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Adresgegevens 
SBO De Wijngaard 
Ellertsveld 3 
1274 KC Huizen 
Telefoonnummer: 035-5261149 
 

Website en e-mail:  
Informatie: info@sbodewijngaard.nl 
Website : www.sbodewijngaard.nl 
Website Stichting Elan: www.stichtingelan.nl  
 
 

Verzoek aan de ouders om te reageren 
Als  u  mogelijke verbeteringen of aanvullingen heeft voor onze 
schoolgids, dan horen we dit graag. Bij de samenstelling van de 
gids voor het volgende schooljaar zullen deze worden meege-
nomen. 

 

http://www.cso-gooi.nl/
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Voor meer inhoudelijke informatie en voor nieuws uit de 
groepen kunt u terecht op onze website 
www.sbodewijngaard.nl.  
U kunt ons ook volgen op twitter: @sbodewijngaard en op 
Facebook: SBO De Wijngaard. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Namens het team van De Wijngaard, 
Renate van der Mooren 
Directeur 

Voorwoord 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Dit is de schoolgids van De Wijngaard. De Wijngaard is een 
school  voor speciaal basisonderwijs (SBO). Deze gids is 
bestemd voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen 
en belangstellenden voor het speciaal basisonderwijs en 
onze school.  In deze gids leest u van alles wat u moet  
weten voor schooljaar 2018—2019. Er staan allerlei prakti-
sche zaken in zoals vakanties, adressen en telefoonnum-
mers, maar ook wat de uitgangspunten van onze school 
zijn en hoe er les op de Wijngaard wordt gegeven. Naast 
deze schoolgids ontvangt u een jaarkalender 2018—2019. 
 
Kenmerkend voor onze school is dat het specialistische 
zorg biedt die in de ‘gewone’ basisschool niet geboden 
kan worden. Dat is de essentie van onze SBO school.  
Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die soms op 
de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben 
opgedaan, weer inspiratie te bieden en het gevoel van 
eigenwaarde te herstellen.  Streven naar kwaliteit is voor 
ons een voortdurend proces. In deze schoolgids kunt u 
lezen hoe dit vorm krijgt in onze school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

‘Op de 

Wijngaard 

bieden wij  

vanuit een 

veilige 

schoolom-

geving 

kwalitatief 

goed 

onderwijs’ 
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1.1 Waar staat de school en hoe kunt u ons  

       bereiken 

 
Het adres van de school: Ellertsveld 3, 1274 KC Huizen 
Ons telefoonnummer: 035—5261149 
App voor ziekmelding: 06— 83 02 33 28 
E-mailadres: info@sbodewijngaard.nl 
Website: www.sbodewijngaard.nl 
Twitter: @sbodewijngaard 
Facebook: SBO De Wijngaard 

1. De school 

De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs 
(SBO). Wij zijn een christelijke school, die openstaat voor 
kinderen van alle gezindten. De Wijngaard maakt deel uit 
van Stichting Elan (www.stichtingelan.nl). De stichting kent 
een dubbele grondslag d.w.z. dat zowel de (protestants) 
christelijke als de algemeen bijzondere levens-
beschouwelijke identiteit vertegenwoordigd zijn en 
gewaarborgd blijven. De stichting Elan kent 4 scholen voor 
speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor  (voortgezet) 
speciaal onderwijs ((V)SO). Onze collega-scholen zijn:  
De Annie MG Schmidtschool (Hilversum—SBO),  
Elan Breeduit (Bussum—(V)SO), Elan College Huizen 
(Huizen—VSO),  De Indon (Bussum—SBO),  
De Klimopschool (Hilversum—(V)SO), Het Mozaïek 
(Hilversum—SBO).  
 

1.2 Directie 

Het dagelijks bestuur van Stichting Elan wordt gevormd 
door mevrouw A.A.B. Fischer, bestuurder / algemeen 
directeur en de heer R.J.W. van Elswijk, bestuurder / 
algemeen directeur. Mevrouw R.D. van der Mooren is 
directeur van De Wijngaard. 
 

1.3 De geschiedenis van de school 
De Wijngaard is in 1978 gestart als LOM-school op de 
Bovenlangewijnseweg in Huizen. Dit schooljaar bestaan 
wij dus 40 jaar!  In 1985 zijn wij verhuisd naar de Jacob 
van Campenstraat en in 2016 naar het Ellertsveld.  
In 1998 ontstond door het samengaan van de LOM– en 
MLK school de school voor speciaal basisonderwijs (SBO).   
Onze school participeert in het samenwerkingsverband 
Unita (www.swvunita.nl).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Wij willen 
dat leer-
lingen niet 
alleen ler-
en omdat 
het moet, 
maar ook 
omdat ze 
het zelf 
willen.’ 



5 

1.4 Schoolgrootte 
 

Onze school heeft 8 groepen. We starten dit schooljaar 
met 123 leerlingen. De school heeft 22 medewerkers. 
Uitgangspunt is dat de groepen maximaal 16/17 leerlingen 
hebben, de kleuters 13 leerlingen. 
 

1.5 Passend Onderwijs 
 

De wet op Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in 
werking getreden. Passend Onderwijs is een 
beleidsverandering vanuit het Ministerie van OCW.  
Doel is dat iedere leerling, ook leerlingen die extra 
begeleiding nodig hebben, zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en het onderwijs krijgen dat bij hen past. 
Een nevendoel is het oplossen van beperkingen in de 
bestaande wetgeving. Alle schoolbesturen hebben een 
ondersteuningsplicht. Dit betekent niet automatisch dat 
alle kinderen binnen het basisonderwijs moeten worden 
opgevangen. Het samenwerkingsverband (Unita) bepaalt 
welke ondersteuning er wordt geboden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De school 

Daarbij zijn een aantal uitgangspunten van belang: 
 Tijdig ingrijpen in het regulier onderwijs moet 

verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs zoveel 
mogelijk voorkomen; 

 De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn leidend. 
Dit in tegenstelling tot de voorgaande situatie 
waarin ‘stoornissen’ en medische labels van 
kinderen centraal staan; 

 De wet Passend onderwijs vraagt scholen te kijken 
naar wat een leerling wel kan en bij voorkeur 
binnen het regulier onderwijs; 

 Basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs en 
waar nodig ook Jeugdzorg werken per regio samen 
om passende arrangementen aan te bieden; 

 Scholen kunnen zich specialiseren en onderling 
afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs 
kan geven; 

 Nogmaals: het speciaal (basis) onderwijs blijft 
bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben; 

 Het samenwerkingsverband beslist welke leerlingen 
dit zijn. Binnen een samenwerkingsverband heeft 
elke school zijn eigen ondersteuningsprofiel. 

 
 

 
 
 
 

 

‘Op de 

Wijngaard 

hebben 

wij duide-

lijke af-

spraken 

met elkaar 

gemaakt 

over wat 

wel en niet 

kan en 

mag’ 
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  1. De school 

1.6 Wanneer komt De Wijngaard in beeld? 

Handelingsgericht Arrangeren: 
Binnen de huidige school worden de ondersteunings-
behoeften, de stimulerende en belemmerende factoren 
van het kind en de concrete hulpvraag van school en/of 
ouders vastgesteld en geplaatst in het zogenaamde 
groeidocument. Zodra het groeidocument ontvangen is 
door het samenwerkingsverband, wordt er een 
trajectbegeleider benoemd. Vervolgens vindt er een 
overleg plaats met alle betrokkenen rondom het kind, het 
MDO (multidisciplinair overleg). Alle acties en afspraken 
binnen het handelingsgerichte proces worden ook in het 
groeidocument opgenomen, zodat er een compleet beeld 
van het kind en het te volgen proces ontstaat en duidelijk 
is waar de noodzakelijke extra ondersteuning uit zal 
bestaan. Het bieden van de extra ondersteuning kan op  
veel plaatsen worden geboden; bij voorkeur huisnabij, in 
regulier onderwijs. In het MDO kan worden vastgesteld 
dat een plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs  
noodzakelijk is. Vanuit het samenwerkingsverband zal een 
tweede deskundige betrokken worden, voordat een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Aan de 
eis van deskundigenadvies is dan voldaan.  
Wilt u meer lezen over handelingsgericht arrangeren, zie 
de website van Unita: www.swvunita.nl. 
 

1.7 Rapport van bevindingen stelselonderzoek  

In juni 2017 en mei 2018 heeft de onderwijsinspectie een 
kwaliteitsonderzoek en verificatieonderzoek uitgevoerd. 
Zij schrijft: “SBO De Wijngaard heeft haar kwaliteit op orde 
en de inspectie handhaaft het basisarrangement. 

 
 
 

 

 

 

 

 

‘Wij stimu-

leren in 

alle situa-

ties ge-

wenst ge-

drag bij 

alle leer-

lingen’ 

De inspectie heeft alle negen onderzochte standaarden 
minimaal als voldoende beoordeeld. Voor de standaarden 
pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur 
krijgt De Wijngaard het oordeel goed. 
 
Wat gaat goed? 

De Wijngaard biedt haar leerlingen onderwijs in een 
aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. De lessen zijn 
logisch opgebouwd, kennen een duidelijke structuur en 
leerlingen doen in de meeste lessen actief mee. Leraren 
houden de leerlingen betrokken door activerende 
werkvormen in te zetten. De leerlingen krijgen bovendien 
les in een prettig, herkenbaar en ondersteunend  
pedagogisch klimaat waarin zij zich gezien voelen door de 
leraren. Per leerling zijn de specifieke leerbehoeften, het 
uitstroomniveau en het bijbehorend beredeneerd aanbod 
vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. 
Hoewel de inspectie de cognitieve eindresultaten van de 
school niet beoordeelt, omdat voor het SBO nog geen 
definitieve normen zijn vastgesteld, valt op dat de school 
de afgelopen jaren ruim boven de voorlopige normen 
scoort. De Wijngaard werkt opbrengstgericht en heeft 
ambitieuze doelstellingen. De directie en bestuur hebben 
een stelsel van kwaliteitszorg ingericht van waaruit 
zij zicht houden op de onderwijskwaliteit. De teamleden 
zijn ambitieus en werken gezamenlijk onder leiding van de 
directie aan het vernieuwen en verbeteren 
van het onderwijs op hun school.  
Voor alle verbeteringen vormen 
data de basis en zijn concrete en toetsbare 
doelen geformuleerd.” 
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2.1 Onze doelgroep 

Wij richten ons op leerlingen in de basisschoolleeftijd die 
moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling en zich 
door complexe problematiek de leerstof van het basison-
derwijs niet vanzelfsprekend eigen maken. Bij complexe 
problematiek spelen de volgende factoren vaak een rol: 

 

Een algehele ontwikkelingsachterstand 

 Een cognitieve achterstand, dan wel een problema-

tisch verlopende sociaal–emotionele ontwikkeling 

waardoor onderwijsachterstand is ontstaan; 

 Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel waarbij een 

ernstige onderwijsachterstand geconstateerd 

wordt. 

