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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
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 leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van OBS Wemeldinge
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
OBS Wemeldinge
Spoorlaan 9
4424CJ Wemeldinge
 0113-621626
 http://www.obswemeldinge.nl
 obswemeldinge@alberoscholen.nl
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Extra locaties
De Hoeksteen
Bierweg 1a
4424EL Wemeldinge
 0113-626127
Op deze locatie is groep 7 gevestigd wegens ruimtegebrek op de hoofdvestiging.

Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.628
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Johan van Westenbrugge

j.vanwestenbrugge@alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

155

2019-2020

Tot het schooljaar 2017-2018 werd de school De Tunnel meegeteld als dislocatie van OBS Wemeldinge.
Door sluiting van OBS De Tunnel is het aantal leerlingen in het schooljaar 2017-2018 flink gedaald en
ontstaat een scheef beeld van het totaal.

1.2

Profiel van de school
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Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Veilig

Creatief

Respect

Hoge verwachtingen

Plezier

Missie en visie
WAARDEN (Waar staan we voor)
Onze kernwaarden zijn:
•
•
•
•
•

Respect
Veilig
Creatief
Hoge verwachtingen
Plezier

MISSIE (Waarom bestaan we)
•

Op OBS Wemeldinge willen we dat de kinderen op intellectueel, sociaal, emotioneel, lichamelijk
en creatief gebied naar eigen mogelijkheden ontwikkelen. Onze leerlingen kunnen zich in een
positieve, veilige en uitdagende leeromgeving vormen tot zelfstandige, bewuste, betrokken,
mondige, sociale en zelfverantwoordelijke jonge mensen.

VISIE (Waar willen we naar toe de komende 4 jaar)
Vanuit onze gemeenschappelijke kernwaarden en missie beschrijven we de visie op de volgende vier
gebieden:
1.
2.
3.
4.

Kind
Onderwijs
Team
Ouders

Kind
•

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich ontwikkelen op hun eigen individuele manier binnen de
mogelijkheden van de school. We hanteren daarbij de principes van:Expliciete Directe
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•
•

•

Instructie (EDI) in onze didactische aanpak. We werken met convergente differentiatie
(gemeenschappelijk basisaanbod en gemeenschappelijke einddoelen) met daar waar wenselijk is
divergente maatregelen (voor bepaalde leerlingen aanvullende, andere of juist minder doelen
formuleren.)
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) voor het bespreken van de leeropbrengsten en
onze ambities.
We zorgen voor een uitdagende leeromgeving: Aanbod van Levelwerk in de eigen groep, als de
basisstof gedaan is. Binnen de Ateliers: Bijzonder en uitdagend aanbod, bestaande uit de
vakgebieden behorende bij Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Extra aandacht voor het
aanbod dat ligt in de zone van de naaste ontwikkeling. De leerlingen krijgen waar mogelijk
binnen de ateliers de gelegenheid om te werken op basis van hun interesses De ateliers willen we
de komende jaren uitbouwen tot plekken waar ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek en Engels worden gegeven.
Speelruimte en begrenzing: Al het handelen van de leerkrachten is gericht op het welbevinden
van de kinderen. De leerkrachten bieden daarbij de leerlingen vanuit een positieve attitude een
veilige omgeving aan waar speelruimte is en begrenzing. Als kinderen over de grenzen van deze
speelruimte gaan, hanteren we een duidelijke methode van maatregelen en consequenties.

Onderwijs
Wij maken gedegen keuzes binnen de vernieuwing van ons onderwijs. Daarbij laten we ons leiden door
onderzoek naar wat echt werkt. Onze benadering bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Eenduidig hanteren van principes voor zelfstandig werk.
Eenduidig didactisch handelen, gebaseerd op EDI.
Eenduidig handelen in de klas gebaseerd op een aantal technieken van Teach like a Champion,
gericht op de klassencultuur en klassenstructuur.
Basisafspraken met betrekking tot het samenwerken door kinderen.
Onze ambitie is om een stevige basis te leggen voor de vakken rekenen, lezen en spelling.
De methodes vormen de leidraad voor ons onderwijs op basis waarvan wij aan de kerndoelen
werken.

