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Voorwoord 
 
 
Dit is de schoolgids van IKC De Wielen in Papendrecht. Fijn, dat u geïnteresseerd bent in onze school 
en integraal kind centrum! Openbare basisschool De Wielen is een kleinschalig kindcentrum met 
betrokken en deskundige leidsters en leerkrachten, waar kinderen en ouders zich snel thuis 
voelen. Daarmee leggen we de basis voor een nauwe samenwerking met ouders. U als ouder en wij 
als leerkrachten willen het beste voor uw kind.  
                         
 
Het doel van deze schoolgids is: (toekomstige) ouders, verzorgers en andere betrokkenen inzicht te 
geven in de werkwijze, resultaten en andere kwaliteiten van onze school.  
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Tevens wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere 
basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag 
verwachten. 
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en 
de andere manieren waarop we u informeren. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons 
onderscheiden van andere basisscholen.  
 
 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Namens het team van obs de Wielen,  
 
Ben Biesheuvel, directeur 
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1 Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 
 

 
 
Contactgegevens 
OBS De Wielen P. Zandstraat 1- 3 3354 AT Papendrecht 

   078-6440183 
 https://www.ikcdewielen.nl 

 
http://www.facebook.com/IKCDeWielen/ 
instagramaccount: ikcdewielen 
 
Schoolbestuur: 
Stichting openbaar primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 
Aantal scholen: 9 
Aantal leerlingen: 1.815 
http://www.opops.nl 
 
Schooldirectie:  
Ben Biesheuvel 
b.biesheuvel@obsdewielen.nl 
 
Samenwerkingsverband: 
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. 
 

https://www.ikcdewielen.nl/
http://www.facebook.com/IKCDeWielen/
http://www.opops.nl/
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Aantal leerlingen 
 
Aantal leerlingen in 2021- 2022: 95 
 
De Wielen is een kleine basisschool met 95 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2021.  
Het grootste deel van onze leerlingen komt uit het eigen postcode gebied 3354, namelijk 47,4 %. 
Daarnaast bezoeken ook leerlingen uit naastgelegen postcodegebieden 3353 17,9% en 3356 13,7% 
onze school. De overige leerlingen komen van iets verder weg. Dit komt doorgaans omdat ouders 
eigen persoonlijke keuzemotieven hebben, zoals de  
- kleinschaligheid,  
- ouders zijn bekend met onze school vanwege de eigen schooltijd of  
- ouders zijn bekend met onze school via familie, vrienden of kennissen.  
De rustige en veilige ligging in het groen aan het einde van een doodlopende straat heeft eveneens 
aantrekkingskracht op ouders. Sinds dit schooljaar kunnen we bij onze pluspunten ook het prachtige 
vernieuwde gebouw optellen. 
 

 
 
De samenstelling van de bewoners in de wijk Middenpolder is aan het veranderen. Er komen steeds 
meer jonge gezinnen wonen die graag hun kind dicht bij huis naar een fijne kinderopvang en goede 
school brengen.  
Het leerlingenaantal op De Wielen is een aantal jaren geleden gedaald en de laatste 3 jaar stabiliseert 
dat aantal. 

 R 1-10-18 R 1-10-19 P 1-10-20 P 1-10-21 P 1-10-22 P 1-10-23 

4 t/m 7 jaar 49 54 43 41 47 53 

8 jaar en 

ouder 

75 61 61 54 47 42 

Totaal 124 115 104 95 94 95 
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De komende jaren zal mede daarom de school weer gaan groeien qua leerlingaantal. We zien een 
toename bij de instroom van jongste kleuters van enthousiaste ouders uit de buurt en via de 
kinderopvang van de Wielen.  In de gezinnen op de Wielen werken doorgaans beide ouders en thuis 
wordt bijna altijd Nederlands gesproken.   
 
 

1.2 Missie en visie 
 
De missie en visie van de school ontstaat uiteraard in de kernwaarden van het openbaar onderwijs in 
het algemeen. Die kernwaarden zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Op basis hiervan 
hebben de scholen en het bestuur van Stichting OPOPS onze gezamenlijke missie en visie als volgt 
verwoord: 
 
Missie                                                                                                                                            

Stichting OPOPS verzorgt primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar in het spreidingsgebied 
Papendrecht en Sliedrecht, ongeacht geloof, ras of achtergrond. Onze missie is onze leerlingen voor 
te bereiden op een plek in de samenleving nu en in de toekomst. Een samenleving waar mensen 
ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan die samenleving. Hiervoor is 
wederzijds respect en betrokkenheid op elkaar nodig. 

Visie                                                                                                                                               

De eisen van de samenleving hebben invloed op de inhoud, vormgeving en organisatie van het 
onderwijs. In het onderwijs is het belangrijk om te zoeken naar een goede balans tussen ‘kind 
centraal’ en ‘samenleving centraal’. 

