze handeling te kunnen verrichten. De directeur beoordeelt een verzoek van de ouders en 
beslist of het verzoek gehonoreerd kan worden. Afspraken hierover worden schriftelijk 
vastgelegd. 

In alle gevallen geldt, dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt. 
 

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen, is er in de wet ‘meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen en 
ouders werkt moet beschikken over deskundigheid op het terrein van kindermishandeling en verplicht 
is om met een meldcode te werken. In de meldcode staat welke stappen er gezet moeten worden als 
er een vermoeden is van geweld in huiselijke kring of kindermishandeling. Alle leerkrachten van De 
Wissel hebben de bijbehorende opleiding gevolgd. 
 
Op elke school van de ISOB is een aandachtsfunctionaris aangesteld. Bij ons op school is dit de 
contactpersoon, juf Mary.  De aandachtsfunctionaris is opgeleid in het hanteren van de meldcode en is 

http://www.isob.net/
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aanspreekpunt voor iedere medewerker in de school die kindermishandeling vermoedt of ermee 
geconfronteerd wordt. 
 

7.4 Protocollen 
 
Binnen de ISOB zijn een aantal protocollen ontwikkeld. Deze protocollen gelden voor alle scholen 
binnen de ISOB en zijn op school ter inzage bij de directie. 
 

De volgende protocollen zijn aanwezig: 

 Sociaal protocol, inclusief digitaal pesten 

 Veiligheidsbeleid ISOB, waaronder o.a. agressie en geweld, pesten en ongevallen 

 Ontruimingsplan 

 Invalprotocol 

 Protocol kindermishandeling 

 Protocol calamiteiten, waaronder overlijden 

 Protocol toelating en verwijdering 

 Protocol ISOB en externe samenwerking 

 
Daarnaast hebben we nog een extra afspraak binnen onze school. Er worden zeer regelmatig foto’s 
gemaakt van activiteiten die plaats vinden onder schooltijd. Deze foto’s worden op onze website en op 
onze Facebookpagina geplaatst en gebruikt in schooldocumenten, zoals in deze schoolgids. 
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op deze foto’s zichtbaar is, dan kunt u dit melden bij de 
directie. Bij het plaatsen van de foto’s zal hier rekening mee worden gehouden. 
 

7.5 Externe contacten 
 
Stichting Overblijf De Wissel 
De tussenschoolse opvang voor de kinderen wordt georganiseerd door Stichting Overblijf De Wissel. 
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen op school overblijven voor de lunch onder 
begeleiding van gekwalificeerde leidsters. Er wordt gewerkt met een strippenkaart. 

 
Kidsbest 
De buitenschoolse opvang voor de kinderen wordt georganiseerd door Kidsbest. Zij vangen de 
kinderen op die na schooltijd niet direct naar huis kunnen. Om de samenwerking tussen Kidsbest en De 
Wissel goed te laten verlopen, hebben alle ouders die gebruik maken van de opvang een formulier 
ondertekend over het uitwisselen van informatie. Kidsbest en De Wissel zorgen op deze manier samen 
voor een optimale overdracht. Daarnaast verzorgt Kidsbest ook peuterspeelzaal Ukkepuk. 
 
GGD 
Eén van de onderdelen van de GGD is de jeugdgezondheidszorg. Deze verzorgt de medische controle 
van leerlingen in groep 2 en groep 7 en verwijst bij eventuele bijzonderheden naar de huisarts, de 
jeugdarts of een andere hulpverlener. De onderzoeken vinden deels plaats op school, deels in het 
gebouw van de GGD in Heemskerk. 
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Hogeschool InHolland 
Onze school heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool InHolland afdeling basisonderwijs. 
Daardoor komt het regelmatig voor dat er een stagiair en/of leraar in opleiding (LIO) op school 
aanwezig is. Onze stagecoördinator is Michel van den Bos. 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest-Holland 
Deze dienst verzorgt de begeleiding van schoolteams en is betrokken bij de aanmeldingsprocedure van 
leerlingen met leer– en/of opvoedingsmoeilijkheden en deze dienst heeft als zodanig ook een plaats in 
de Permanente Commissie Leerlingenzorg (voor verwijzing naar het speciaal onderwijs).  
 

Schoolbestuur 
Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 
Directeur-bestuurder: Robert Smid 
Sokkerwei 2 
1901 KZ Castricum 
0251-319888 
www.isob.net  
info@isob.net  

 

 
 
Speciaal Onderwijs (SO) en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond 
Voor Uitgeest zijn er twee scholen voor speciaal onderwijs, De Zeearend en De Zevensprong, beide in  
Beverwijk. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband IJmond. Met ingang van 1 augustus  
2014 werkt het samenwerkingsverband volgens de wet op het Passend Onderwijs. 
 
SWV Passend Onderwijs IJmond 
Leeghwaterweg 1b  (2e verdieping) 
1951 NA  Velsen-Noord  
0251-291220 
infoswvijmondnoord@rtc-ijmond.nl 
 
Castricummer Werf 102 
1901 RS Castricum 
0251-707510 
info@swvijmondnoord.nl  
 

 

 

http://www.isob.net/
mailto:info@isob.net
mailto:infoswvijmondnoord@rtc-ijmond.nl
mailto:info@swvijmondnoord.nl
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  HOOFDSTUK 8: HET BESTUUR, DE ISOB 

  
 

8.1 Hoe wordt De Wissel bestuurd? 
Sinds 1 januari 1999 wordt ons bestuur gevormd door een stichting voor openbaar onderwijs, de ISOB 
(Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs). Deze stichting bestuurt 20 openbare 
basisscholen van 6 gemeenten. De besturen van deze gemeenten blijven allemaal verantwoordelijk 
voor de mogelijkheid en de kwaliteit van het openbaar onderwijs op hun grondgebied. Ook het groot 
onderhoud van de betrokken schoolgebouwen valt onder hun verantwoordelijkheid. 
 

