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Informatieboekje schooljaar 2019- 2020 
 
 
 
Geachte ouders of verzorgers,  
 
 
 
In dit informatieboekje vindt u de informatie die jaarlijks aangepast wordt, zoals de 
groepsbezetting, vakanties en vrije dagen. Ook enkele afspraken die voor de dagelijkse gang 
van zaken in de school van belang zijn, hebben we in dit boekje opgenomen.  
 
We zijn blij met ons frisse, nieuwe logo dat ook meteen aangeeft, dat we een nieuwe 
toekomstbestendige weg zijn ingeslagen. We bevinden ons als reguliere openbare basisschool 
in de transitie naar een Integraal Kind Centrum samen met alle soorten kinderopvang van 
Wasko. Ouders hebben de keuze uit buitenschoolse opvang, peuteropvang en flexibele 
dagopvang.  
Ons IKC verzorgt opvang en onderwijs voor kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar. De jongste 
kinderen tot 4 jaar bieden we de (hele) dagopvang of peutergroep. Kinderen van 4 tot 12 jaar 
gaan naar school en kunnen voor en na schooltijd en desgewenst in de vakantie bij de 
buitenschoolse opvang terecht.  
We werken constructief en inspirerend samen om onze kinderen het best mogelijke onderwijs 
en de best mogelijke opvang te bieden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Saskia Bishoff 
 
Directeur 
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Directeur IKC De Wielen:  
 
Saskia Bishoff 
Pieter Zandtstraat 1-3  
3354 AT Papendrecht  
078-6440183  
directie@obsdewielen.nl   
 
Intern begeleider IKC De Wielen:  
 
Marinka Naafs 
IBdewielen@obsdewielen.nl 
 
 
Coördinator kinderopvang 
 
Michelle de Groot  
M.deGroot@wasko.nl  
 
Teamleider kinderopvang 
 
Inge de Goeij  
i.degoeij@wasko.nl  
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Schooltijden  
De schooltijden zijn voor de groepen 1 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
8.30 tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Om 8.25 uur gaat de bel en wordt verwacht dat de kinderen naar hun groep gaan, zodat de 
lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.  
 
Halen en brengen van leerlingen  
De kleuters komen en gaan door de eigen ingang via het kleuterplein. Vanaf groep 3 tot en met 
groep 8 komen en gaan de kinderen via de ingang direct aan het voetpad van de Pieter 
Zandtstraat.  
De ouders die hun kind(eren) brengen en halen bij WASKO, gebruiken de herkenbare Wasko 
ingang aan de andere zijde.  
De kleuters mogen ’s morgens vanaf 8.25 uur naar binnen worden gebracht. De leerkrachten 
zijn dan in de klas.  
Als uw kind onder schooltijd een afspraak heeft bij de tandarts of de huisarts moet u er zelf 
voor zorgen dat uw kind opgehaald wordt.  
Kinderen mogen onder schooltijd niet alleen naar huis.  
 
Contact school/thuis  
In de meeste gevallen is het mogelijk om voor of na schooltijd kort met de leerkracht te 
spreken. Voor zaken die wat meer tijd vergen, vragen wij u een afspraak te maken.  
In sommige gevallen kan het zijn dat u er in het gesprek met de leerkracht niet uitkomt. In dat 
geval kunt u een afspraak maken met de directie.  
Meer in het algemeen voor gesprekken met directie of intern begeleider kunt u ook een 
afspraak maken. 
 
Huiswerk  
Soms is het noodzakelijk dat kinderen even nablijven om hun werk af te maken. Vanaf groep 5 
krijgen de kinderen af en toe huiswerk mee, ter voorbereiding op toetsen. Huiswerk moet in 
een stevige tas meegenomen worden.  
 
Overblijven  
Sinds schooljaar 2019- 2020 hebben we op de Wielen een continurooster. De kinderen zijn van 
8.30 tot 14.30 uur op school. Zij hebben naast iets te eten en drinken voor in de kleine pauze 
ook een gezonde lunch bij zich. De ouderraad heeft voor de lunch koeltasjes met een 
koelelement ter beschikking gesteld. De lunch wordt in het koeltasje mee naar school 
genomen. 
 