Goed onderwijs gaat om het ontwikkelen van datgene wat goed is voor het kind en de samenleving. 
Dit realiseren wij door onderwijs dat zich richt op voorbereiding op de samenleving, optimalisering 
van talentontwikkeling en ontwikkeling van een eigen identiteit waar verdraagzaamheid onderdeel 
van uitmaakt. 
  
Wat is de bedoeling van ons onderwijs?                                                                                   

Het onderwijs is geen doel op zich maar een middel om leerlingen goed voor te bereiden op de 
samenleving waarin ze nu en straks leven. 
Om leerlingen voor te breiden op de samenleving is enkel leren van de leerstof niet voldoende. Het 
onderwijs bij OPOPS richt zich op drie domeinen, namelijk kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. 
Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.  
Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en 
praktijken.  
Persoonsvorming gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee 
gepaard gaat.   
Het handelen en denken vanuit deze drie domeinen zorgt ervoor dat de leerling niet alleen cognitief 
goed voorbereid is op een plek in de samenleving maar ook als burger en als mens/ persoon. 
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Op basis hiervan hebben we de missie en visie voor onze eigen school, De Wielen als volgt 
geformuleerd:  

Kenmerken van de school 
 

- ieder kind is uniek 
- positieve benadering 
- samenwerking 
- respectvol omgaan met elkaar 
- een veilige leeromgeving  
 
Missie en visie  
Openbare basisschool De Wielen is een school, waar leerlingen zich in een veilige omgeving op eigen 
niveau kunnen ontwikkelen. De Wielen is klein in omvang, groots in betrokkenheid! We werken 
vanuit een veilige sociaal emotionele basis in de overtuiging dat onze leerlingen hierdoor beter tot 
leren komen. De leerlingen worden begeleid door toegewijde en deskundige leerkrachten. We 
maken gebruik van doordachte actuele methodes en leermiddelen, die het beste passen bij onze 
leerlingen en wat wij als school willen uitdragen.  
 

“De Wielen, meer dan goed onderwijs” 
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1.3 Identiteit 
De Wielen maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht. 
Op de website van OPOPS zijn onze kernwaarden beschreven: 
https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/kernwaarden-opops  
  
Wij zijn een kleinschalige school midden in de wijk Middenpolder in Papendrecht.  
Toegankelijk voor iedereen die zich herkent in de kernwaarden van het openbaar onderwijs:  
- iedere leerling is welkom,  
- iedereen benoembaar,  
- wederzijds respect,  
- waarden en normen,  
- van en voor de samenleving,  
- levensbeschouwing en godsdienst  
 
Voor meer informatie over het openbaar onderwijs in het algemeen: 
https://www.openbaaronderwijs.nu  
 
Onze school heeft een vakleerkracht voor humanistisch vormingsonderwijs.  
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming zit verweven in het onderwijs, in onze dagelijkse 
gang van zaken. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een 
goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.  
 

2 Het onderwijs 

 

2.1 Organisatie van het onderwijs 
 

Op de Wielen werken we met combinatiegroepen. Hierbij zitten leerlingen uit de groepen 1/2, 3/4, 
5/6 en 7/8 bij elkaar in de groep. Samenwerken en elkaar helpen vinden wij in het onderwijs dat wij 
verzorgen erg belangrijk. Doordat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten is 
het dit heel goed mogelijk. De leerkracht wisselt zijn instructie af voor de desbetreffende jaargroep. 
Het eerste deel van de les is de instructie op groep 5 gericht; het tweede deel op groep 6. Kinderen 
van de obs De Wielen kunnen doorgaans goed zelfstandig en taakgericht werken en zijn goed in staat 
samen te werken. Iets wat ze hun verdere schoolloopbaan hard nodig hebben. Tegelijk differentiëren 
we in ons lesgeven zoveel mogelijk naar de behoeften van onze individuele leerlingen. We gebruiken 
hiervoor moderne lesmethoden waaronder het model van de Expliciete Directe Instructie. Het EDI-
model bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om 
de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen: de sterke, de gemiddelde èn de leerlingen voor 
wie het lastiger is. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 5 tablets van Snappet voor de verwerking. De 
leerlingen werken dan op de tablet alsof ze in een werkboek werken. De leerstof wordt op 
verschillende niveaus aangeboden, waardoor individuele leerlingen de leerstof ook langzamer of 
sneller kunnen verwerken. De leerkracht houdt, ook digitaal, nauwgezet bij hoe en met welk 
resultaat de leerlingen de leerstof verwerken.  
Per dag heeft iedere klas een eigen rooster waarbij de verschillende vakgebieden behandeld worden. 
De Wielen besteedt structureel aandacht aan sociaal emotioneel leren, muziek en bewegen en werkt 
enthousiast samen met het SOC in Dordrecht aan kunst en cultuur. Jaarlijks zijn er verschillende 
activiteiten die we via kunstcarrousels vormgeven. Onze leerlingen krijgen zodoende met enige 
regelmaat les van vakkrachten op het gebied van kunst en cultuur.  
 