Team
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de teamleden. Onderstaande afspraken
zijn daarbij belangrijk:
•
•
•
•
•
•

We zijn open en eerlijk naar elkaar.
Wij werken samen, ondersteunen en helpen elkaar.
De directie communiceert transparant in de informatievoorziening en is betrokken bij team,
ouders en kinderen.
De directeur staat achter zijn personeel en straalt dat uit.
We zetten Collegiale Consultatie in ter verbetering van ons onderwijsaanbod.
We hanteren een professionele houding.
Dat betekent dat we:
- Respect tonen naar anderen.
- Ons aan afspraken houden.
- Ingezette ontwikkelingen doorzetten en borgen of afsluiten en dit communiceren.
- Ons verantwoordelijk voelen voor en zijn trots op onze school.
- We benutten onze talenten doordat we de leerkrachten zoveel mogelijk inzetten voor de
vakgebieden en bij taken waar hun affiniteit ligt.
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Ouders
De school heeft de ambitie om door te groeien naar een ouderbetrokkenheid 3.0.
Dat betekent dat we:
- De samenwerking aangaan met de ouders.
- Elkaar serieus nemen (leerkrachten en ouders).
- Ouders stimuleren om met kinderen mee te denken over hun ontwikkeling op school.
We hanteren een transparante en eenduidige communicatie door middel van het gebruiken van:
Klasbord, Website, Nieuwsbrief en E-mail.

Prioriteiten
•
•
•
•
•
•

Benadrukken van het belang van respect voor elkaar, de materialen en onze omgeving (kinderen,
personeel, ouders en buitenstaanders)
Behoud van de hoge leerresultaten en het in beeld brengen van de leerprestaties m.b.v. ons
programma Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)
Doorgaande lijn ontwikkelen op het gebied van ons aanbod van culturele en Kunstzinnige
vorming, dat onder meer wordt vormgegeven in de Atelierlessen.
Doorlopend aandacht besteden aan de Ouderbetrokkenheid, o.a. door het in gesprek blijven
met ouders over onderwijs en opvoeding.
Speelruimte en begrenzing: Beleid doorontwikkelen op het gebied van gedrag.
Ontwikkeling inzetten op het gebied van Leren Zichtbaar maken, waar onder het
implementeren van Kindgesprekken.

Identiteit
Op onze school is ieder kind van harte welkom, ongeacht geloof, overtuiging of afkomst.
Zolang een kind zich goed welbevindt en de interactie tussen leerling, groep en leerkracht naar wens
verloopt, willen we graag een veilige plek kunnen blijven bieden voor iedereen.
Leerlingen maken kennis met verschillende geloofsovertuigingen en wereldgodsdiensten tijdens de
lessen die gegeven worden vanuit het Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) of vanuit het
Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO).
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

OBS Wemeldinge heeft op de teldatum (01-10-2020) 161 leerlingen en deze zijn verdeeld over acht
enkelvoudige groepen. Het gebouw is verouderd en op dit moment te klein. Groep 7 zit op een andere
locatie in het dorp (CBS De Hoeksteen) en in de gemeenschapsruimte is een lokaal gebouwd.
Er wordt gewerkt met het 5-gelijke-dagen model. Al is dit niet helemaal gelijk, aangezien de groepen 1
en 2 op vrijdag vrij zijn.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Ons bestuur is aangesloten bij Transfer Centrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) voor het regelen van
vervangingen bij afwezigheid van een leerkracht. Zolang er mensen in het bestand van TCOZ
beschikbaar zijn wordt de vervanging geregeld en komt er altijd een vervangende leerkracht voor de
groep. Als er geen vervanger beschikbaar is vanuit TCOZ vragen we een eigen leerkracht of hij of zij wil
komen werken op een vrije dag. Mocht dat ook niet lukken, dan worden de leerlingen verdeeld over de
overige groepen, als de situatie dat toelaat. In het uiterste geval sturen we de kinderen naar huis, nadat
we contact op hebben genomen met de ouders. Ouders die niet in de gelegenheid zijn om hun kind op
te vangen kunnen hun kind op school laten en dan wordt door ons opvang geregeld.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 uur