 

Belemmerende factoren 

We zien bij onze kinderen vaak kenmerken als: 

 Hoge mate van impulsiviteit; 

 Passiviteit in taakgedrag; 

 Een korte aandachtsspanne; 

 Moeilijk en/of langzaam lerend; 

 Beperkt werkgeheugen; 

 Specifieke ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D, 

ASS, NLD; 

 Sprake van vermoeidheid. 

 2.  Uitgangspunten van de school 



8 

 
 
 
 

 

 

 

‘Wij gaan 

uit van 

waar de 

leerling nu 

is en wer-

ken toe 

naar wat 

mogelijk 

is’ 

 2. Uitgangspunten van de school 
2.2 Onze visie en missie 

Een visie geeft een toekomstbeeld en maakt duidelijk 

wat het ambitieniveau, de normen en waarden van de 

organisatie zijn. De missie van Stichting Elan omvat onze 

ambitieuze droom, ons ideaal. 

 

Deze missie is: 

 Het verschil maken voor kinderen die in het regu-

liere basisonderwijs om welke reden dan ook geen 

optimale ontwikkeling kunnen doormaken.  

 Deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende 

schoolomgeving de bagage mee te geven die ze 

nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. 

 Kinderen toegerust onze school te laten verlaten. 

Toegerust in vaardigheden, competenties en ver-

trouwen dat je er mag zijn en dat je mag zijn wie 

je bent. 

 Wie dit bereikt is trots en ervaart deze trots van 

anderen. 

 

Kernachtig samengevat is ons motto: 

Trots en Toegerust 

Dit geldt niet alleen voor onze kinderen, maar ook zeker 

voor onze medewerkers: toegerust om ons werk te 

doen, trots op het verschil dat wij door ons werk mogen 

maken.  

Trots en Toegerust geeft onze waarden, onze beloften en 

dromen weer: 

 

Ankerwaarden: betrokken en betrouwbaar 

Ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig 

Eigenwaarde: durf 

Belofte:  optimaal leren, met plezier 

Droom:  elk kind trots op zijn school 

 

Onze ambitie: 
 We geven kwalitatief goed onderwijs: dit doen we 

door de leerstof en vaardigheden zo aan te bieden, 
dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de 
individuele leerling wordt bevorderd. 

 We bevorderen het positieve zelfbeeld van onze kin-
deren. 

 We stimuleren dat kinderen een constructieve bij-
drage willen en kunnen geven aan de samenleving. 

 We bieden kinderen kansen hun talenten te ontwik-
kelen. 

 We stimuleren kinderen een kritische en onderzoe-
kende houding te ontwikkelen. 

 Hierbij gaan wij er van uit dat kinderen het altijd  
100 % goed willen doen. 
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2.3 Het klimaat van de school 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig 
voelen. Pas dan komen ze toe aan het volledig benutten 
van hun mogelijkheden. Een duidelijke en vooral voor 
kinderen herkenbare structuur en een sfeer van vertrou-
wen zijn daarbij erg belangrijk. Het is belangrijk dat kin-
deren zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden 
en onmogelijkheden, zonder dat daar een waardeoordeel 
aan wordt verbonden. In een dergelijk klimaat wordt ie-
dereen geaccepteerd zoals hij is. Dit wil niet zeggen dat 
alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn 
heel duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan 
en wat wel en niet kan en mag. 
 

Sinds enkele jaren werken we met het programma  
Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma is ge-
richt op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij vooral 
op wat goed gaat en geven kinderen daar positieve feed-
back op. 
 

PBS heeft de volgende pijlers: 
 Het is een schoolbrede aanpak van-

uit gezamenlijke  waarden; 
 Preventie staat centraal; 
 De PBS-school werkt vanuit basiswaarden, heeft 

heldere gedragsverwachtingen, leert gewenst  
gedrag systematisch aan en bekrachtigt dit gedrag 
systematisch; 

 De PBS-school neemt beslissingen op basis van  
data; 

 De PBS-school en ouders zijn partners in de ontwik-
keling van het kind; 

 PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem. 

Het PBS gedragsteam bewaakt het proces in de school. Dit 
gedragsteam bestaat uit de coördinator , een vertegen-
woordiger uit iedere bouw, een vertegenwoordiger van 
het onderwijsondersteunend personeel en de directie. 
Sinds januari 2014 zijn wij een gecertificeerde PBS-school. 
 
Naast PBS als basis gebruiken we voor de vorming van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen de 
methode De Vreedzame School. 
 
Voorspelbaarheid en structuur 

Voor alle leerlingen in de school is het belangrijk dat de 
dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dit proberen we 
o.a. te bereiken door een vaste, voor kinderen herkenbare 
dagindeling te hanteren. In iedere klas staat dagelijks het 
rooster op een vaste plek op het bord. Daarbij gebruiken 
we per bouw dezelfde pictogrammen. 
Daarnaast is de voorspelbaarheid van het gedrag van de 
leerkracht belangrijk. Dit is o.a. terug te zien in het klas-
senmanagement  en het Passend Lesmodel dat we hante-
ren. Om het gevoel van veiligheid ook tijdens de pauzes te 
waarborgen zijn er afwisselende pauzetijden voor onder-, 
midden– en bovenbouw. In de pauze zijn er altijd teamle-
den om toezicht te houden. Deze teamleden, de plein-
wachten, zijn herkenbaar aan de gele vestjes. 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wij heb-

ben hoge, 

maar rea-

listische 

verwach-

tingen van 

leerlingen’ 

 2. Uitgangspunten van de school 
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3.1 De groepsindeling 
Voor de zomervakantie worden de groepen samengesteld. 
Bij de groepsindeling wordt gelet op leeftijd, het niveau 
van functioneren in de basisvaardigheden, het sociaal 
functioneren, de werkhouding en het individuele gedrag. 
Groepen worden steeds zo samengesteld, dat er optimaal 
gewerkt kan worden. 

 
3.2 Wie werken er in de school? 

  Groepsleerkrachten 

 

Overige taken en functies 

  
  
   
   
   
 
 
  

 
 
 
 
 
Voor taal 

en reke-

nen heb-

ben we 

een 

schoolam-

bitie vast-

gesteld 

 3. De organisatie van het onderwijs 

Directie Renate van der Mooren ma, di, wo, do, vr 

Onderbouw 1/2 Bettina Schram 
Marjan Stouten 

ma, di, do, vr 
wo 

Onderbouw 3 Marjan Stouten 
Gerda Schelling 

ma, di, vr 
wo, do 

Middenbouw 1 Sven Landzaat 
Marleen Droogh 

wo, do, vr 
ma, di 

Middenbouw 2 Pauline Perry 
Gerda Schelling 

ma, di, wo, do 
vr 

Middenbouw 3 Michelle Kluvers 
Rosa Rebel 

ma, di, wo 
do, vr 

Bovenbouw 1 Lucas Smit ma, di, wo, do, vr 
 

Bovenbouw 2 Chris Hondius 
Marleen Droogh 

ma, di, wo, do 
vr 

Bovenbouw 3 Thijs vd Brink 
Sven Landzaat 

ma, wo, do, vr 
di 

Vakleerkracht 
Gymnastiek + 
Rots & Water 

Monique van der Meer di, wo, do 

Intern  
begeleider 

Inge Prins  
van Wijngaarden 

ma, di, do 

Leraren 
ondersteuner 

Saskia van Dijk 
Yolanda Wiegers 

ma, wo, do, vr 
ma, di, vr 

Psycholoog Marlot Roosendaal ma, di, vr 

Logopedist Jeanine Huijnen di, wo, do-ocht 

Fysiotherapeut Katusha Esser do 

Maatsch. 
Deskundige 

Thecla Radersma ma 

Conciërge Jan Schortinghuis ma, di-mi, wo,  
do-mo, vr 

Administratief 
medewerkster 

Mariëtte Oosterom ma, di, do 
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 3. De organisatie van het onderwijs 

3.5 De vakgebieden 

Als school voor speciaal basisonderwijs bevat ons leerpak-

ket dezelfde vakken als het reguliere onderwijs. Ook wij 

richten ons op de kerndoelen zoals het Ministerie van  

Onderwijs ze heeft geformuleerd voor de groepen 3 t/m 8. 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van 

de vakgebieden die in de groepen worden gegeven. 

 

 

3.3 Hoe regelen we vervanging? 

Onze leerlingen hebben behoefte aan veel duidelijkheid. 

Vervanging bij ziekte van leerkrachten regelen we intern. 

 

3.4 Stagiaires 

Om jonge mensen te helpen ervaring op te doen, bieden 

wij hen de gelegenheid binnen onze school stage te lopen. 

Het betreft hier: 

 4e jaars studenten van een MBO—opleiding die op-

leidt tot klassen-/onderwijsassistent. De studenten 

worden vooral geplaatst binnen de jongere leerja-

ren. 

 3e jaars studenten van de PABO (deze studie leidt op 

tot leerkracht). Studenten van deze opleiding doen 

op onze school hun stage m.b.t. de speciale school 

voor basisonderwijs; 

 4e jaars studenten PABO die hun LIO-stage doorlo-

pen. 

 

Activiteiten van stagiaires binnen de school vinden plaats 

onder verantwoording van de leerkracht. Er is stagebeleid 

vastgelegd, dit ligt ter inzage op school. 
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 3. De organisatie van het onderwijs 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Op de 

Wijngaard 

bieden wij  

vanuit een 

veilige 

schoolom-

geving kwa-

litatief goed 

onderwijs’ 

Vakgebied Methode 

Levensbeschouwing Trefwoord 

Nederlandse taal Technisch lezen:   Motiverend lezen 
          volgens de LIST—
          principes 
          Lijn 3 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL 
Taalvorming:         Taal Actief 
Spelling:         Spelling langs de lijn 
          Taal Actief 
                     Taal in Blokjes 

Sociaal gedrag PBS-Goed gedrag kun je leren! 
De Vreedzame school 
Rots & Water 

Schrijven Zwart op Wit 

Rekenen/wiskunde Pluspunt 
Met sprongen vooruit 
 

Wereldoriëntatie 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Natuur 

BLINK wereld geïntegreerd! 
 

Verkeer Klaar……..over !!! 