Informatiebrief nieuwe groep  
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht(en) van de groep(en) van uw 
kind(eren) een informatiebrief over de groep. In deze brief staan alle zaken waarvan u op de 
hoogte moet zijn.  
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Kennismakingsgesprekken  
In de eerste periode na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. Deze gesprekken worden in de eerste 
vier weken van het nieuwe schooljaar ingepland. Bij dit gesprek mogen de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 vrijwillig aanwezig zijn.  
 
Rapport en voortgangsgesprekken  
Twee keer per jaar (februari en juli) krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee naar 
huis. Voorafgaand aan dit rapport wordt in februari het voortgangsgesprek gehouden. Bij dit 
gesprek mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ook aanwezig zijn. Voorafgaand aan het 
rapport in juli, is het mogelijk om een voortgangsgesprek met de leerkracht aan te vragen of 
wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.  
 
Groepsindeling OBS De Wielen  
Hieronder de groepen en de leerkrachten en hun werkdagen. 
Groep 1/ 2 juf Mariska v.d. Wiele (maandag, dinsdag en woensdag)  
                                                             en juf Carola de Reus (donderdag en vrijdag)  
Groep 3 juf Carola de Reus (maandag en dinsdag)  
                                                             en juf Conny Schmid (woensdag, donderdag en vrijdag)  
Groep 4 juf Romelia v.d. Beek (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)  
                                                             en juf Conny Schmid (vrijdag)* 
Groep 5/6 juf Anouk Helsemans  
Groep 7/8 juf Astrid Aarts 

*Voor de eerste periode van het schooljaar geldt dat op vrijdag juf Heidi voor groep 4    
  staat.    

 
Intern begeleider:  
Marinka Naafs (maandag en dinsdagochtend)  
Extra taken:  
Heidi Woerlee (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) 
Directeur: 
Saskia Bishoff (maandag, woensdag en vrijdag) 
 
Gymnastiek (groep 3 t/m 8)  
De gymlessen worden voor de groepen 3 t/m 8 op dinsdag gegeven door onze vakleerkracht 
gymnastiek meester André Vlasblom. De kinderen krijgen les in het Sportcentrum Papendrecht. 
De gymtijden worden via de groepsleerkracht bekend gemaakt.  
 
Gymnastiekkleding  
Tijdens de gymles worden gymschoenen zonder zwarte zolen, een korte broek, een shirt of 
eventueel een gympakje, gedragen. Liever geen balletschoentjes, omdat die nogal gladde zolen 
hebben.  
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Wilt u vooral de jongere leerlingen niet al te “moeilijke” kleding aandoen als zij moeten 
gymmen? Dit in verband met de benodigde tijd bij het aan- en uitkleden. Het is belangrijk de 
naam van uw kind in de gymkleding en gymschoenen te zetten. 
 
Bewegingsonderwijs kleuters  
Tweemaal per dag krijgen de kleuters binnen of buiten bewegingsonderwijs. Buiten krijgen de 
kinderen allerlei spelmateriaal waarmee naar eigen inzicht, behoefte en fantasie kan worden 
gespeeld.  
Binnen in het speellokaal bieden we kleuters meer gerichte activiteiten aan: bv. groot materiaal 
voor het klimmen, klauteren, glijden, springen en ook balspelen, kringspelletjes, tikspelletjes, 
enz. Bij het bewegingsonderwijs hebben de kinderen alleen hun ondergoed en gymschoentjes 
aan. Wilt u deze schoenen in een gymtas doen die voorzien is van de naam van uw kind?  
Sommige kinderen hebben nog wat moeite met aan- en/of uitkleden. We vragen u in dat geval 
met uw kind te oefenen, zodat uw zoon of dochter zich op school zoveel mogelijk zelf kan aan- 
en uitkleden.  
 
Pauze  
In alle groepen is er halverwege de ochtend gelegenheid voor de kinderen om iets te eten en te 
drinken. De kinderen nemen dit zelf mee naar school.  
 
Het binnen brengen van kinderen  
Wij stellen het op prijs als kinderen vanaf groep 2 alleen de klas binnenkomen. De leerkracht 
heeft dan een beter overzicht op alle kinderen die binnenkomen. U bevordert daarmee ook de 
zelfstandigheid van uw kind. Wij verzoeken ouders die kleuters binnenbrengen, een eventueel 
meegebrachte kinderwagen/buggy buiten het lokaal te laten staan.  
 