https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/kernwaarden-opops
https://www.openbaaronderwijs.nu/
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Wat is onderwijstijd in het basisonderwijs? 
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen gedurende 8 schooljaren. Dit is 
voorgeschreven vanuit het ministerie. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. 
Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Per schooljaar komt dit neer op 940 lesuren.  
Bij OPOPS is de afspraak dat leerlingen 950 uur per jaar les krijgen, zodat er 10 marge-uren per 
schooljaar zijn die ingezet kunnen worden bij calamiteiten.  
Op De Wielen maken we tijdens normale hele schoolweken 25,5 lesuren per de week. In het 
schooljaar 2022-2023 maken de leerlingen na aftrek van vakantie- en studiedagen in totaal 950 
lesuren. 
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Invulling onderwijstijd onderbouw 
 
Het werken met de kleuters is meer speels. Kleuters leren vooral door te spelen, zo ontwikkelende ze 
alle vakgebieden die nodig zijn om een goede start te maken in groep 3. 
De werkwijze bij de kleuters sluit daarmee ook goed aan bij hoe de jonge leerlingen het gewend 
waren bij bijvoorbeeld de kinderopvang. De vorderingen van de individuele kleuters worden door de 
leidsters nauwgezet bijgehouden. 
 

 
Fig. Overzicht onderwijstijd in groep 1/2 

Minimaal elke dag een kwaliteitsuur met doelgerichte taalactiviteiten. Belangrijke onderdelen: 

• Beginnende geletterdheid 

• Fonemisch bewustzijn en letterkennis 

• Mondelinge taalontwikkeling 

• Woordenschat 
Naast de doelgerichte taalactiviteiten in alle activiteiten impliciet aandacht voor taalontwikkeling. 
 
Aanbod voor het jonge kind 
 
We werken vanzelfsprekend nauw samen met onze collega's van de kinderopvang om voor jonge 
leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken. We gebruiken hiervoor binnen de 
kinderopvang en de school zorgvuldige en op elkaar afgestemde methoden om de ontwikkeling van 
de kinderen te volgen. De ontwikkelingslijnen van kinderen worden dus vanaf jonge leeftijd 
nauwgezet gevolgd. 

Wanneer de kinderen die op de Kinderopvang hebben gezeten naar school gaan maken de ouders 
doorgaans gebruik van de voor- en naschoolse opvang (BSO) gebruik. Voor de oudere kinderen is het 
fijn dat jongere broertjes en zusjes in hetzelfde gebouw zijn. Voor de jonge kinderen is het een 
vertrouwd gevoel dat het oudere broertje of zusje op school nooit ver weg is. 

De samenwerking tussen Kinderopvang en school is concreet zichtbaar in ons onderling overleg, de 
kennismakingsgesprekken met ouders, gezamenlijke 
activiteiten, samenwerking aan dezelfde thema's en 
projecten enz. 

Sinds vorig schooljaar, 2021- 2022 werken we op school 
met een nieuwe en actuele methode voor de kleuters: 
Onderbouwd. De methode volgt de SLO-doelen voor 
kleuters en maakt gebruik van een geïntegreerd 
observatiesysteem. Het volgen van de ontwikkeling 
d.m.v. een kind-volgsysteem binnen de methode 
waarborgt een goede doorgaande lijn voor ieder kind. We 
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hebben gekozen voor een actueel interactief kleuterprogramma dekkend voor de kleuterdoelen. Het 
aanbod van Onderbouwd sluit aan bij het in de school gebruikte EDI-model. We volgen de leerlijnen 
bij de kleuters om het best passend aanbod in de zone van naaste ontwikkeling te bieden. En 
hiermee sluiten we nog beter aan bij de doelen van groep 3 en een kansrijke overgang naar groep 3.  

Onderbouwd heeft voor ouders een speciale ouderapp. Hierin kunnen ouders zien aan welke doelen 
we op school met hun kind werken. In de app worden ook suggesties gedaan om thuis aan diezelfde 
doelen te werken. In het kader van het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden 
werkt onze school samen met de gemeente Papendrecht. Bij het opstellen en uitvoeren van het 
zogenaamde onderwijsachterstandenbeleid zijn naast het onderwijs ook de kinderopvang, het 
consultatiebureau, het schoolmaatschappelijk werk en de jeugdwerkers betrokken.  

Kinderen met een vertraagde ontwikkeling of risico op achterstand krijgen via speciale programma’s 
extra aandacht. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie betrekken we de ouders. 

 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
 

 
 
Onder lezen verstaan we: aanvankelijk lezen, technisch lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend 
lezen en stil of zelfstandig lezen -we gebruiken hierbij een methodiek voor leesmotivatie-. Onder taal 
verstaan we: luisteren en spreken, woordenschat, spelling, taalbeschouwing enz. 