Engels Groove Me 

Gymnastiek Bewegen samen regelen 

Expressieactiviteiten Moet je doen! 

Kleuters Onderbouwd   
Kleuterplein  
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 
4.1 Opbrengst– en handelingsgericht werken (OHGW) 
 
Onderwijsbehoeften 
Ons onderwijs richt zich op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Een onderwijsbehoefte is datgene wat een leer-
ling nodig heeft om zich op een positieve manier te ontwik-
kelen. In plaats van te kijken naar wat er mis is, zoeken wij 
naar wat een kind nodig heeft. Een voorbeeld van een on-
derwijsbehoefte, is: “Deze leerling heeft instructie nodig, 
waarbij de leraar voordoet en hardop denkt.” 
Meestal is het zo dat meerdere leerlingen uit  één groep 
dezelfde behoeften hebben, waardoor  de leerkracht een 
specifieke aanpak kan inzetten voor een groepje leerlingen. 
Sommige leerlingen hebben echter extra, individuele on-
derwijsbehoeften om tot ontwikkeling te komen. Ook hier 
is, zoveel als mogelijk, aandacht voor op onze school. 
  

Groepsplannen 
Het handelen van een leerkracht is dus  afhankelijk van de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat een leerkracht 
doet, hoe een leerkracht handelt, welke doelen hij/zij wil 
bereiken met leerlingen, welke leerstof hiervoor aan wordt 
geboden en welke materialen en middelen hiervoor nodig 
zijn wordt vermeld in een groepsplan. Aan het begin van 
het schooljaar stelt een leerkracht een groepsplan op voor 
vakken als rekenen, technisch lezen, spelling, begrijpend 
lezen, taal en schrijven. Na de toetsperiode van december 
worden de tussendoelen van rekenen, technisch lezen, 
spelling en begrijpend lezen geëvalueerd en wordt de 
voortgang beschreven. Aan de hand van de evaluatie wordt 
het onderwijs voor de periode tot einde schooljaar vormge-
geven. Een plan dat gericht is op leren-leren en sociaal ge-
drag wordt 3x per jaar opgesteld en geëvalueerd. 
 
Toetsen en opbrengsten 
Toetsgegevens van de toetsperiode in december en juni 
worden niet alleen gebruikt voor de leerlingrapporten en 
groepsplannen, maar ook om ons onderwijs kritisch te be-
kijken. Ook op schoolniveau kijken wij naar de CITO-
uitslagen. Deze toetsscores plaatsen wij in een “datamuur”. 
Zo maken wij een “foto” van onze school. Hoeveel kinderen 
halen volgens onze norm een voldoende score? Kunnen wij 
verklaren waarom de toetsuitslagen bij de ene groep hoger 
zijn dan bij de andere groep? Welke verbeterpunten stellen 
wij voor ons onderwijs? Enz. Daar waar nodig stellen wij 
verbeterdoelen op. Op deze manier streven wij er voortdu-
rend naar om onze leerlingen onderwijs te bieden dat hen 
uitdaagt en hun mogelijkheden optimaal benut. Deze ma-
nier van omgaan met toetsuitslagen heet 
“Opbrengstgericht werken”. 
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 

 

‘Wij willen 

voor onze 

leerlingen 

het verschil 

maken’ 

Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen 
Wij vinden het belangrijk leerlingen en ouders te informe-
ren en zoveel mogelijk te betrekken en samen te werken. Er 
zijn regelmatig geplande momenten van overleg om in ge-
sprek te gaan over de onderwijsbehoeften van uw kind, de 
doelen die wij met elkaar stellen, zijn/haar vorderingen en 
andere zaken die aandacht verdienen. Als de handen ineen 
geslagen worden, is de kans op een succesvolle schoolgang 
vele malen groter. 

 

 

 

 

 

 

‘Wij vin-

den het 

belangrijk 

dat leer-

lingen zich 

op meer-

dere gebie-

den ont-

wikkelen’ 
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4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen?  
Toetsen 
De leerontwikkeling van een leerling op de leergebieden 
rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen, ook 
wel de didactische ontwikkeling genoemd, wordt geduren-
de het hele schooljaar gevolgd met toetsen van de metho-
des. Deze methodetoetsen laten zien of de leerstof die 
aangeboden is voldoende beheerst wordt of dat er nog 
extra aandacht nodig is voor bepaalde onderdelen. 
Naast de methodetoetsen wordt de ontwikkeling van een 
leerling gevolgd met methode—onafhankelijke toetsen. 
Hiervoor worden op onze school de “Cito toetsen voor 
speciale leerlingen” gebruikt. Dit zijn aangepaste toetsen 
die ontwikkeld zijn voor het speciaal (basis)onderwijs. Zo 
zijn bijvoorbeeld bij de rekentoets de opgaven van hetzelf-
de type som bij elkaar gezet en is er meer structuur in de 
toetsen aangebracht. Ook zijn de opgaven ontwikkeld, 
passend bij speciale leerlingen en wordt er vaker tussen-
door instructie gegeven. Deze “Toetsen voor speciale leer-
lingen” zijn volledig gebaseerd op de Cito toetsen voor het 
reguliere basisonderwijs. De behaalde resultaten van een 
leerling kunnen dus ook vergeleken worden met de ni-
veaus van het reguliere onderwijs. 
Deze CITO-toetsen worden 2x per jaar afgenomen, name-
lijk halverwege het schooljaar en aan het einde van het 
schooljaar. Na iedere toetsafname wordt bekeken of de 
gestelde doelen gehaald zijn en of de leerling zich dus vol-
doende ontwikkelt. 
 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling 
 
Het ontwikkelingsperspectief 
Voor iedere leerling van onze school wordt een ontwikke-
lingsperspectief (OPP) opgesteld. Voor nieuwe leerlingen 
gebeurt dit maximaal 6 weken na plaatsing op onze 
school. Hierna wordt het OPP van iedere leerling aan het 
eind van het schooljaar geëvalueerd en up—to— date ge-
maakt, zodat de leerkracht in het nieuwe schooljaar deze 
als richtlijn kan gebruiken. Een OPP wordt in de eerste we-
ken van een nieuw schooljaar besproken met ouders. Het 
succes van de schoolontwikkeling van een leerling stijgt, 
als school en thuis samenwerken. Tijdens het OPP gesprek 
wordt aandacht geschonken aan deze samenwerking. Aan 
het einde van het gesprek wordt het OPP door de ouder(s) 
ondertekend en legt de leerkracht de gemaakte afspraken 
vast. 
Een OPP is bedoeld om doelgericht te werken met een 
leerling en zijn/haar ontwikkeling goed te volgen. Daarom 
zijn in een OPP verschillende componenten opgenomen, 
zoals:  
 Het IQ van de leerling; 
 Een mogelijke diagnose (bijvoorbeeld: AD(H)D, ASS); 
 Stimulerende en belemmerende factoren; 
 Aanvullende, individuele onderwijsbehoeften; 
 Doelen voor de leergebieden rekenen, technisch 

lezen, spelling en begrijpend lezen; 
 Doelen voor vakoverstijgende gebieden sociaal  

gedrag en leren—leren; 
 Vanaf een didactische leeftijd 40: een uitstroombe-

stemming. 
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en op-

brengst-
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 

Ondersteuningsniveau 3: 
Ondersteuningsniveau 3 is een zeer intensieve vorm van 
ondersteuning die meestal geldt voor een enkele leerling 
binnen de groep. Voor deze leerling kan bijvoorbeeld een 
keuze gemaakt worden om de hoeveelheid leerstof te ver-
minderen en/of een andere methode aan te bieden. Op 
het gebied van sociaal gedrag kan het betekenen dat er 
(extra) onderzoek nodig  is om te bepalen hoe er (beter) 
aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van de 
leerling. De intensieve vorm van ondersteuning binnen 
ondersteuningsniveau 3 wordt omschreven als zeer inten-
sief arrangement in het groepsplan en soms in een indivi-
dueel plan van bijvoorbeeld een externe ondersteuner. 
 
Groeps-/leerlingbespreking: 
Gedurende het hele jaar is er nauw overleg tussen de leer-
kracht, intern begeleider, directeur en andere ondersteu-
ners binnen de school. Bij de start van het schooljaar en 
halverwege het schooljaar vindt een groeps– en leerling-
bespreking plaats. Tijdens deze bespreking bespreken de 
leerkracht en intern begeleider de vorderingen van de 
groep en individuele leerlingen. Het doel van dit gesprek is 
de vorderingen van leerlingen goed te volgen en zo snel 
mogelijk te signaleren als er extra inzet / ondersteuning 
nodig lijkt te zijn. Deze bespreking is gericht op de onder-
steuning binnen ondersteuningsniveau 1 en 2. 
 
 

4.3 De ondersteuningsstructuur 
 
Ondersteuningsniveaus 
Op onze school is een structuur die uitgaat van 3 onder-
steuningsniveaus. 
 
Ondersteuningsniveau 1: 
Ondersteuningsniveau 1 is onze basiszorg. Deze is vol-
doende voor 75 % van onze leerlingen en is de basis van 
waaruit wij werken. 
Binnen ondersteuningsniveau 1 passen de groepsplannen 
die door de leerkracht worden opgesteld. Hierin staat om-
schreven wat wij in basis binnen ons SBO-onderwijs bie-
den aan leerlingen. 
 
Ondersteuningsniveau 2: 
Ondersteuningsniveau 2 is een intensievere vorm van on-
dersteuning die meestal geldt voor een klein groepje leer-
lingen in de klas. Dit zijn leerlingen waarbij de basisonder-
steuning niet voldoende is. 
Op het gebied van leren kan dit betekenen dat een leer-
ling extra en/of aangepaste uitleg krijgt, gebruik mag ma-
ken van materialen bij bijvoorbeeld rekenen of dat er ex-
tra leertijd wordt ingezet voor een gebied waarmee een 
leerling moeite heeft. 
Op het gebied van sociaal gedrag kan een intensievere 
vorm van ondersteuning betekenen dat er bijvoorbeeld 
een speciaal beloningssysteem ingezet wordt. 
Deze extra ondersteuning wordt als intensief arrangement 
omschreven in het groepsplan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons op 

school 

mag je zijn 

wie je bent 
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 

4.4. Onderwijs– en/of Jeugdhulp Arrangement 
(cluster 3 en 4) 
De onderwijsbehoeften van sommige leerlingen overstij-
gen onze basisondersteuning. Voor deze meervoudige, 
complexe ondersteuningsvraag kan een Onderwijs– en/of 
Jeugdhulp Arrangement (OJA) aangevraagd worden bij 
samenwerkingsverband Unita. In een digitaal Groeidocu-
ment wordt de hulpvraag  van school en ouders helder 
geformuleerd. Het Loket van samenwerkingsverband 
Unita wijst aan de hand daarvan een trajectbegeleider 
toe. Deze start in nauw overleg met de casemanager van 
de school een MDO-traject. (MDO = Multi Disciplinair 
Overleg). Deelnemers in een MDO zijn ouders, leerkracht, 
casemanager en de trajectbegeleider van Unita.  In het 
MDO wordt bepaald wat er nodig is om in te zetten. Dit 
kan bijvoorbeeld een extra ondersteuner in de vorm van 
ambulante begeleiding  zijn die door het loket van Unita 
toegewezen wordt. De casemanager onderhoudt de con-
tacten met de extra ondersteuner, de leerkracht en de 
ouders. 
 