WC-gebruik  
Op school gaan de kinderen zelfstandig naar de wc. De leerkracht helpt eventueel bij het los- 
en vastmaken van de kleding.  
 
De ouderraad  
Voorzitter: Inge Spier  
Secretaris: Stefan van Ewijk 
Informatie over vergaderdata en de besproken onderwerpen kan worden verkregen bij de 
secretaris van de O.R.  
In oktober wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering brengt de O.R. 
verslag uit van hun werkzaamheden.  
Wijzigingen in de samenstelling van zowel de M.R. als de O.R. worden, direct na de 
jaarvergadering, vermeld in de nieuwsbrief, het Wielennieuws. De O.R. is bereikbaar via het 
mailadres: orobsdewielen@gmail.com  
Op de website van de school: www.obsdewielen.nl vindt u nadere informatie over de O.R.  
 

http://www.obsdewielen.nl/
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De medezeggenschapsraad  
Voorzitter: Thomas Fitskie  
Nadere informatie over het werk van de M.R. en de samenstelling van de M.R. treft u aan op de 
website van de school. Ook is er een mailadres beschikbaar: mr.obsdewielen@obsdewielen.nl  
 
Schoolvakanties en vrije (mid)dagen: 

Herfstvakantie 21 tot en met 25 oktober 2019 

Sinterklaas donderdagmiddag 5 december 2019 

Start kerstvakantie vrijdagmiddag:  20 december 2019 

          kerstvakantie 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari tot en met 28 februari 2020 

Goede vrijdag en Pasen 10 april tot en met 13 april 2020 

Meivakantie 20 april tot en met 5 mei 2020 

Hemelvaart en vrijdag 21 mei en 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli tot en met 28 augustus 2020 

 
Studiedagen:        
Woensdag: 16 oktober 2019 
Maandag: 28 oktober 2019 
Woensdag: 15 januari 2020 
Vrijdag: 31 januari 2020 
Vrijdag: 21 februari 2020                                    
Dinsdag: 2 juni 2020 
 
Verplichte schooltijden en leerplicht  
Verplichte schooltijden: In de wet is vastgelegd dat kinderen in de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 
minimaal 880 uren per jaar les moeten krijgen en in de groepen 5 t/m 8 gemiddeld 1000 uren 
per jaar. Na aftrek van de vaste vakanties blijven er meestal marge-uren over. De marge-uren 
kunnen gebruikt worden voor studiedagen of oplossingen voor knelpunten, bijvoorbeeld in de 
vakantieregeling of bij calamiteiten.  
Jaarlijks wordt na instemming van de MR de regeling van schooltijden en vakanties vastgesteld.  
 
Leerplicht en verlof  
Kinderen mogen naar de basisschool vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, ze zijn leerplichtig 
vanaf 5 jaar. De ouders hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun kinderen vanaf die leeftijd 
de hele week naar school gaan.  
Als uw kind ziek is, onder schooltijd naar een arts gaat, of om een andere belangrijke reden niet 
naar school kan gaan, dient u de school daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Vanaf 8.00 uur ’s 
morgens zijn er mensen op school bereikbaar.  
Indien een kind zonder bericht afwezig is, zal de school telefonisch contact zoeken met de 
ouder om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. Is de ouder echter telefonisch niet 