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de nieuwe methode Kwink. Een 
geïntegreerde methode voor sociaal emotioneel leren. Het maakt dus ook onderdeel uit van ons 
totale lesgeven. Vanuit een goede sociaal emotionele basis komen kinderen het beste tot leren. 

Vanuit de sterke betrokkenheid van onze leerkrachten op de leerlingen is de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen een belangrijke leidraad voor ons onderwijs. 
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Extra faciliteiten 
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Speellokaal voor de kleuters 

• Kinderopvang  

• Buitenschoolse opvang 

• Aula 

• Groot eigen afgesloten buitenterrein, schoolpleinen, voor de verschillende leeftijden 

• Schoolmaatschappelijk werk 
 

2.2 Het team 
Het team van de Wielen bestaat uit 12 personen 

- onderwijspersoneel: 8 
- onderwijsondersteunend personeel: 2 
- interne begeleiding: 1 
- directie: 1 
 
Groepen op school  
In schooljaar 2022- 2023 heeft de Wielen 4 groepen: 
Groep 1/2, de kleutergroep 
Groep 3/4 
Groep 5/6 
Groep 7/8  
 

Voor alle groepen staan gedurende de week op vaste dagen dezelfde leerkrachten, maximaal twee, 
voor de groep. Daarnaast is er voor iedere groep extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in 
nauwe samenwerking tussen groepsleerkracht en intern begeleider vastgesteld, op basis van helder 
beschreven doelen. Op de website van de school is aangegeven welke leerkrachten voor welke 
groepen staan. https://www.ikcdewielen.nl/pagina/426368/Team  

 
Vakleerkrachten 
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

• Spel en beweging / bewegingsonderwijs 

• Humanistisch vormingsonderwijs 

• Muziek  
 

2.3 Verlof personeel 
Bij ziekte van de leerkracht lossen we het zoveel mogelijk intern op voor de eerste ziektedag van de 
collega. Wanneer blijkt dat het ziekzijn langer gaat duren dan één dag, zetten we alles op alles om 
een oplossing voor de duur van de afwezigheid te organiseren. Dat is doorgaans een hele puzzel. In 
het uiterste geval kan het zijn dat we alleen opvang kunnen organiseren. Dit betekent dat de 
kinderen wel op school kunnen komen, maar letterlijk opgevangen worden of op ouders een beroep 
moeten doen. 

Studieverlof of verlof om een andere reden van leerkrachten is vooraf op school afgestemd met de 
directie en maakt dat het daardoor net iets eenvoudiger op te lossen is. 

https://www.ikcdewielen.nl/pagina/426368/Team
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Voor- en naschoolse opvang 
Ook tijdens de schoolvakanties en vrije dagen is er kinderopvang van Wasko.   

De tijden van de kinderopvang zijn dagelijks ’s morgens vanaf 7.30 uur totdat de 
school begint om 8.30 uur. En ’s middags vanaf 14.30 tot 18.00 uur 

 

 

3 Kwaliteitszorg en schoolplan 
 
Wat is kwaliteitszorg? 
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
De onderstaande indicatoren geven de school richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit.  
De school: 

• Heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie m.b.v. 
handelingsgericht werken. 

• Evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten d.m.v. dwarsdoorsneden 
en trendanalyses. 

• Evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 

• Werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

• Borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 

• Rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het 
onderwijs. 

• Waarborgt de sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel. 
 
Twee keer per jaar worden de opbrengsten (resultaten van de toetsen) van de groepen op een 
systematische wijze geëvalueerd. De opbrengsten worden vergeleken met de doelen van de 
inspectie en de normen van school. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 
opbrengsten en de analyses. Dit bespreken we met het team, het bestuur en de MR. 
 
Hoe bereiken we deze doelen en hoe houden we daar zicht op? 
 
Het afgelopen schooljaar, 2021- 2022, hebben we aan onderstaande doelen gewerkt. In cursief een 
samenvatting van de evaluatie en de nieuwe doelen voor schooljaar 2022- 2023.  

- een ingrijpende verbouwing op school. De verbouwing is net voor de kerstvakantie gestart en zal in 
december 2022 afgerond worden.  

1. Scholing en training in het EDI-model, om verdere verbetering van de instructiekwaliteit en de 
betrokkenheid en leeropbrengsten van leerlingen te verhogen. Het verbeteren van het lesgeven 
middels EDI model hebben we bereikt en we willen dit nu verder onderhouden. Een gevolg hiervan is 
dat we inzetten op blokvoorbereidingen voor rekenen, taalbeschouwing en spelling om zo beter zicht 
te houden op de leerlijnen en cruciale doelen (start rekenen schooljaar 22-23). We gaan in het 
schooljaar 2022-2023 werken met een nieuwe rekenmethode (WIG 5) om ook beter aan te kunnen 
sluiten bij de leerlijnen en de cruciale doelen. 