Auditieve beperking en/of spraak/taalproblematiek 
(cluster 2) 
Arrangementen voor leerlingen met een auditieve beper-
king en/of spraak/taalproblematiek (cluster 2) verloopt via 
een eigen indiceringssystematiek. 
 
 
 

Ondersteuningsteam: 
Leerlingen waar ondersteuning op ondersteuningsniveau 
3 voor wordt ingezet, worden 1x per 6 weken besproken 
in het ondersteuningsteam. In dit team zit de directeur, 
orthopedagoog, intern begeleider, schoolmaatschappelijk 
werkende, jeugdarts en eventueel andere deskundigen. 
Als een leerling in het ondersteuningsteam wordt bespro-
ken, wordt er een casemanager aan de leerling gekoppeld. 
Deze zorgt ervoor dat de ondersteuning die nodig is goed 
gecoördineerd wordt en heeft dus nauw contact met de 
leerkracht. 
Ouders worden te allen tijde geïnformeerd en op de hoog-
te gehouden door de leerkracht als een leerling besproken 
wordt in het ondersteuningsteam. 
 
Leerlingvolgsysteem: 
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
In dit systeem wordt de ontwikkeling van de leerling tij-
dens zijn/haar schoolloopbaan op de Wijngaard bijgehou-
den. 
 
Interne begeleiding:  
De interne begeleiding is de coördinator van de onder-
steuning voor de kinderen in de groepen. De IB’er is in 
eerste instantie gericht op het coachen en ondersteunen 
van de leerkracht. Zij is ook verantwoordelijk voor de leer-
lingenzorg in de school. Mevrouw Inge Prins van Wijngaar-
den werkt drie dagen per week als intern begeleider op 
De Wijngaard. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag. 
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 
 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke ondersteuning 
Onze schoolmaatschappelijk deskundige is mevrouw 
Thecla Radersma. Zij is de schakel tussen school, thuis en 
eventueel betrokken hulpverleningsinstanties. Thecla 
werkt met ouders en kinderen, voor wie het extra belang-
rijk is om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af 
te stemmen. 
Thecla is iedere maandag op school te bereiken.  
Op de overige werkdagen is zij telefonisch bereikbaar op: 
06-22111208. 
 
Logopedische ondersteuning 
Mevrouw Jeanine Huijnen verzorgt de logopedische on-
dersteuning op De Wijngaard. Problemen in de spraak– en 
taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de soci-
aal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling van kin-
deren. Zonder taal kunnen we moeilijk duidelijk maken 
wat we denken, voelen of willen. Ook voor het leren lezen, 
schrijven en rekenen is een goede ontwikkeling van de 
spraak en taal van belang. Problemen bij het leren lezen 
en schrijven kunnen hun oorsprong hebben in een gebrek-
kige spraak– en taalontwikkeling. 
Alle nieuw geplaatste leerlingen worden door de logope-
dist bekeken. Naar aanleiding hiervan kan, samen met de 
leerkracht, besloten worden tot logopedische hulp. De 
hulp kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden 
en varieert van één tot twee keer per week. Er wordt bo-
vendien taaltraining gegeven in de groepen. Individuele 
logopedische hulp vindt vooral plaats op het gebied van 
de taalontwikkeling. De logopediste oefent alles met een 
kind wat te maken heeft met luisteren, begrijpen, praten 
en vertellen. 

4.5 Onderbouw 1/2—kleuters 
In onderbouw 1/2 wordt de brede basis gelegd voor de 
specifieke vakken die in de latere leerjaren aan de orde 
komen. In deze groep richten we ons vooral op de algehe-
le ontwikkeling van kinderen en de werkwijze wijkt dan 
ook enigszins af van die van de latere leerjaren. Het on-
derwijs wordt aangeboden in thema’s, waarbij de metho-
de “Onderbouwd” leidraad is. Met observatielijsten vol-
gen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen zo-
dat ze het aanbod waar nodig kunnen sturen. Daarnaast 
worden twee keer per jaar de CITO-kleutertoetsen afgeno-
men. Net als in de rest van de school vormt het bereikte 
eindniveau in de groep het startpunt voor de volgende 
groep, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd wordt. 
Wanneer de kinderen er aan toe zijn, wordt er vakmatig 
met lezen, schrijven, taal en rekenen begonnen. Wij zor-
gen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn. 
 

4.6 Verdere ondersteuning 
Binnen ons speciaal basisonderwijs is meer ondersteuning 
voor kinderen: 
 
Pedagogische ondersteuning 
De orthopedagoog, mevrouw Marlot Roosendaal, neemt 
psychologische testen af. Zij stelt mede de ontwikkelings-
perspectieven op en bespreekt deze samen met de intern 
begeleider en met de leerkracht. Wanneer een leerling op 
het sociaal-emotionele vlak extra begeleiding nodig heeft, 
kan de leerling via toewijzing van het ondersteuningsteam 
ondersteuning van de psycholoog krijgen. De werkdagen 
van Marlot zijn maandag, dinsdag en vrijdag. 
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 4. Hoe ondersteunen wij onze leerlingen? 

Dit zorgt voor meer bewegen, maar geeft ook extra oefe-
ning voor het samenspelen en het omgaan met “winnen 
en verliezen”. 
Naast het dagelijks pleinsporten wordt er 1 x per maand 
voor alle groepen een sportclinic aangeboden. In school-
jaar 2017—2018 hebben wij bijvoorbeeld een clinic kick-
boksen, tafeltennis, bootcamp en voetbal gehad. Naast 
dat het leuk en leerzaam is om kennis te maken met ver-
schillende sporten, motiveert het kinderen wellicht ook 
om zich aan te melden bij een sportvereniging. In school-
jaar 2018—2019 zullen er weer clinics van andere sporten 
aangeboden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als derde activiteit wordt er in een schooljaar 3 x een blok 
van 3 weken judo gegeven door een judoleraar met erva-
ring in het speciaal onderwijs.   
 
Naast de activiteiten op school bieden de buurtsportcoa-
ches ook allerlei activiteiten na schooltijd aan. Hier ont-
vangt u maandelijks een maandkalender van waar het vol-
ledige buitenschoolse aanbod op staat. 
 
 

In sommige gevallen geeft de logopediste alleen advies 
aan de ouders. Bij specifieke logopedische problemen zo-
als stotteren, heesheid of mondfuncties vindt verwijzing 
plaats naar logopedie buiten school. 
Jeanine werkt op dinsdag,  woensdag en donderdagoch-
tend. 
 
Sociale vaardigheidstraining 
Binnen de groepen wordt gewerkt met PBS en de metho-
de De Vreedzame School. In de schoolverlatersgroepen 
wordt het Rots & Waterprogramma gevolgd.  De Rots & 
Watertraining wordt gegeven door mevrouw  
Monique van der Meer. 
 
 
Kinderfysiotherapie en ergotherapie 
Mevrouw Katusha Esser is de fysiotherapeut binnen de 
school. Zij maakt gebruik van ons gym– of speellokaal. 
Fysiotherapie wordt op donderdag gegeven. 
 
 
Buurtsportcoach 
Vanuit een Rijksregeling kan de Gemeente Huizen buurt-
sportcoaches inzetten die ervoor zorgen dat inwoners 
meer gaan sporten en bewegen. Naast het sporten is het 
doel bij jongeren ook gericht op jeugd op gezond gewicht 
houden (JOGG).  
De subsidiegelden worden bij ons op school ingezet voor 
verschillende activiteiten, waaronder pleinsporten. Onze 
Buurtsportcoaches Mohammad, Justin en Melissa bieden 
iedere eerste pauze van de dag verschillende pleinsportac-
tiviteiten aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.  
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     5. Ouders/verzorgers  
Het maandbericht wordt per mail verstuurd en is op de 
website van de school te lezen. Wanneer ouders geschei-
den zijn, wordt de informatie in eerste instantie gegeven 
aan de ouder die met de zorg voor de leerling is belast.  
Wij gaan er vanuit dat deze ouder de informatie aan de 
andere ouder doorgeeft. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
kan de andere ouder bij de school (directie) verzoeken om 
informatie. Volgens de jongste wetwijziging hierover dient 
de directie dan te beoordelen wat in het belang van de 
leerling is en zal hij na die afweging een beslissing nemen 
over het verzoek. Wij verstrekken alleen informatie aan 
derden met uw toestemming. 
 

5.4 De activiteitencommissie (AC) 

Wij hebben een activiteitencommissie. De AC bestaat uit 
ouders en organiseert jaarlijks tal van evenementen en is 
onmisbaar voor onze school. De leden van de AC onder-
steunen bijvoorbeeld bij het organiseren van het Sinter-
klaasfeest, Kerst, de Koningsspelen, de Kinderboekenweek 
en nog veel meer. Ook nemen zij het “luizenpluizen” voor 
hun rekening.   
 
De AC—leden zijn: 
Mevrouw Sonja Wouters—voorzitter 
Mevrouw Esmiralda van der Berg—penningmeester 
Mevrouw Rianne van der Have 
Mevrouw Tanja Schaap 
Mevrouw Linda Vogtschmidt 
Mevrouw  Annemieke Schimmel 
Mevrouw Brenda Kotte 
Mevrouw Eva Fuchs 
Mevrouw Geralda Rebel 

Ouders/verzorgers 

U, ouders / verzorgers, bent verantwoordelijk voor de op-
voeding van uw kind. Een gedeelte van die opvoeding 
draagt u over aan de school. Wij gaan er vanuit dat die 
gedeelde verantwoordelijkheid een goede vorm krijgt als 
er regelmatig contact is tussen ouders en school. 
U mag van de school een zo groot mogelijke inzet ver-
wachten om uw kind te begeleiden in zijn/haar ontwikke-
ling. De school verwacht van u grote betrokkenheid bij de 
school. Op het inschrijfformulier van de school geeft u aan 
mee te werken aan deze betrokkenheid. Voor uw kind is 
het van groot belang te merken dat u meeleeft. 
 