mailto:mr.obsdewielen@obsdewielen.nl
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bereikbaar, dan kan de school niet de gebruikelijke verantwoording tijdens schooltijd nemen 
voor het kind dat afwezig is.  
Het hanteren van de regels rondom de leerplicht en verlof zijn de laatste jaren duidelijk 
aangescherpt. De openbare scholen van Papendrecht zijn gehouden aan de afspraak van de 
afdeling leerplicht van de gemeente om kopieën van alle aanvragen voor extra verlof door te 
sturen naar de leerplichtambtenaar. Om die reden wordt u verzocht om voor aanvragen die 
niet onder de wettelijke verlofregeling vallen, maar naar uw mening wel noodzakelijk zijn, 
contact op te nemen met de directie.  
Verlof aansluitend aan de zomervakantie.  
Veel ouders denken dat een halve dag of enkele dagen verlof krijgen om eerder te vertrekken 
naar de vakantiebestemming wel gegeven wordt, in de veronderstelling dat het onderwijs in 
die laatste schoolweek/weken minder belangrijk is. Dat zijn twee misverstanden.  
Inderdaad vinden in de laatste week veel afsluitende activiteiten plaats, maar die zijn belangrijk 
voor de kinderen. Ze hebben een heel jaar samen met een leerkracht doorgebracht en gaan 
het jaar daarop beginnen aan een nieuwe, onbekende situatie. Voor kinderen is het in die 
situatie juist belangrijk, om het schooljaar samen af te sluiten en betrokken te zijn bij de 
voorbereidingen op het nieuwe jaar.  
Verlof om eerder te vertrekken, wordt dan ook niet gegeven, ook niet als vakantieafspraken al 
zijn gemaakt of de tickets al gekocht zijn.  
Later terugkeren van vakantie is ook niet toegestaan, want verlof in de eerste 2 weken van een 
nieuw schooljaar is bij wet verboden.  
Hierna volgt informatie van de leerplichtambtenaar over de wettelijke verlofregeling  
 
De leerplichtwet  
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, 
zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dit te controleren.  
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?  
Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studie(mid)dag 
voor het personeel.  
Als uw kind in geval van schorsing niet op school mag komen.  
 
Extra verlof  
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:  
Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of 
levensovertuiging. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden. 
Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt. Als regel geldt: één 
dag vrij.  
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Vakantieverlof  
Als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is 
om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, is het mogelijk om buiten de vakanties van 
school verlof aan de vragen.  
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien 
schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe 
schooljaar (werkgeversverklaring bij de aanvraag bijvoegen).  
Er mag beslist geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope 
vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een 
midweek of lang weekend weg.  
Verlof kan worden verleend als er gewichtige omstandigheden zijn:  

- Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak 
voor zover dat niet buiten schooltijd kan (de duur van verplichting of afspraak).  

- Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (1 dag of ten 
hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk in of buiten Papendrecht wordt gesloten).  

- Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zuster.  
- Het overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (van ouders ten 

hoogste 4 dagen, grootouders, broers of zusters ten hoogste 2 dagen, 
(bet)overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (ten hoogste 1 dag)  

- Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes.  
- Bij 12 ½, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en 

aanverwanten tot en met de vierde graad.  
- Bij verhuizing.  
- Bij “calamiteiten”, zoals brand (altijd in overleg).  

 
Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de 
beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind.  
Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden die 
hierboven niet genoemd zijn.  
Geen gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verjaardag van een familielid, een 
nationale feest- of gedenkdag van een ander land en vakantie.  
 
In alle bovenstaande aanvragen, dus ook wanneer het een aanvraag voor meer dan 10 
schooldagen betreft, geldt dat u het verlof ruim van tevoren moet aanvragen bij de directie van 
de school. Op de school zijn hiervoor de formulieren aanwezig. U kunt het formulier ook vinden 
op de website van de school: www.obsdewielen.nl  
 
Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen 
betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont een beslissing. 
De aanvraag dient wel bij de directie van de school te worden ingediend. 
 
 

http://www.obsdewielen.nl/
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Overige informatie  
 
B.H.V.  

Kleine ongevalletjes worden op school behandeld. Bij ernstiger ongelukken waarschuwen we 
de ouders en/of gaan we naar de eigen huisarts van uw kind. Ieder schooljaar worden de  
B.H.V-ersbijgeschoold. Ondanks het feit dat een aantal leerkrachten in deeltijd werkt, zijn er 
dagelijks voldoende B.H.V-ers op school aanwezig. Ook worden er jaarlijks meerdere 
brandoefeningen gehouden.  
 
 (LIO)-stagiaires  
Er werken in onze school stagiaires, zij worden gecoacht door ervaren collega’s. Wij vinden dat 
we toekomstige collega’s in staat moeten stellen praktische ervaring op te doen.  
 