2. intensiveren van de communicatie met ouders via ouderapp, vernieuwde aanmeldprocedure, 
digitaal overleg, klassenouders, ouderbijeenkomsten. Het team onderschrijft dat we de communicatie 
met ouders en daardoor de ouderparticipatie kunnen verbeteren. Bij de kleuters zijn we vanaf begin 
schooljaar 2022 gaan werken met de ouderapp van Onderbouwd, zodat ouders kunnen volgen aan 
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welke doelen we met hun kind werken. We gaan de ouders van de kleuters meer betrekken bij diverse 
aan de groep gekoppelde activiteiten. In de Coronaperiode is veel digitaal overleg geweest met 
ouders. We hebben hierdoor ook de ouderapp van Basisonline intensiever gebruikt. We hebben een 
begin gemaakt met ouders inhoudelijk te informeren over het werken in de klas met de nieuwe 
methode voor sociaal emotioneel leren: Kwink. In schooljaar 2022- 2023 willen we gaan werken met 
startgesprekken aan het begin van het schooljaar om met ouders en kind/leerling te bespreken aan 
welke doelen we gaan werken. We voeren weer informatieavonden in om met de ouders van de klas 
als oudergroep te kunnen spreken. Daarnaast  gaan we de Kwink koppeling voor ouders verder 
doorvoeren. 

3. We besteden geïntegreerd aandacht aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We geven 
sociaal emotioneel leren een plaats in ons onderwijs. Vanuit Het EDI- model vergroten we het 
eigenaarschap van het leren bij de leerlingen. We bevorderen mediawijsheid bij onze leerlingen 
d.m.v. het hanteren van een leerlijn media. Schooljaar 2022-2023 gaan we onze visie en missie van 
en de bijbehorende kernwaarden in relatie tot kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming 
versterken en uitdragen naar de omgeving. Daarmee zetten we onder de andere de school op de 
kaart. 

4. We hebben met onze collega's van Wasko onze visie op kindcentrum de Wielen geformuleerd en 
hier een plan van aanpak op gemaakt. We verbeteren de ononderbroken ontwikkeling voor kinderen 
vanuit de kinderopvang ook op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Samen met de 
kinderopvang verbeteren we de communicatie met ouders en het educatief partnerschap. Dit 
onderwerp pakken we weer op in 2022- 2023. We houden zicht op deze ontwikkelingen door er met 
regelmaat met elkaar over te spreken, de vorderingen van de kinderen nauwgezet te volgen, 
tussentijds te evalueren en eventueel bij te stellen.  

Bovenstaande onderwerpen staan beschreven in ons jaarverslag. Het jaarverslag heeft als doel 
verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag 
bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn 
vastgesteld. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk 
informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en 
vervolgens aan de bestuurder van Stichting OPOPS aangeboden. Het jaarverslag staat op de website 
van de school. 

4 Ondersteuning en veiligheid  
 

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

• zorgvuldige aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 

• extra aanbod op passend onderwijs voor (meer)begaafde kinderen d.m.v. differentiatie in, 
indien mogelijk, buiten de klas. 

• kunst en cultuuronderwijs door de eigen leerkracht en externe vakdocenten 
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• pedagogisch klimaat in ons dagelijks lesgeven en vanuit de methode Kwink 

• verwerking van de leerstof d.m.v. Snappet vanaf groep 5 waardoor veel 
(oefen)mogelijkheden in niveau en tempo. 

De persoonsontwikkeling van het kind 

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen zien wij als een samenspel tussen de school en de 
opvoeding thuis. Ouders en school hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in. 

Op school leert uw kind o.a.: · om te gaan met de eigen emoties · de noodzakelijke kennis te 
verwerven · lichamelijke vaardigheden te ontwikkelen · creativiteit te ontwikkelen · sociale 
vaardigheden te ontwikkelen in bijv. de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen 

Motivatie en een goede werkhouding 

Om deze ontwikkeling voorspoedig te laten verlopen is het van belang dat uw kind gemotiveerd 
wordt en dat er gewerkt wordt aan een goede werkhouding. Verder wordt ingespeeld op 
vaardigheden die ook in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij heel belangrijk zijn, 
zoals: · leren hoe je iets moet leren · selecteren van informatie · oplossen van problemen · 
gebruikmaken van meerdere strategieën · leren planmatig te werken · leren werken in 
groepsverband. 

Grenzen aan onze ondersteuning 

We hanteren een uitgebreide en zorgvuldige procedure, waaronder een aangepaste werkwijze, voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Binnen deze procedure hebben we intensief contact 
met de ouders. Er is ook een grens aan de ondersteuning die wij kunnen bieden. Wanneer wij 
constateren dat we als school niet kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van een kind zoeken we 
samen met ouders naar een beter passende school. Het is voor ouders belangrijk te weten waar de 
grens van onze school ligt en waar andere mogelijkheden voor hun kind gevonden kunnen worden. 
Op scholen op de kaart treft u het volledige schoolondersteuningsprofiel van de Wielen aan. 