5.1 Overleg met ouders 

Er zijn een aantal overlegvormen: contactschriften bij on-
derbouw 1/2 / inloopavond / rapportbesprekingen / be-
spreking van het ontwikkelingsperspectief / thema-
avonden. Tussentijds contact is uiteraard mogelijk. 
 

5.2 Begeleiding van leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs 

Leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs als ze 
12/13 jaar zijn. Er is uitvoerig overleg tussen school en u 
voorafgaand aan de aanmelding bij het voortgezet onder-
wijs. Wij overleggen met het voortgezet onderwijs  om de 
overgang van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. 
 

5.3 Informatie aan ouders en aan derden 

Ouders worden onder andere middels het maandbericht 
op de hoogte gehouden van dat wat er in de school ge-
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5.  Ouders / verzorgers 
5.5 De medezeggenschapsraad (MR) 

De verantwoordelijkheid van het beleid van de school ligt 
bij de schoolleiding en het schoolbestuur. De MR onder-
steunt hierbij. MR—leden denken mee, geven advies en 
soms instemming op beleidsmatige zaken zoals bijvoor-
beeld de inhoud van de schoolgids,  de vakantieregeling, 
wijziging van lestijden. In de MR zijn altijd personeelsleden 
en ouders vertegenwoordigd. 
 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit: 
2 personeelsleden: mevrouw Marjan Stouten  
    mevrouw Gerda Schelling 
1 ouder:   de heer Bert Voorbraak 
Wij zijn nog op zoek naar een 2e ouder om zitting te ne-
men in de MR. De MR vergadert gemiddeld 6 x per jaar. 
 

5.6 Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden 
of worden af en toe fouten gemaakt. Deze ‘huis-tuin-en-
keuken-zaken’ bespreekt u met de leerkracht van uw kind 
en/of andere direct betrokkene. Wij gaan ervan uit dat 
elke leerkracht u en/of uw kind serieus neemt en goed 
naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw 
kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Wanneer u 
toch het gevoel krijgt dat u niet serieus genomen wordt of 
dat er niet goed naar u geluisterd wordt, neemt u dan con-
tact op met de directie of de interne contactpersoon. De 
interne contactpersoon is aangesteld om er voor te zorgen 
dat klachten op een passende manier worden afgehan-
deld. De interne contactpersoon bij ons op school is me-
vrouw Thecla Radersma.  

U of uw kind kan een beroep op haar doen als er proble-
men zijn, waar u of uw kind niet met iedereen over durft 
of wil praten. Deze gesprekken worden vertrouwelijk be-
handeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toe-
stemming of die van uw kind. 
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van be-
lang met de interne contactpersoon hierover te praten. 
Bij machtsmisbruik gaat het over zaken als (seksuele) inti-
midatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse be-
jegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy.  In het 
overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken 
wat er gedaan moet worden of wie er moet worden inge-
schakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als 
het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar 
de klachtencommissie.  Onze school is aangesloten bij de 
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. Adres en tele-
foonnummer van de commissie vindt u in hoofdstuk 10 
van deze gids. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere leer-

ling is uniek 

 

 

 

 

 

 
Samenvatting klachtenregeling  

Altijd eerst overleg met 
de leerkracht; 

Bij onvoldoende resultaat  

Overleg met de directie 
of 
Overleg met interne con-
tactpersoon; 

Bij onvoldoende resultaat 

Indienen van de klacht bij 
de onafhankelijke klach-
tencommissie. 
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5.7 Ouderbijdrage 

Uit de ouderbijdrage worden allerlei zaken bekostigd die 
niet uit de gewone middelen van de school kunnen wor-
den betaald. Dit zijn de kosten van feesten zoals Sinter-
klaas, Kerst en het Paasfeest, schoolvoetbal, de sportdag, 
de schoolverlatersactiviteiten enz. 
De vrijwillige ouderbijdrage die wij van u vragen bedraagt 
€ 35,00 per jaar. In de eerste brief van de ouderraad 
wordt ook de begroting voor het jaar opgenomen zodat 
ouders weten waar het geld aan wordt besteed. 
 

5.8 Schoolreisje en schoolkamp 

De kosten voor het schoolreisje bedragen ongeveer  
€ 25,00. Het schoolkamp voor de schoolverlaters kost on-
geveer € 60,00. 
 

5.9 Buitenschoolse opvang+ 

Kwintes is in samenwerking met Kinderopvang Huizen per 
1 november 2010 gestart met een groep buitenschoolse 
opvang bij De Wijngaard, De Kameleon.  
Deze buitenschoolse opvang (bso) is er voor kinderen die 
nu onvoldoende tot hun recht komen op de ‘gewone’ bso. 
De groepsgrootte, inrichting en begeleiding is afgestemd 
op kinderen van het speciaal basisonderwijs en is een 
‘vrolijk thuis’ geworden dat bij hen past. Als u belang-
stelling heeft, wilt u dit dan telefonisch of per e-mail aan-
geven bij een van de onderstaande  
organisaties? 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Als uw kind een beschikking via de gemeente nodig 
heeft en/of wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen 
van een beschikking, dan wordt plaatsing door  Kwin-
tes  geregeld.  
 
Kwintes, regio Gooi & Vecht. Team Jeugd & opvoeding. 
Esther Vlaanderen, coördinerend begeleider:  
esther.vlaanderen@kwintes.nl 
tel: 06—51 99 39 90 
www.kwintes.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderopvang Huizen draagt zorg voor de plaatsing van 
kinderen zonder indicatie. 
 
Stichting Kinderopvang Huizen 
Melanie Smulders, contactpersoon voor dit project,  
klantcontact@kinderopvanghuizen.nl 
tel.: 035-7200301 
www.kinderopvanghuizen.nl 

5. Ouders / verzorgers 



24 
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 5. Ouders / verzorgers 
5.12 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Om sneller en adequater in te grijpen bij vermoedens van 
kindermishandeling zijn scholen vanaf 2013 wettelijk ver-
plicht om een meldcode te hanteren. Wij werken volgens 
het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling;  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-
meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling  
De meldcode is een stappenplan voor (onderwijs)
professionals dat zij moeten doorlopen als ze vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben.  
De meldcode bestaat uit de volgende vijf stappen: 

1. in kaart brengen van signalen; 
2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van 

het meldpunt Veilig thuis; 
3. gesprek met de leerling en/of ouders; 
4. wegen van het geweld of de kindermishandeling; 
5. per 1 januari 2019 moeten professionals 

(vermoedens van) ernstige situaties van kindermis-
handeling en huiselijk geweld áltijd melden bij Veilig 
Thuis.  

 
In de school is een aandachtsfunctionaris benoemd bij wie 
de meldingen rond kindermishandeling centraal binnenko-
men.  Op de Wijngaard is dat mevrouw Thecla Radersma, 
schoolmaatschappelijk deskundige (tel.nr. 06-22111208 of 
mail: t.radersma@sbodewijngaard.nl). 

5.10 Verzekeringen 

De medewerkers van de school  zijn verzekerd voor hun 
aansprakelijkheid ten opzichte van de leerlingen. 
De school is echter NIET verzekerd voor de aansprakelijk-
heid van de leerlingen zelf. Dit blijft een zaak van de ou-
ders! 
Het is natuurlijk mogelijk dat een leerling ook zonder 
schuld de oorzaak is van een schade. Het is eigenlijk nood-
zakelijk dat u voor uw kinderen een W.A. verzekering 
heeft afgesloten. Eventuele schade kan dan door uw  
verzekering worden vergoed. Privé-eigendommen van 
leerlingen, inclusief fietsen en mobiele telefoons, zijn niet 
door de school verzekerd. Mobiele telefoons kunnen  
worden ingeleverd bij de leerkracht. U kunt ons niet aan-
sprakelijk stellen bij vermissing of beschadiging van het 
toestel. 
 

5.11 Veiligheid 

Op het gebied van sociale veiligheid en op het gebied van 
fysieke veiligheid is binnen de school beleid gemaakt. De 
beleidsplannen zijn aanwezig op school en op verzoek in 
te zien. Ook hebben wij een Sociale Veiligheidscoördina-
tor, Mevrouw Michelle Kluvers. Zij monitort de veiligheid 
binnen de school, gaat met het team hierover in gesprek, 
zorgt dat beleidsplannen up-to-date zijn en uitgevoerd 
worden en is aanspreekpunt voor leerkrachten als er spra-
ke is van pestgedrag in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


26 

 6. De ontwikkeling van het onderwijs 

Pas als voor een kind op grond van IQ en leerprestaties 
een uitstroomverwachting is vastgesteld, gaan we het 
aanbod hierop aanpassen. In sommige gevallen betekent 
het dat we een keuze gaan maken in de leerstof. 
 
De werkgroep Ondersteuningsstructuur 
Deze werkgroep heeft de ondersteuningsstructuur van de 
SBO-scholen  binnen onze stichting beschreven in een be-
leidsdocument. Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep 
zich beziggehouden met het optimaliseren van ondersteu-
ningsniveau 2, het uniform maken van de groepsplannen 
gekoppeld aan het OC en het monitoren van het volledige 
proces van de ondersteuningsstructuur. 
Aan het eind van ieder schooljaar wordt het proces geëva-
lueerd en eventuele verbeterpunten vastgesteld. 
 
De werkgroep Ontwikkelingsperspectief 
In deze werkgroep buigen de orthopedagogen/
psychologen van de stichting zich over het ontwikkelings-
perspectief (OPP). Voor iedere leerling op het speciaal ba-
sisonderwijs wordt een OPP opgesteld. Deze werkgroep 
zorgt ervoor dat het OPP een document is dat richting 
geeft voor de leerkracht, informatie geeft voor ouders en 
klopt met de eisen die het vervolgonderwijs stelt. 
 
 

6.1 Bovenschoolse werkgroepen en leerteams 

Binnen onze school werken we datagestuurd en op-
brengstgericht. Er zijn 3 bovenschoolse werkgroepen. 
 