6 uur

Motorische ontwikkeling
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

30 min

30 min

2 uur

2 uur

30 min

30 min

2 uur

2 uur

15 min

15 min

15 min

15 min

Rekenontwikkeling
Spelontwikkeling
Taalontwikkeling
Engels
Sociaal Emotionele
ontwikkeling
Muzikale ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling
Verkeer
Techniek

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

3 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 uur

1 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Spelling
Begrijpend Lezen
Schrijven
2 u 30 min
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Pauze
1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 45 min

Overig

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Mediatheek
Gymlokaal
Extra ondersteuning voor leerlingen met dyslexie
Extra ondersteuning voor leerlingen die meer uitdaging vragen
Voor elke leerling een Chromebook ter beschikking
Logopedie screening
Motorische screening

Atelierwerk: In deze lessen werken we veelal samen met plaatselijke verenigingen en organisaties
Behandeling voor leerlingen met dyslexie.
Directe samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Lego leerlijn.
Leren programmeren voor jonge kinderen m.b.v. Bee-Bots.
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Er bestaat een nauwe samenwerking met de peutergroep van Kibeo. De oudste peuters komen één
keer per week spelen met de kinderen van groep 1. Die momenten komt een pedagogisch medewerker
van Kibeo mee om de kinderen te begeleiden. Op deze manier werken we aan een doorlopende lijn van
peuter naar kleuter.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen.
Wat die kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden is afhankelijk van de actuele situatie.
Kinderen veranderen en scholen veranderen.
Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden
van de school, de grenzen aan de mogelijkheden voor opvang ten aanzien van het begeleiden van
kinderen met extra onderwijsbehoeften. Om goed te kunnen inschatten of dat wat het kind nodig
heeft, geboden kan worden op deze school is altijd een goed gesprek nodig. In welke groep zou het
kind komen, hoe groot is die groep, hoe is hij samengesteld, welke juf of meester staat ervoor, hoe is de
situatie thuis, is er al ondersteuning vanuit de zorg en welke ondersteuning kan de school eventueel
krijgen van het samenwerkingsverband? Dat zijn vragen die besproken moeten worden waarna kan
worden afgewogen of dit de juiste school is. Het schoolondersteuningsprofiel is een algemene
beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld geeft van de algemene mogelijkheden van de school.
Binnen samenwerkingsverband Kind-op-1 hebben we afgesproken dat we deze onderwerpen op
dezelfde wijze bespreken zodat er iets te zeggen valt over het totaalbeeld van de regio.
Elk schoolteam bespreekt jaarlijks de volgende items:
•
•
•
•

Ontwikkeling van de basisondersteuning (de 10 standaarden) en conclusies
Algemeen beeld van ondersteuningsmogelijkheden van de school
Reflectie op begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften
Conclusie
- mogelijkheden
- grenzen
- ambities
- ontwikkelpunten

Dit schoolondersteuningsprofiel is de weergave van de opbrengst van dat gesprek.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