Hulpouders  
Wij hebben altijd ouders nodig die ons op school helpen. 
Er zijn bij veel activiteiten hulpouders nodig: denk bv. aan overblijven, onderwijsactiviteiten, 
maar ook aan buitenschoolse activiteiten. Wij willen daarvoor graag een beroep op u doen. 
Hier gebruiken we vooral de schoolapp voor. 
 
Slecht weer  
Bij slecht weer tijdens het overblijven wordt in de klas gepauzeerd.  
 
Sport in de vakanties  
Er worden in de vakanties regelmatig sporttoernooien georganiseerd. De organisatie ligt bij de 
betreffende verenigingen, dus niet op school. Op de website staan de activiteiten in de 
kalender. Aanmelding voor de sporttoernooien gebeurt wel via school, hiervoor ontvangt u 
t.z.t. informatie. De deelnemende leerlingen worden door ouders begeleid. Als het u leuk lijkt 
om leerlingen bij sporttoernooien te begeleiden, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht.  
Als uw kind zich opgeeft voor een activiteit, gaan we ervan uit dat hij of zij ook daadwerkelijk 
aanwezig is.  
 
Computers  
In de klassen en de computerruimte kunnen de kinderen werken met de computer. Zij 
gebruiken software die past bij de leerstof die in de school behandeld wordt en aansluit bij de 
methoden. Ze kunnen ook allerlei informatie voor werkstukjes, spreekbeurten etc. van 
kennisnet halen.  
In de groepen 5 tot en met 8 werken we met tablets van Snappet. 
 
Fietsen naar school  
Kinderen die dichtbij school wonen, moeten hun fiets thuis laten. De groepen 7 en 8 
gebruikende de fiets wel op dinsdag wanneer we  naar gym gaan. 
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In alle gevallen geldt, dat de school niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor schade aan 
fietsen.   
 
Hoofdluis  
Om de bestrijding van hoofdluis zo goed mogelijk te regelen, is een hoofdluisprotocol 
opgesteld. De leerlingen worden na elke vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van 
neten/hoofdluis. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u hiervan persoonlijk op de 
hoogte gesteld. Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis constateren, geeft u dit dan a.u.b. door aan 
de leerkracht, zodat we eventuele verspreiding op school kunnen voorkomen.  
 
Huisdieren  
Op onze school is het niet mogelijk om huisdieren mee naar school te nemen. Dit wegens de 
aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten met Cara.  
 
Communicatie met ouders: Het Wielennieuws, de website en de schoolapp 
Elke maand verschijnt het Wielennieuws, het informatiebulletin of zo u wilt de nieuwsbrief 
voor de ouders. Het Wielennieuws wordt verspreid via de mail. 
Dit schooljaar lanceren we onze nieuwe website. Voor ouders is er vanaf begin oktober de 
schoolapp van basisonline. De app is cruciaal voor de communicatie met de klas van uw kind. 
 
Snoepen en roken  
Onder schooltijd is het verboden te snoepen. Wij willen u ook vragen traktaties bij 
verjaardagen gezonde traktaties te laten zijn. Kaas, worst en fruit zijn welkome alternatieven.  
Omdat onze school een openbaar gebouw is, is het verboden om in het gebouw te roken.  
 
Sportdag  
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 wordt jaarlijks een sportdag gehouden op het terrein van 
de atletiekvereniging Passaat. Deze sportdag wordt georganiseerd door een speciaal daarvoor 
samengestelde commissie, die bestaat uit (vak)-leerkrachten van diverse Papendrechtse 
scholen. Het is de bedoeling dat de leerlingen hier zelfstandig naar toe gaan.  
 
Verhuizen  
Hoewel we liever geen leerlingen door verhuizing kwijtraken, verzoeken wij u ons tijdig op de 
hoogte te stellen als u gaat verhuizen. Wij kunnen dan voldoende zorg besteden aan het 
onderwijskundig rapport dat bestemd is voor de nieuwe school.  
 
Tenslotte  
Hoewel we ons uiterste best doen, kunnen we het niet altijd iedereen naar de zin maken. Als u 
het fundamenteel oneens bent met een uitspraak van de school en een gesprek heeft niet 
bijgedragen aan de oplossing, kunt u een klacht indienen. De school hanteert hiervoor een 
klachtenprocedure, die wij u op verzoek toesturen. 