De werkgroep Onderwijscontinuüm 
Deze werkgroep is schooljaar 2012—2013 gestart met 
het voorbereiden en invoeren van het Onderwijsconti-
nuüm (OC) voor het vak rekenen. Schooljaar 2014—2015 
is dit verbeterproces voortgezet en opgestart voor het 
vak spelling. Inmiddels is het OC doorgetrokken naar 
technisch lezen, begrijpend lezen, leren-leren en sociaal 
gedrag. Het uitgangspunt van het OC is dat het leerstof-
aanbod zoveel mogelijk klassikaal kan worden aangebo-
den aan leerlingen met een vergelijkbare ontwikkeling  
en er vooral differentiatie wordt geboden op het niveau 
van instructie. Als een leerling bijvoorbeeld leerstof 
moeizaam oppakt, wordt er niet vertraagd in de leerstof 
maar geïntensiveerd in instructie en leertijd.  Deze werk-
groep richt zich op het ontwikkelen van arrangementen. 
In een arrangement staan streefdoelen en het leerstof-
aanbod omschreven. Arrangementen worden gekoppeld 
aan de uitstroomverwachting van een kind. Bij het vast-
stellen  van het ontwikkelingsperspectief wordt er voor 
ieder vak een arrangement bepaald. Bij de jonge leer-
lingen is het onderwijsaanbod gericht op het basisarran-
gement, dat gericht is op een uitstroom naar VMBO—
BBL. Als een kind zich langzamer ontwikkelt, gaan we het 
aanbod intensiveren (intensief arrangement) om te pro-
beren het kind zo ver mogelijk te krijgen. Dat betekent 
bv. meer leertijd, extra instructie, enz. Als kinderen beter 
presteren dan het basisarrangement, gaan we over tot 
verdieping van het aanbod (verdiept arrangement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

We verbe-

teren ons 

voortdu-

rend 



27 

 6. De ontwikkeling van het onderwijs  
6.3 Actief burgerschap: De Vreedzame School/PBS/
Goed Gedrag kun je leren! 
 
De Vreedzame school 
Wij gebruiken De Vreedzame school als programma om 
kinderen sociale competenties en democratisch burger-
schap aan te leren. De Vreedzame School ziet de klas en 
de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kin-
deren leren beslissingen te nemen en conflicten op te los-
sen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap en staan open voor verschillen tus-
sen mensen. 

Naast de bovenschoolse werkgroepen, zijn er ook boven-
schoolse leerteams bij Stichting Elan, namelijk: 
 
 Leerteam rekenen 
 Leerteam rekenen voor PRO—leerlingen 
 Leerteam wetenschap & techniek 
 Leerteam woordenschat 
 Leerteam kleuteronderwijs 
 
In de leerteams zitten medewerkers van alle scholen van 
de stichting uit alle geledingen.  
 
 

6.2  Sociale competentie en sociale veiligheid 

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid van 
scholen is dat scholen ieder jaar monitoren of de leer-
lingen zich veilig voelen op school. Wij volgen de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen met een observatie 
instrument. Dit instrument brengt de sociale competentie, 
de veiligheidsbeleving en het welbevinden van kinderen in 
de basisschoolleeftijd systematisch in kaart. Daarbij geven 
de resultaten inzicht in ondersteuningsvragen op het ge-
bied van de sociale competentie, veiligheidsbeleving en 
het welbevinden en helpt het de leerkracht om het gedrag 
van het kind beter te begrijpen. Leerkracht en leerling 
kunnen aan de slag met concrete handelingssuggesties. 
Ook op schoolniveau geven de resultaten inzicht in de vei-
ligheidsbeleving en wordt waar nodig het aanbod binnen 
de school en/of het beleid aangepast op basis van de re-
sultaten. 
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 6. De ontwikkeling van het onderwijs 
6.4  Regeling Impuls Muziekonderwijs 

Op  SBO De Wijngaard zitten leerlingen met uiteenlopende 
ondersteuningsbehoeften. Of er nu sprake is van een 
stoornis in het autistisch spectrum, AD(H)D, een verstan-
delijke beperking of psychosociale problemen: muziek ver-
groot het zelfvertrouwen, stimuleert de creativiteit en 
boort (nog verborgen) talenten aan. Ook heeft het luiste-
ren en maken van muziek invloed op de emotionele intelli-
gentie. Leerlingen leren zich beter in de emoties van de 
ander in te leven.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In maart 2016 hebben wij een aanvraag ingediend voor de 
“Regeling Impuls Muziekonderwijs”. Deze aanvraag is ge-
honoreerd. Deze regeling kent een bedrag toe voor drie 
schooljaren waar onze muziekdocente Kim Schimmel  leer-
krachten coacht en ondersteunt in het geven van muziek-
onderwijs. Alle groepen krijgen om de week op donderdag 
een half uur muziekonderwijs.  
Ook is er onder leiding van mevrouw Schimmel een leerlijn 
muziekonderwijs opgezet. 

PBS / Goed gedrag kun je leren! 
Leerkrachten van de Wijngaard zijn geschoold in PBS. We 
zijn in januari 2014 gecertificeerd als PBS-school. 
Doel van PBS is leerprestaties te verbeteren en een gezon-
de sociale omgeving voor de schooljeugd van alle leeftij-
den te scheppen, die het leren bevordert. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat deze totaalbenadering zeer 
doelmatig is en blijft. Ouders spelen in “Goed gedrag kun 
je leren!” een belangrijke rol. Zo is het van groot belang 
een positieve band te ontwikkelen met de gezinnen van 
alle kinderen. Ouders moeten goed op de hoogte gesteld 
worden van de procedures die op school– en klassenni-
veau worden gehanteerd. Wij zien ouders als partners in 
het verbeteren van de schoolprestaties. Er is een ouder-
denktank’ gevormd die ook komend jaar actief zal partici-
peren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

6.6 Geplande ontwikkelingen voor het schooljaar 
2018—2019 
 De methode “BLINK wereld geïntegreerd” wordt 

geïmplementeerd (aardrijskunde, geschiedenis en 
natuur). Deze methode stimuleert een onderzoe-
kende en ontdekkende leerhouding bij leerlingen. 

 Het hele team gaat door met het 3—jarig scholings-
traject van PCM (Process Communication Model). 
PCM is gericht op het verbeteren van de communi-
catie tussen alle geledingen binnen de school. 

 Het hele team volgt de laatste twee bijeenkomsten 
van “Geef me de 5” en zet deze in bij de communi-
catie met leerlingen die problemen hebben in het 
autistisch spectrum (ASS).  

 Met alle medewerkers van de Stichting is er een 
inhoudelijke studiedag. 

 Er wordt ingezet op het verhogen van de ouderbe-
trokkenheid door onder andere de nieuwjaarsborrel 
aan het begin van het schooljaar op een andere ma-
nier te organiseren, in te zetten op meer ouderhulp 
tijdens schoolse activiteiten en ouders actiever te 
informeren middels Parro. 

 Leerlingen van de midden– en bovenbouw worden 
actief betrokken bij het OPP—gesprek en de rap-
portgesprekken. 

 Een leerlingenraad wordt opgestart. 
 Er is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend 

voor het deelthema “bewegen en sport” van de Ge-
zonde school. Dit schooljaar wordt er toegewerkt 
naar de aanvraag van het vignet “bewegen en 
sport” van de gezonde school. 

6.5 Evaluatie en verantwoording ontwikkeling van 
het onderwijs schooljaar 2017—2018 
 Scholing die met het hele team is gevolgd: 

> PCM: verdere implementatie en borging  
 > Geef me de 5: vier bijeenkomsten 
 > PBS: één bijeenkomst over Check in Check out 
 > Stichting: grondhouding van Stichting Elan 
 Iedere nieuwe werknemer is theoretisch en prak-

tisch getraind door Boudewijn Schut van Train-Inn 
rondom het thema “agressie en fysieke veiligheid”. 

 In samenwerking met De Bascule is de training 
“Keep Cool” gegeven aan 4 leerlingen. 

 In samenwerking met het Leger des Heils is een 
nieuw ambulant aanbod dat inzet op de driehoek: 
school—kind—ouders opgezet en opgestart . 

 Een leerteam heeft onderzoek gedaan naar geïnte-
greerd zaakvakonderwijs, waarbij het team betrok-
ken is. Resultaat:  schooljaar ’18/’19  wordt “BLINK 
wereld geïntegreerd” geïmplementeerd ( aardrijks-
kunde, geschiedenis en natuur). 

 De subsidieaanvraag voor Buurtsportcoach is inge-
diend en toegekend. Vanuit deze middelen wordt 
dagelijks pleinsporten en 1 x per maand een sport-
clinic aangeboden.  

 Wendy Nelen van Praktikon heeft ons verder ge-
schoold in SWIS (incidentenregistratie en data ). 

 Een AVG werkgroep van de Stichting is gestart waar 
de directeur zitting in heeft. 

 Een bijeenkomst over ouderbetrokkenheid heeft 
plaatsgevonden en geresulteerd in acties voor 
schooljaar 2018—2019. 

 

 6. De ontwikkeling van het onderwijs 
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De inspectie heeft een voorlopige norm vastgesteld voor 
SBO-scholen m.b.t. het niveau van de schoolverlaters. 
Daarbij heeft de inspectie van het onderwijs rekening ge-
houden met wat gemiddeld verwacht kan worden van 
scholen met een vergelijkbare leerling populatie. Hierbij 
wordt het gemiddelde IQ van de schoolverlaters afgezet 
tegen de leerprestaties van technisch lezen, begrijpend  
lezen en rekenen. De eindresultaten van onze schoolverla-
ters zijn de afgelopen 6 schooljaren van voldoende niveau 
en staan beschreven in ons jaarverslag. De resultaten van 
schooljaar 2017/2018 scoren voor het eerst op het gebied 
van begrijpend lezen onder de inspectienorm.  

7.1 Algemeen 

Ons streven is om de leerlingen naar het reguliere voort-
gezet onderwijs te verwijzen. Het grootste deel van onze 
leerlingen gaat naar het Voorbereidend Middelbaar Be-
roeps Onderwijs (VMBO). In het VMBO zijn verschillende 
stromen zoals VMBO-GL/TL, VMBO-KBL en VMBO-BBL. 
Een groot deel van onze leerlingen stroomt door naar 
VMBO-BBL al dan niet met leerwegondersteunend onder-
wijs (LWOO). In het leerwegondersteunend onderwijs zijn 
kleine groepen en is er extra begeleiding. Wanneer VMBO-
onderwijs niet haalbaar blijkt, kunnen leerlingen doorstro-
men naar het Praktijkonderwijs. Hier krijgen leerlingen 
praktijkgericht onderwijs. 
 

7.2 Naar welk vervolgonderwijs gingen de leerlingen 
in 2017—2018 
Aan het eind van het cursusjaar 2017—2018 zijn 23 leer-
lingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan. 
9 leerlingen zijn doorgestroomd naar VMBO—BBL met 
LWOO. 
1 leerlingen is doorgestroomd naar VMBO—KBL. 
1 leerling is doorgestroomd naar het VMBO—KBL  met 
LWOO—op locatie. 
2 leerlingen zijn doorgestroomd naar VMBO—T 
1 leerling is doorgestroomd naar het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (VMBO) 
9 leerlingen zijn doorgestroomd naar het Praktijkonder-
wijs. 
 