5

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruiken we de methode KIVA.
Deze methode zetten we in volgens het beschreven programma.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN!.
De leerling vragenlijst van ZIEN! wordt gebruikt om de sociale veiligheid van de leerlingen te
monitoren. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar het welbevinden van een leerling, de relatie met
andere leerlingen, de pestbeleving en het pestgedrag. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en
gevalideerd.
(https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/andere-doelgroepen/nieuws/een-sociaalveilige-school-met-hulp-van-zien)
Binnen onze school is een vertrouwenspersoon aangesteld waar de ouders en leerlingen pesten kunnen
melden. Dat is juf Dorine van Boekhout. We hebben ook een coördinator voor het pest/gedragsbeleid,
dat is juf Dianne Dekker. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van
de situatie op school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Dekker. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
d.dekker@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Van Boekhout. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via d.vanboekhout@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We willen de ouders uitnodigen om mee te denken met de ontwikkelingen op school. Dat doen we
door een aantal keer per jaar een zogenaamde Denktank te organiseren waarvoor de ouders
worden uitgenodigd om aan deel te nemen. We spreken met elkaar over schoolse zaken, opvoeding
en onderwijs. Het doel van deze avonden is om met de ouders in gesprek te komen en hun mening
en suggesties te horen voor verbetering van ons onderwijs. De resultaten nemen we mee bij het
formuleren van bijvoorbeeld missie en visie van de school.
Ook willen we de ouders actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de zogenaamde
Atelierlessen. Ouders worden uitgenodigd om tijdens deze lessen een bijdrage te leveren aan de
praktische uitvoering van de lessen binnen het vakgebied Culturele en Kunstzinnige Vorming.
Door deze werkwijze kunnen we de kinderen meer diversiteit aanbieden en kan er binnen kleinere
groepjes diepgaander worden ingegaan op de materie.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De ouders worden geïnformeerd door middel van:
•
•
•
•
•
•

Rapportage (twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee)
De rapportgesprekken (twee keer per schooljaar)
Maandelijkse nieuwsbrief (algemene informatie en namens elke groep specifieke informatie over
de behandelde leerstof)
Wekelijks (meerdere momenten) door middel van Klasbord. Ouders krijgen persoonlijke
inloggegevens toegestuurd, zodat buitenstaanders geen toegang tot deze berichtgeving hebben.
Berichten per mail via het administratieprogramma ParnasSys.
De schoolwebsite.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is als bijlage bijgevoegd.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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De ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een invullijst waarop ze zich kunnen aanmelden voor
ondersteunende activiteiten op school. Onderdelen waar ouders voor worden gevraagd zijn:
Ondersteunen van de praktische verkeerslessen en natuurlessen
Begeleiden van leerlingen bij sportactiviteite
De ouderraad meehelpen bij de Kerstviering of Paaslunch
Begeleiden van leerlingen op de koningsspelen
Begeleiden van de leerlingen van groep 1 en 2 op Pietenmorgen
Schoonmaakwerkzaamheden
Werkzaamheden t.b.v. de afscheidsviering van groep 8
Wassen van handdoeken, theedoeken uit keuken/personeelskamer
Ondersteunen bij de Atelierlessen
Deelnemen aan de voorbereidingsgroep/organisatie van de atelierlessen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enz.

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Feest laatste schooldag

•

Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreisjes en schoolkamp worden apart berekend aan de ouders. Hoogte van het bedrag hangt af
van de bestemming en het gekozen vervoer.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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...

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kinderen per telefoon ziekmelden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen door het speciaal daarvoor bedoelde formulier in te vullen en, na
ondertekening, bij de directeur in te (laten) leveren.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wat betreft de tussenresultaten verwijzen we naar bijgaande documenten vanuit ons
leerlingvolgsysteem.

5.2

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,5%

vmbo-k

18,2%

vmbo-(g)t

36,4%

vmbo-(g)t / havo

9,1%
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havo

9,1%

havo / vwo

4,5%

vwo

18,2%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Speelruimte en begrenzing