4.2 Toelatingsbeleid  

Om als leerling te worden toegelaten moet een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben. Ouders 
melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school geen voldoende ondersteuning bieden, dan gaat de 
zorgplicht in. Het is het de verantwoordelijkheid van de school een andere basisschool of school voor 
speciaal (basis) onderwijs aan te bieden, die beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften 
van het kind. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin beschreven staat welke 
ondersteuning de school kan bieden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt 
vanuit gegaan dat alle scholen van het SWV de basisondersteuning kunnen bieden. Zoals eerder 
aangegeven is toelating het uitgangspunt en weigering de uitzondering. Wanneer een leerling wordt 
geweigerd, moet onderbouwd worden waarom de leerling niet wordt toegelaten tot de school.  De 
Wielen hanteert hierbij het aannamebeleid van OPOPS 
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4.3 Veiligheid op school 
Anti-pestprogramma 
Het doel is om het leefklimaat binnen onze school zo positief mogelijk door alle betrokkenen te laten 
beleven, dat pestgedrag uiteindelijk geen 
voedingsbodem krijgt om uit te groeien. Om 
dit doel te bereiken voeren wij, als team, 
enkele interventies uit: 

• Sociaal vaardigheid en burgerschap 
via onze methode Kwink 

• Leerlingenlijst (sociaal- en 
emotioneel) 

• Pestweek 

• Groepsvorming 
 
Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale 
veiligheidsbeleving van leerlingen. De school gebruikt het signaleringsinstrument ZIEN! De kinderen 
vullen twee keer per jaar individueel een lijst in, waarmee ze aan kunnen geven hoe zij zich thuis, op 
school en in hun vrije tijd voelen. De vertrouwenspersoon neemt de ingevulde lijsten in en zal waar 
nodig actie ondernemen. Een actie bestaat, op leerlingniveau, uit het voeren van een gesprek en op 
groepsniveau met de leerkracht aan actieplan opzetten. Bij ZIEN! vullen ook de leerkrachten een 
signaleringslijst in. Het doel moet zijn dat op groepsniveau er positief gescoord wordt op 
welbevinden en betrokkenheid. Als hier een uitval in is, dan volgt een passende interventie. 
 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersoon: Astrid Aarts (A.Aarts@obsdewielen.nl) 
Anti-pestcoördinator en (sociale) veiligheid: Heidi Woerlee (ib@obsdewielen.nl) 
 
Sociale ontwikkeling 
 
Visie op Sociale opbrengsten 
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op schoolvaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij. 
 
Met ingang van schooljaar 2021- 2022 werken we op de Wielen met de methode Kwink. We hebben 
gekozen voor deze methode omdat Kwink het beste aansluit op onze visie op de sociale ontwikkeling 
van kinderen.          
Kwink is een actuele online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) inclusief burgerschap en 
mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-
programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. 
De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld verstorend gedrag, pesten op school) en de 
kracht van een veilige groep. Bovendien sluit Kwink goed aan bij de principes van PBS (Positive 
Behaviour Support). Burgerschap en Sociale veiligheid zijn geïntegreerde onderdelen van Kwink.  
In elke groep worden wekelijks Kwink lessen gegeven.  
Ouders krijgen regelmatig informatie over Kwink en worden zodoende bij het werken met en 
onderwerpen van de methode betrokken . Voor meer informatie kijk op: 
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders  

mailto:A.Aarts@obsdewielen.nl
mailto:ib@obsdewielen.nl
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders
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Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid 
In de groepen 3 t/m 8 gebruikten we tot schooljaar 2021-2022, vorig schooljaar, de signaleringslijsten 
van ZIEN! De oudere kinderen vullen twee keer per jaar individueel een eigen lijst in, waarmee ze aan 
kunnen geven hoe zij zich thuis, op school en in hun vrije tijd voelen. Tevens vult de leerkracht op 
basis van observaties een leerkracht- vragenlijst in per kind. In overleg met de veiligheidscoördinator 
worden de uitkomsten bestudeerd en besproken. Wanneer de uitslag daartoe aanleiding geeft, 
wordt gepast actie ondernomen. Een actie bestaat bijv. op leerlingniveau uit het voeren van een 
gesprek en op groepsniveau uit een actieplan opzetten. Het doel is steeds dat op groepsniveau 
positief gescoord wordt op welbevinden en betrokkenheid. Met Zien! meet een basisschool zijn 
sociale opbrengsten. Deze worden verplicht en anoniem gedeeld met de inspectie. Wij hebben 
steeds met onze leerlingen de 90% norm van Zien! gehaald. 
Zien! wordt in schooljaar 2022- 2023 opgevolgd door Kindbegrip. Dit is een nieuw instrument om de 
sociale ontwikkeling en het sociaal emotioneel leren van kinderen systematisch in kaart te brengen. 
En het dient als verantwoording naar de inspectie.  
Het is een gloednieuw instrument dat gekoppeld is aan het schooladministratieprogramma 
ParnaSsys. Directie en intern begeleider krijgen hierover begin oktober een korte cursus. Kindbegrip 
sluit op onze school goed aan bij wat we al doen op het gebied van sociaal emotioneel leren (SEL) 
met de methode Kwink. 
 