 

7. Na de Wijngaard 
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 8. Schooltijden en vakanties 
Eten en drinken 
Leerlingen krijgen 15 minuten om te eten en te drinken. 
Als dit niet lukt binnen de beschikbare tijd, mogen zij bui-
ten op het bankje hun laatste brood nog opeten of na het 
buitenspelen tijdens bijvoorbeeld een voorleesmoment. 
Met instemming van de MR gebruiken wij de lunchtijd te-
vens als onderwijstijd. Dit betekent dat er tijdens de lunch 
bijvoorbeeld Jeugdjournaal wordt gekeken, wordt voorge-
lezen, Engelse gesprekjes worden geoefend, de tafels van 
rekenen worden geoefend enzovoort.  In een beleidsplan, 
dat op school aanwezig is, zijn de onderwijsactiviteiten 
omschreven die er gedaan worden tijdens de lunch.  
 
Gesprek met de leerkracht 
Wanneer u met de leerkracht van uw kind wilt spreken, 
doe dit dan op een ander moment dan wanneer de leer-
lingen zich bij hun groep hebben verzameld. U kunt bij 
belangrijke zaken voor 08.40 uur even naar de leerkracht 
lopen, of een afspraak maken na schooltijd. Bij een een-
voudige mededeling of vraag kan mailen natuurlijk ook. 
Wij verzoeken u aan het eind van de schooldag buiten te 
wachten op uw kind. 
 

8.2 Verkeersafspraken 

Om gevaarlijke situaties te vermijden en overlast in de 
buurt te voorkomen vragen wij u zich aan de volgende 
regels te houden: 
 Auto’s en taxi’s parkeren op de daarvoor bestemde 

parkeervakken, ook als u uw kind alleen afzet; 
 Fietsers maken gebruik van de achteringang bij het 

plein, zowel bij aankomst als vertrek; 
 Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het plein; 

8.1 Schooltijden 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  
 08.40—14.10 uur 
 Wij verwachten leerlingen die alleen naar school 

komen niet eerder dan 08:30 uur op het school-
plein. Vanaf die tijd is er toezicht op het plein. 
 

Pauzes: 
Onderbouw 1/2 en  3  
 10.00—10.15 uur 
 12.00—12.15 uur 
 
Middenbouw 1 t/m 3  
 10.15—10.30 uur 
 12.15—12.30 uur 
 
Bovenbouw 1 t/m 3  
 10.30—10.45 uur 
 12.30—12.45 uur 
 
Om 8.40 uur gaat de bel en gaan de leerlingen bij hun 
groep staan op het plein. De leerkracht haalt de leerlingen 
buiten op. Ouders gaan niet mee de school in. Dit geeft 
rust in de school en lessen kunnen zo snel starten. 
 
Met klem vragen wij u om uw kind op tijd op school te 
brengen. Op tijd op school komen is belangrijk omdat 
kinderen leren op tijd ergens te zijn en samen te begin-
nen. Te laat komen is een inbreuk op het dagritme wat we 
kinderen proberen aan te leren.  Het is een onrustige start 
van de dag voor klasgenootjes, juffen en meesters. En het 
is vervelend voor het kind dat te laat komt!  
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 8. Schooltijden en vakanties 
8.4 Geplande onderwijstijd 
 

 
 
 
 
 

Wettelijk vastgestelde onderwijstijd over 8 schooljaren is 
ten minste 7520 uren.  
Marge uren dit schooljaar na aftrek studiedagen:  
68 uur (13 dagen) 
 

8.3 Vakanties en studiedagen schooljaar 2018—2019 
 
 

 
 
Studiedagen: 
De 5 studiedagen voor het team zijn gepland op: 
1. Woensdag 26 september 2018 
2. Maandag 15 oktober 2018 
3. Vrijdag 9 november 2018 
4. Donderdag 28 maart 2019 
5. Vrijdag 12 juli 2019 
 
Leerlingen zijn deze dagen vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden 

het erg be-

langrijk 

dat onze 

leerlingen 

zich veilig 

voelen 

Vakanties  vanaf tot en met 

Herfstvakantie 20 oktober 29 oktober 

Kerstvakantie 22 december 06 januari 

Voorjaarsvakantie 16 februari 24 februari 

Meivakantie 
Incl. Goede vrijdag en Pasen 

19 april 5 mei 

Hemelvaart 30 mei 2 juni 

Pinksteren 8 juni 10 juni 

Zomervakantie 13 juli 25 augustus 

Groep Verplichte 
onderwijstijd 

Geplande  
onderwijstijd 

Alle groepen 
 

940 uren 1008 uren 
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 8.  Schooltijden en vakanties 
 Samen reizen / in konvooi reizen; 
 Kroonjaren; 
 Sabbatical; 
 Wereldreis / verre reis. 
 
 
De directeur van een school mag in geval van het specifie-
ke beroep van een van de ouders eenmaal vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek verlenen voor ten hoogste 10 da-
gen per schooljaar en niet op de eerste 2 lesweken van 
het schooljaar. 
 
Andere gewichtige omstandigheden zijn: 
 Voor verhuizing: maximaal 1 dag; 
 Voor het bijwonen van een huwelijk van een bloed– 

of aanverwant in Nederland 1 dag, wanneer ver 
moet worden gereisd maximaal 2 dagen. In het bui-
tenland maximaal 5 dagen (ouders dienen dit te 
bewijzen met een trouwkaart / kopie trouwakte); 

 Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uit-
zicht op herstel van bloed– of aanverwanten tot en 
met de 3e graad maximaal 10 dagen (ouders dienen 
een doktersverklaring te overleggen waaruit de ern-
stige ziekte blijkt); 

 Bij overlijden van een bloed– of aanverwant; 
 Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en huwelijksju-

bileum van ouders/verzorgers of grootouders maxi-
maal 1 schooldag; 

 Voor andere, naar het oordeel van de directeur, 
gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen. 

 
 

8.5 Ziekte, verzuim, verlof 
 
Ziekte: 
Wanneer uw kind ziek is, moet u dit op de eerste ziekte-
dag voor 08.40 uur melden op school.  
Dit kan telefonisch (tel.nr: 035—5261149) of via de 
WhatsApp (06—83 02 33 28). Als uw kind met de taxi of 
bus wordt gebracht vragen wij u ook de vervoersmaat-
schappij in kennis te stellen. 
 
Verzuim: 
Op school wordt door de leerkracht het verzuim van kin-
deren bijgehouden. 
 
Verlof buiten de vakanties: 
Er is vaak onduidelijkheid bij ouders wanneer verlof aan-
gevraagd mag worden buiten vakanties. In een nieuwe 
beleidsregel die nu geldt is duidelijk omschreven wanneer 
verlofaanvragen door de directeur van een school als dan 
niet mogen worden toegekend. 
 
Geen extra verlof mag worden gegeven in de volgende 
situaties: 
 Familiebezoek in het buitenland; 
 Goedkope tickets in het laagseizoen; 
 Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tic-

kets meer zijn in de vakantieperiode; 
 Vakantiespreiding; 
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het 

gezin al of nog vrij zijn; 
 Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met 

verkeersdrukte; 
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8. Schooltijden en vakanties 
Verwijdering: 
De school kan om verschillende redenen besluiten een 
leerling te verwijderen bijvoorbeeld als: 
 de school een leerling niet de nodige speciale zorg 

kan bieden; 
 de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 
 er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij 

betrokken zijn). 
Het besluit een leerling te verwijderen moet schriftelijk 
met opgaaf van redenen aan ouders worden bekend ge-
maakt. Het schoolbestuur moet eerst naar het verhaal van 
ouders en de leerkracht luisteren. Ouders kunnen binnen 
6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aanteke-
nen bij het bevoegd gezag van de school. De school moet 
de ouders nogmaals horen;  ouders kunnen hun bezwaren 
toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn 
opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan de leerling 
worden geschorst. Binnen 4 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift beslist de school opnieuw over de verwij-
dering. De school moet in overleg treden met de Onder-
wijsinspectie en de leerplichtambtenaar moet op de hoog-
te worden gesteld. Dan pas mag de school beslissen over 
verwijdering. De school moet zich zichtbaar inspannen om 
een andere school te vinden waar het kind na verwijdering 
terecht kan. De school heeft hiervoor 8 weken de tijd. 
Voor het (speciaal) basisonderwijs geldt dat als het niet 
lukt binnen 8 weken een andere school te vinden de leer-
ling alsnog definitief verwijderd mag worden. 
 
Op school is het protocol “schorsing & verwijdering” aan-
wezig dat op verzoek ingezien kan worden. 

 

Verlof moet van te voren schriftelijk worden aangevraagd 
bij de directeur. Hiervoor zijn bij de administratie formu-
lieren verkrijgbaar die u in moet vullen en moet inleveren. 
U ontvangt het formulier, waarop het besluit van de direc-
tie is vermeld, terug. 

In de leerplichtwet is opgenomen dat de directeur ver-
plicht is om ongeoorloofde afwezigheid te melden bij het 
Regionaal Bureau Leerlingzaken. Bij een halve dag school-
verzuim rondom de zomer– en voorjaarsvakantie mag de 
leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Rond-
om de andere vakanties of nationale feestdagen mag na-
tuurlijk ook niet worden verzuimd. Dan zal niet bij een eer-
ste keer één dag ongeoorloofd schoolverzuim proces-
verbaal worden opgemaakt, maar krijgen de ouders een 
schriftelijke waarschuwing. 

Wij vragen u alle reispapieren en alle andere bewijzen te 
bewaren die eventuele overmacht aantonen. 

 

8.6 Schorsing en verwijdering 

Schorsen:  
een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en 
mag niet op school komen. De school mag een kind maxi-
maal 1 week (5 schooldagen) schorsen. Wanneer u het 
niet eens bent met de schorsing van uw kind kunt u be-
zwaar maken bij de Geschillencommissie Bijzonder Onder-
wijs. 

Wanneer schorsen van een leerling al meerdere keren is 
toegepast of wanneer een kind iets zeer ernstigs heeft 
gedaan kan de school een kind verwijderen. 
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Bezwaar tegen verwijdering 

Ouders kunnen bezwaar maken als de school beslist om 
een leerling te verwijderen. Het schoolbestuur moet de 
ouders van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Als 
ouders bezwaar indienen moet de school binnen 4 weken 
schriftelijk reageren. 