8.2 Missie, doel en uitgangspunten 
 
De ISOB heeft als statutaire opdracht en doel "het geven van openbaar (primair) onderwijs aan scholen 
die onder haar gezag vallen, met inachtneming van de artikelen 46 t/m 49 van de Wet op het Primair 
Onderwijs”. 
Om dit doel zo goed mogelijk te verwezenlijken is het beleid van de stichting gericht op het bevorderen 
van goed openbaar basisonderwijs op de scholen onder haar bevoegd gezag. 
De kwaliteit van het primair onderwijs, als grondslag voor alle vervolgonderwijs, is van wezenlijk belang 
voor de leerling en de samenleving. De Wet op het Primair Onderwijs geeft de minimum 
kwaliteitseisen voor het basisonderwijs. De ISOB gaat er vanuit dat de school hier minimaal aan 
voldoet. Daarnaast dienen de scholen te voldoen aan de kwaliteitseisen van het rijk. 
De scholen zijn openbaar en waarborgen onder toezicht van de Stichting, de principes die ten 
grondslag liggen aan dit kenmerk en leven deze actief na. 
 

Centraal in het beleid staan de leerkrachten, leerlingen en de ouders. Met de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs als uitgangspunt overleggen ouders en leerkrachten in de medezeggenschapsraad. 
Alle gemeenschappelijke beleidszaken binnen de ISOB worden besproken in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 

 
Het bevoegd gezag staat zelf onder toezicht van de ISOB-raad, het gemeenschappelijk orgaan van de 
betrokken gemeentes. Deze raad ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en keurt de begroting en 
jaarrekening goed.  
 

8.3 Statuten 
 
De ISOB-organisatie kent drie geledingen: bestuur, bovenschools management en schoolmanagement. 
Al deze geledingen hebben hun eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, met als 
gezamenlijk doel "het geven van openbaar (primair) onderwijs op de scholen die onder haar gezag 
vallen". 
Om tot een goed overleg en samenspel te komen, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, 
zijn drie statuten opgesteld, met als gekozen besturingsfilosofie: BESTUREN OP HOOFDLIJNEN 
I het Bestuursstatuut 
II het Managementstatuut (bovenschools) 
III het Directiestatuut (schoolspecifiek) 
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Samen geven deze statuten een overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en taken om functioneel en efficiënt alle bestuurs- en managementzaken te onderscheiden, te regelen 
en tot een optimale samenhang te brengen. 
 

8.4 Veiligheid 
 
Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom heeft de ISOB intern verschillende beleidsmaatregelen genomen. 
De basis is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Om 
dit te bereiken zijn binnen de ISOB-scholen vijf beleidsmaatregelen veiligheidsbeleid vastgesteld: 
 

 Hulpverlening 
Per school minimaal twee bedrijfshulpverleners en twee EHBO-ers. Zij zorgen voor de coördinatie bij 
calamiteiten en verlenen zo nodig eerste hulp. 
 

 Veilige gebouwen en schoolterreinen 
Iedere school beschikt over een duidelijk ontruimingsplan en zorgt voor een veilige werk- en 
speelomgeving. 
 

 Goed afgestemd personeelsbeleid 
Er is onder de leerkrachten een duidelijke taakverdeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een 
goede werksfeer waardoor verzuim tot een minimum wordt beperkt. 
 

 Een goed pedagogisch klimaat 
Hierbij is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen. Goed toezicht op de leerlingen en het 
creëren van een goede sfeer van respect en samenwerking staan hier centraal. 

 

 Specifieke maatregelen 
Naast de eerder genoemde beleidsmaatregelen worden specifieke maatregelen genomen om de 
veiligheid van de leerling en leerkracht te waarborgen. Om dit veiligheidsbeleid te optimaliseren wordt 
op alle scholen een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen. 
 

8.5 Externe samenwerking 

 
De ISOB is een professionele organisatie die tracht de scholen optimaal te besturen en te 
ondersteunen. Om dit te verwezenlijken wordt op allerlei manieren gebruik gemaakt van de diensten 
van externe instanties. Voor de samenwerking met deze instanties, bijvoorbeeld de 
personeelsadministratie, zijn protocollen opgesteld waarin taken en verantwoordelijkheden zijn 
opgenomen. De protocollen vindt u terug in de nota "ISOB en externe samenwerking”. 
 

8.6 Financiën 
 
Binnen de ISOB wordt op bestuurlijk niveau jaarlijks een begroting opgesteld en verschijnt aan het eind 
van het schooljaar een jaarverslag, waarin verslag wordt gedaan van de inkomsten en uitgaven van het 
betreffende schooljaar. De scholen beschikken over een eigen schoolbudget en verantwoorden op 
basis van een meerjarenbegroting en een financieel jaarverslag de inkomsten en uitgaven. 
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Voor een verdere uitwerking van de financiële afspraken verwijzen wij u naar de ISOB nota "Financieel 
zelfbeheer".  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