Veiligheid

Respect
We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende weerbaar zijn om zich staande te houden in hun
leefwereld. Voordat leerlingen de school verlaten naar het voortgezet onderwijs hebben ze de cursus
Rots en water gevolgd. Deze weerbaarheidstraining wordt gegeven door de eigen teamleden. Twee
leerkrachten zijn gecertificeerd om deze lessen te verzorgen. De lessen worden gegeven in de middenen bovenbouwgroepen.
Speelruimte en begrenzing
Gedrag
Voor kinderen met gedragsproblemen is er op school nog geen specifieke aanpak. Onze
gedragsspecialist volgt in 2018-2019 scholing van het programma "Echt Wel". In het schooljaar 20192020 volgt de veiligheidscoördinator scholing voor de invoering van de methode "Echt wel!" en het
begeleiden van de leerkrachten hierin.
Leren
Als een kind leerproblemen heeft pakt de leerkracht dat eerst in de groep aan. Als dat niet voldoende
werkt schakelen we de Intern Begeleider in, deze adviseert de leerkracht. Als we handelingsverlegen
zijn bespreken we de leerling binnen de HGPD. Daarna kan er een Ambulante Begeleider en
onderwijsassistent aan de school toegewezen worden om het kind verder te kunnen helpen.
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Veiligheid
Als er een moeilijke situatie in de groep ontstaat monitoren we op drie niveaus of de situatie nog
houdbaar is:
•
•
•

voor de individuele leerling
voor de groep
voor de leerkracht

Als het voor twee van de drie niet goed gaat is dat een reden om de ontstane situatie met de
schoolleiding te bespreken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Tijdens Onderwijsinhoudelijke vergaderingen is de missie en visie met het hele team besproken. In deze
vergaderingen zijn de kernwaarden bepaald en vastgelegd.
De registratie wordt gedaan m.b.v. het programma ZIEN! en KIVA.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Op OBS Wemeldinge vinden wij het belangrijk dat alle kinderen les krijgen vanuit actuele methodes in
de vorm van een beredeneerd aanbod. We bekijken ieder jaar of de methodes nog up to date zijn, of we
de kerndoelen in hoge mate kunnen blijven halen en of het aanbod passend is bij de leerlingen.
In de groepen 1 en 2 geven wij ons aanbod in de groep betekenis door gebruik te maken van het
programma Onderbouwd Online. Door middel van dit programma volgen wij de leerlijn die past bij de
leeftijdsgroep en wordt het betekenisvol aangeboden rondom een thema. Tijdens afwisselende
activiteiten in de groep zien de collega's of de doelen van de activiteiten behaald worden door de
leerlingen en of de doelen naar boven bijgesteld moeten worden. Wanneer doelen nog niet behaald
worden, zullen deze doelen in een later thema nogmaals aan bod komen voor een select groepje
leerlingen. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat het aanbod voor de leerlingen passend is of
passend gemaakt wordt.
In het programma Onderbouwd Online houden de leerkrachten bij wat zij hebben aangeboden en welk
effect dit heeft gehad op de leerlingen. Aan de hand van deze bevindingen worden vervolgacties
gepland. Hiermee waarborgen wij een beredeneerd aanbod voor de kleutergroepen.
Vanaf groep 3 blijven we de ontwikkelingen volgen aan de hand van methodetoetsen en nietmethodetoetsen. Naast observaties en gesprekken met de ouder en het kind geven deze toetsen de
leerkracht informatie over de onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze informatie is belangrijk voor
de verdere inrichting van het onderwijs. Over het algemeen volgen we de leerlijn van de methodes en
streven we daarmee naar hoge doelen voor iedere leerling. De weg ernaar toe is echter niet altijd voor
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iedereen hetzelfde. Na een korte instructie kan een deel van de groep aan het werk. Het andere deel
krijgt een verlenging van de instructie, zodat ook zij de leerstof eigen kunnen maken. De instructies in
de groepen bevatten de aspecten van het effectieve instructie model.
Als school stellen we hoge ambities voor alle leerlingen. Tijdens schoolbesprekingen achterhalen we of
we deze ambities ook waar maken. Het team kijkt met elkaar naar de opbrengsten van de school als
geheel. Met elkaar bespreken we oorzaken van de opbrengsten en achterhalen we welke
verbeterpunten nodig zijn voor de komende periode. We maken hierover afspraken die gelden voor alle
groepen en we stellen vast of scholing noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit leggen we vast in het
onderwijsplan behorende bij het vak. Doordat we dit proces gezamenlijk volgen, ontstaat een
gezamenlijk doel gericht op beter passend onderwijs waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt.
De school volgt ook de opbrengsten van de groepen afzonderlijk. We bekijken dan of de kinderen uit de
groep voldoende groei laten zien ten opzichte van zichzelf en of de leerlingen voldoende betrokken zijn
tijdens de lessen. Dit bepaalt of het onderwijs passend is binnen de groep. Wanneer we zien dat het
onderwijs binnen de groep niet passend is formuleren we interventies die gelden voor de komende
periode. De effecten van de interventies worden getoetst en waar nodig bijgesteld na een volgende
toetsperiode.
Naast het monitoren van de cognitieve ontwikkeling en het aanpassen van ons onderwijs op deze
ontwikkeling, volgen wij de mate waarin een kind zich competent voelt, zich autonoom voelt en hoe de
relatie met de ander is. Dit zijn de basisbehoeften om tot leren te komen en voor een goede sociaal
emotionele ontwikkeling. We gebruiken hiervoor observatielijsten van ZIEN. Jaarlijks vullen
leerkrachten en leerlingen deze lijsten in om de sociale veiligheid van de school in kaart te brengen.
Ook hier geldt dat wij het als een gezamenlijk doel zien dat leerlingen zich op onze school prettig
voelen, zich gerespecteerd voelen en met respect omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving.
De leerkrachten op onze school vinden het belangrijk dat zij ook zelf blijven ontwikkelen. Alle
leerkrachten krijgen de ruimte om hierin persoonlijke keuzes te maken. Het team volgt daarnaast ook
gezamenlijke scholing.
We hebben verschillende specialistische leerkrachten, waaronder een gedragsspecialist.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich bewust bezighouden met hun eigen ontwikkeling.
Daarom houden we regelmatig kindgesprekken. In alle groepen vanaf groep 4 houdt de leerkracht de
voortgangsgesprekken (rapportgesprekken) met het kind, waar ook de ouder bij aanwezig is. Er zijn
succescriteria opgesteld, zodat we gericht met het kind de gesprekken voeren.
Zoals hierboven beschreven staat is de school voortdurend bezig om het onderwijs voor de leerlingen
zo passend mogelijk te maken. Dit is een proces waarbij steeds weer nieuwe aanpassingen denkbaar
zijn en uitgevoerd worden. Op het moment ontwikkelen we ons steeds verder in het inzetten van
digitale leermiddelen, het integreren van verschillende vakgebieden door middel van ateliers, het
bewuster maken van de leefomgeving door meer samen te werken met instanties en groepen mensen
uit het dorp. De school is hiermee voortdurend in beweging. We staan hierbij open voor positieve
feedback waarmee we ons gezamenlijk doel voor goed onderwijs voor iedereen nog verder zullen
vormgeven.
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6