Wanneer de school blijft bij haar besluit de leerling van 
school te verwijderen kunnen ouders de zaak voorleggen 
aan de rechter. Het schoolbestuur mag een leerling pas 
verwijderen wanneer een nieuwe school voor de leerling 
is gevonden. Na ingang van de Wet Passend Onderwijs 
mag de school nog steeds een leerling verwijderen. Bin-
nen het speciaal basisonderwijs geldt de zorgplicht en is 
de school verantwoordelijk voor een nieuwe plek. School 
zoekt, in samenspraak met de ouders, een alternatieve 
passende school. 

 
. 

 
  
 

 8. Schooltijden en vakanties 
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 9. Verdere informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport– en spelletjesdagen: 
Jaarlijks organiseert onze gymleerkracht een sportdag voor 
alle leerlingen van de school. Kinderen kunnen deelnemen 
aan plaatselijke sport-
evenementen, zoals het 
schoolvoetbaltoernooi 
en schoolatletiek. 
 
 
 
 
 
Schoolkampen / schoolreisjes: 
Schoolkamp en het jaarlijkse schoolreisje zijn onderdeel 
van het verplichte lesprogramma. De schoolverlaters gaan 
dit jaar van woensdag 15 t/m vrijdag 17 mei 2019 op 
schoolkamp (kosten ongeveer € 60,00). De leerlingen uit 
de andere groepen gaan op schoolreisje (kosten ongeveer 
€ 25,00). De exacte data waarop de schoolreisjes plaatsvin-
den ontvangt u nog. 

9.1 Vervoer 

Voor leerlingen die niet in Huizen wonen en niet zelfstan-
dig naar school kunnen komen, kan de gemeente waar de 
leerling woont een vergoeding geven voor het vervoer van 
huis naar school of zelf het vervoer verzorgen. 
Een aanvraag voor vervoer moet altijd bij de gemeente 
van inwoning worden gedaan. 
 

9.2 Fietsenstalling 

Leerlingen die op de fiets naar school komen, moeten ge-
bruik maken van onze fietsenstalling. Wij oefenen toezicht 
uit om schade te voorkomen, maar kunnen NIET aanspra-
kelijk gesteld worden voor eventuele schade die door der-
den worden veroorzaakt. 
 

9.3 Buitenschoolse activiteiten 

Gedurende het schooljaar ondernemen we activiteiten 
buiten het schoolgebouw. 
 
Projecten: 
Activiteiten rond de Kinderboekenweek in de maand okto-
ber en de Nationale Voorleesdagen in januari. De bouwen 
werken gedurende het schooljaar rond een aantal the-
ma’s, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van boekcollec-
ties van de jeugdbibliotheek. In maart hebben we het pro-
ject “Week van de lentekriebels”. 
 
Excursies: 
Tijdens het schooljaar worden door verschillende groepen 
excursies gemaakt naar o.a. de jeugdbibliotheek, musea, 
natuurinstanties. 
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Zwemlessen: 
De leerlingen van “groep 3 en groep 4” (deze leerlingen 
zitten bij ons in onderbouw 3 en middenbouw 1) die nog 
geen zwemdiploma of alleen het A-diploma hebben , heb-
ben iedere week op woensdagmiddag zwemles in sport-
centrum De Meent. Daarbij is er voor leerlingen van de 
hogere groepen die nog geen diploma hebben de moge-
lijkheid te oefenen voor hun diploma. Wilt u, wanneer uw 
kind hiervoor in aanmerking  komt, contact opnemen met 
de school om dit te regelen? 
De zwemlestijd is van 13.00 uur tot 13.45 uur. 
Het vervoer naar het zwembad wordt per bus geregeld. 
De leerlingen zijn in het zwembad ingedeeld in 3 groepen: 
 
Lesgroep 1: 
Zwemt in het ondiepe bad, krijgt les volgens het Optisport 
lesplan. 
 
Lesgroep 2: 
Zwemt in het diepe bad (baan 4, 5, 6) krijgt les volgens het 
Optisport lesplan. 
 
Lesgroep 3: 
Zwemt in het diepe bad (baan 1,2, 3) en oefent voor het 
Vaardigheidsdiploma schoolzwemmen. 
 
Er zijn afspraken over veiligheid en verantwoordelijkheid 
tussen de scholen en zwembad De Meent vastgelegd in 
het protocol schoolzwemmen. 
 
 
 

9.4 Toestemming ouders en privacy 

Wij vragen ouders om toestemming voor gebruik van fo-
to’s / video’s, het verspreiden van een adreslijst binnen de 
eigen groep en deelname aan buitenschoolse activiteiten. 
Bij medicijngebruik van de leerling vragen wij ouders een 
medicijnverklaring in te vullen die via  onze administratief 
medewerkster, Mariëtte Oosterom,  te verkrijgen is. 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van 
kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Bij het verwerken van gegevens houden wij ons aan 
de AVG.  

 
9.5 Schoolmelk 

Leerlingen kunnen in de ochtend– en middagpauze 
schoolmelk drinken. Bij onze administratief medewerk-
ster,  Mariëtte Oosterom, zijn aanmeldingsformulieren en 
wijzigingskaarten te verkrijgen. De betaling van de school-
melk vindt via Campina plaats. 
 

9.6 Mogelijkheden van financiële bijdrage  

Voor gezinnen met een minimuminkomen zijn er mogelijk-
heden een beroep te doen op gemeentelijke regelingen. 
Via de regeling—Deelname aan het maatschappelijk ver-
keer voor kinderen—zijn er mogelijkheden in tegemoetko-
ming van kosten voor b.v. het lidmaatschap van een sport-
vereniging, maar ook sportschoenen, die daarvoor nodig 
zijn kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. 
Ook de bijdrage voor het schoolkamp kan met deze rege-
ling worden aangevraagd. Als u denkt voor de regeling in 
aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de 
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de ge-
meente waarin u woont. 

 

  9. Verdere informatie 
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9.7 Gymnastiek 

Iedere groep krijgt 2 x per week gym van onze vakdocent, 
mevrouw Monique vd Meer. Een gymles duurt 45 minu-
ten. In totaal krijgen onze leerlingen dus anderhalf uur 
bewegingsonderwijs in de week. De gymlessen worden 
volgens een rooster gegeven. Bij de start van het school-
jaar wordt u geïnformeerd over de dagen dat uw kind gym 
heeft. Voor de gymnastieklessen is het nodig dat de leer-
lingen beschikken over: 
Jongens: gymbroek, shirt en gymschoenen. 
Meisjes: gymbroek, shirt of gympak en gymschoenen. 
Gymschoenen zijn verplicht om voetschimmel e.d. te voor-
komen. Let u erop dat de gymschoenen geen zwarte zolen 
hebben. Douchen na afloop van gym is mogelijk. Hiervoor 
neemt de leerling dan zelf een handdoek mee. 
 

9.8 Onderzoeken schoolarts 

Mevrouw J. Peeperkorn, jeugdarts bij de GGD, onderzoekt 
periodiek de leerlingen. U wordt voor dit onderzoek uitge-
nodigd. Het is belangrijk dat uw kind tijdens dat onderzoek 
begeleid wordt, omdat informatie over en weer ook voor 
thuis van groot belang kan zijn. Als u, buiten de periodieke 
onderzoeken, een gesprek met de arts wilt, kunt u via 
school een afspraak maken. 
 

9.9 Hoofdluis 

Regelmatig worden we, net als andere scholen, geconfron-
teerd met het verschijnsel hoofdluis. Zoals u weet heeft 
het hebben van hoofdluis niet te maken met hygiëne.  
 
  

 

  9. Verdere informatie 
Wanneer op school hoofdluis geconstateerd wordt, krijgt 
de betreffende bouw een voorlichtingsfolder mee waarin 
staat aangegeven hoe hoofdluis te bestrijden is. Wij ver-
zoeken u dringend de dagen na het verschijnen van de 
folder uw kind te controleren op hoofdluis, zodat verdere 
verspreiding voorkomen kan worden. Op school worden 
gedurende de tijd dat de hoofdluis wordt bestreden de 
jassen van de leerlingen in een tas gedaan om over-
smetten te voorkomen. Na elke vakantie worden de kin-
deren gecontroleerd op hoofdluis. 

 
9.10 Roosterwijzigingen 

Als er wijzigingen zijn in schooltijden, vrije dagen, enz, krij-
gen de leerlingen hiervan altijd schriftelijk bericht. Zonder 
bericht kunt u ervan uitgaan, dat er geen wijzigingen zijn. 
 

9.11 Bedrijfshulpverlening 
Binnen het team zijn de volgende teamleden opgeleid 
voor bedrijfshulpverlening:  
 Mevrouw Saskia van Dijk; 
 Mevrouw Mariëtte Oosterom;  
 Mevrouw Marjan Stouten; 
 De heer Sven Landzaat 
 Mevrouw Monique van der Meer 
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10.1 Bestuur 
Stichting ELAN 
Hoflaan 10a 
1217 EA Hilversum 
Telefoon: 035—6852847 
 

10.2 Medezeggenschapsraad 
Medezeggenschapsraad de Wijngaard 
Ellertsveld 3 
1274 KC Huizen 
Telefoon: 035-5261149 
 

10.3 Activiteitencommissie (AC) 
Zie paragraaf 5.4 voor de namen van de AC—leden. 
E-mail: ordewijngaard@gmail.com 
 

10.4 Intern contactpersoon 
Intern contactpersoon m.b.t. regeling klachten: 
Mevrouw Thecla Radersma, te bereiken via school, 
Telefoon: 035-5261149 
 

10.5 Inspectie 
Telefoon vertrouwensinspectie: 0900-11 13 111 
Vragen over onderwijs: 1400 
Loket Onderwijsinspectie:  088-669 60 60  
 
10.6 Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324 
2508 EH ‘s-Gravenhage 
Telefoon:  070—3861697 
E-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.gcbo.nl 

10.7 Leerplichtambtenaar 
Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi—en Vechtstreek 
Telefoon: 035—6926620 

 
10.8 Jeugdgezondheidsdienst 
GGD-steunpunt Huizen 
Weideweg 10-a, 1276 AC  Huizen 
 
10.9 Samenwerkingsverband Unita 
Website: www.swvunita.nl 
 

10.10 Personeel 
Personeelsleden van de Wijngaard zijn telefonisch op 
school bereikbaar.  Voor dringende zaken kunt u buiten 
schooluren contact opnemen met  
Mw. Van der Mooren op telefoonnummer: 06—29038673 
of mailen: r.vandermooren@sbodewijngaard.nl 

 

  10. Adressen en telefoonnummers 