Schooltijden en opvang

Er is een uitstekende samenwerking met Kinderopvangorganisatie Kibeo.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 en 2 zijn vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Maandag tot en met donderdag

Maandag (spelles)
11:15 – 12:00 groep 4
12:30 – 13:15 groep 3
Dinsdag (spelles)
08:30 – 09:15 groep 2
09:30 – 10:15 groep 5
11:15 – 12:00 groep 6
12:15 – 13:00 groep 8
13:15 – 14:00 groep 7
Woensdag
13:15 – 14:00 groep 1
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Donderdag (methodeles)
08:30 – 09:15 groep 8
09:30 – 10:15 groep 5
10:30 – 11:15 groep 3
11:15 – 12:00 groep 7
12:30 – 13:15 groep 4
13:15 – 14:00 groep 6
Vrijdag
12:30 – 13:15 Atelier sportles / workshop groep 3-8
13:15 – 14:00 Atelier sportles / workshop groep 3-8

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag personeel

21 september 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Studiedag personeel

04 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

21 februari 2021

09 mei 2021
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Hemelvaartvakantie

13 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

6.4

14 mei 2021

05 september 2021

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directie

Maandag t/m vrijdag

08:15-09:15

De directie en Interne Begeleiding zijn op werkdagen bereikbaar om een afspraak te maken.
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