5 Klachtenregeling 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 
Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien 
aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 
klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze 
website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het 
schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. 
 
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als 
personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC biedt verschillende 
mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van 
Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is 
geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit 
gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of 
een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure 
bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U 
kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van 
Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de 
mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U 
kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of 
email mediation@onderwijsgeschillen.nl. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 
2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op 
de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over klachtbehandeling. Op 
onze school zijn schoolcontactpersonen aangesteld. De contactpersonen informeren de klager over 
de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klagende persoon een klacht wil indienen, 
verwijzen zij deze persoon naar de vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon is: Astrid Aarts 
a.aarts@obsdewielen.nl (vertrouwenspersoon) 
Voor onze school is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij behandelt de klachten die via de 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:mediation@onderwijsgeschillen.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:a.aarts@obsdewielen.nl
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schoolcontactpersonen binnenkomen. Haar naam is mevrouw drs. G. Ouwerhand-van der Horst, 
telefoonnummer 078-6412312 Klachten over de toelating tot de school van een kind met extra 
ondersteuningsbehoefte, het ontwikkelingsperspectief of verwijdering van een leerling, worden door 
de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs behandeld. Voor meer informatie zie 
www.onderwijsgeschillen.nl tabblad passend onderwijs.  
Daarnaast is er een regeling, de zogenaamde klokkenluidersregeling voor het omgaan met het 
melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. (Wet Huis voor klokkenluiders 
Art. 2 lid 1). Een klokkenluidersregeling beschrijft hoe werknemers en eventueel andere 
belanghebbenden een misstand met een maatschappelijk belang kunnen melden, welke 
rechtsbescherming zij krijgen, en hoe de organisatie met de melding moet omgaan. De onderhavige 
regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden 
van de Klachtenregeling en regelingen ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld 
(waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling is terug te vinden op de website opops.nl 
 

 

6 Ontwikkeling en (tussen)resultaten 
 

6.1 Leerlingvolgsysteem 
Om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling gebruiken we de CITO toetsen. De 
toetsen worden volgens een vast ritme afgenomen: de toetskalender. 
Vanaf groep 3 t/m 8 maken alle leerlingen deze toetsen van CITO. Wij analyseren deze uitslagen op 
individueel- , groeps- en schoolniveau. De individuele analyses en groepsanalyses worden gebruikt 
voor de onderwijsplannen, waarin het onderwijsaanbod beschreven staat. De schoolanalyse wordt 
gebruikt om de kwaliteit van ons aanbod schoolbreed te evalueren en indien nodig bij te stellen. De 
resultaten op schoolniveau worden ter verantwoording jaarlijks aan het bestuur en de 
onderwijsinspectie verstrekt. Uiteraard krijgen ouders inzicht in de toets gegevens van hun eigen 
kind d.m.v. het rapport en tevens de gelegenheid om daarover met de leerkracht te spreken.  

De onderwijsinspectie gebruikt de resultaten van de volgende toetsen als één van de onderdelen van 
haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs: begrijpend luisteren of begrijpend lezen, DMT, 
leestempo, rekenen & wiskunde, spelling, woordenschat en in de bovenbouw studievaardigheden. 

 

6.2 Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de 
leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van 
de resultaten start met een grondige analyse naar mogelijke oorzaken. Aan de hand van die analyse 
wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Het vaststellen van de gewenste opbrengsten 
zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Opbrengstgericht werken gaat uit van hoge 
verwachtingen van de kinderen en van doelgericht werken.  
Dit is van belang op alle niveaus binnen de school, niet alleen de leerkracht, maar ook het intern 
begeleider en directie. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat de doelen 
op groepsniveau geformuleerd worden en vertaald worden naar een groepsplan. Op deze manier 
weten we zeker dat we de verschillen binnen de groep zo goed mogelijk kunnen bedienen.. 
 
Van eind naar begin 
Het uitgangspunt voor de inrichting van passend onderwijs zijn de opbrengstambities van de school 
aan het eind van groep 8. Een verhoging van de ambitie leidt tot aangepaste  onderwijsbehoeften (in 
termen van: meer leertijd, andere instructie, etc.). Het antwoord hierop is meestal intensiever 
aanbod, zodat er weer sprake is van beter passend onderwijs. De opbrengstambities bepalen de weg 
van het begin naar het einde. Dit geldt eveneens op groepsniveau. Als een groep te lage 
leeropbrengsten heeft, dan moet er intensiever worden gewerkt om wél in de richting van de 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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schoolambities te komen. Liggen de leeropbrengsten hoger dan verwacht, dan kan het onderwijs 
worden verrijkt. 
 
Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 
Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke 
kenmerken en onderwijsbehoeften. Tegelijk moeten we ‘omgaan met verschillen’ dat zich richt op 
het individuele aspect van leerlingen. Leren is een groepsproces waarmee we het leren van en met 
elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. 
 
Sinds schooljaar 2021- 2022, vorig schooljaar, werken we bij de kleuters met Onderbouwd. Een 
nieuwe methode die ons helpt op een zo goed mogelijke wijze de ontwikkeling van de individuele 
kleuters te volgen en te registreren. We zijn erg enthousiast over Onderbouwd, omdat de verschillen 
bij heel jonge leerlingen op verschillende gebieden erg groot kunnen zijn. Dit laat zich bij 
Onderbouwd goed registreren, waardoor we ook beter de vervolgstappen kunnen zetten. We 
hebben gemerkt dat voor onze oudste kleuters de voorwaarden om door te stromen naar voor groep 
3 mede dankzij Onderbouwd goed behaald werden. Bij de kleuters gebruiken het volgsysteem van de 
methode om de ontwikkeling van de kleuters zo goed mogelijk te monitoren. 

6.3 Resultaten eindtoets 
 
Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen 
leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor 
het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de 
leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is 
geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 
Referentieniveaus 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 
gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert. 
 
Wat zijn referentieniveaus? 
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 
Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het 
fundamentele niveau genoemd). 
Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat 
de leerlingen kunnen behalen. 
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de 
gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze 
vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden 
namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, 
minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden 
deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 
 
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of 
boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. 
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Eindtoets 2021-2022 
Op de Wielen maken we de IEP- eindtoets. Groep 8 was een combinatie groep met groep 7. In groep 
8 zaten 15 leerlingen. Onderstaand grafiek geeft het gemiddelde weer van alle leerlingen in groep 8. 
Het landelijk gemiddelde was 79,7. Groep 8 op de Wielen had een gemiddelde van 82,7.  
 
De referentieniveaus    
 
Rekenen totaal Taal totaal Lezen totaal 

   
 
Schooladvies n.a.v. IEP-eindtoets 

 
Bij drie leerlingen mochten we een hoger advies geven voor het voortgezet onderwijs op basis van de 
IEP-uitslag. Hierover zijn we in gesprek gegaan met betreffende ouders en leerlingen. 
 Conclusies IEP-eindtoets:  
We zijn tevreden over de behaalde resultaten. Groep 8 heeft optimaal geprofiteerd van de extra 
inzet die we gepleegd hebben n.a.v. de eerdere CITO toetsen. We scoren gemiddeld boven het 
percentage dat van de school verwacht mag worden.  
De eindtoets in vergelijking met de gegeven adviezen.  
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Alle leerlingen hebben op alle vakgebieden minimaal niveau 1F behaald. De rapportage van de IEP-
eindtoets sluit goed aan bij de door ons zorgvuldig onderbouwde VO-adviezen. De resultaten zijn 
representatief voor het niveau en de samenstelling van de groep.  
 
IEP-eindtoets   
De uitslag van de IEP wijkt iets af van de schooladviezen die eerder dit schooljaar zijn gegeven. Twee 
leerlingen kregen een hoger advies en twee leerlingen een lager advies.   
   

6.4 Schooladviezen schooljaar 21/22 
 

 
 
 
Het is onze ambitie om de leerlingen uit groep 8 voor 50 % te laten doorstromen naar HAVO.  
Deze ambitie hebben we dit jaar zeker behaald. 
 
We hebben onvoldoende informatie over onze schooladviezen over de afgelopen 3 jaar. Basisscholen 
krijgen vanuit DUO informatie over hoe hun leerlingen het in een periode van 3 jaar doen in het 
voortgezet onderwijs. Tot en met eind 2019 werden de eindtoetsgegevens van onze leerlingen 
vermengd met de leerlingen van ’t Kofschip (de school waar we in voorgaande jaren aan gekoppeld 
waren) aangeleverd en verwerkt. Vanaf volgend schooljaar 2023- 2024 verwachten we dat er voor 
onze school ook betrouwbare informatie voor de eerste 3 jaar in het voortgezet onderwijs 
beschikbaar komt.  
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7 Handige informatie voor ouders 
 

Hoe ouders worden betrokken 
Het is voor de leerlingen en de school belangrijk dat we ons inzetten voor een goede 
ouderbetrokkenheid. Wanneer ouders en school nauw met elkaar samenwerken heeft dat een 
positief effect op de (school)ontwikkeling van kinderen. 

De invulling van ouderbetrokkenheid kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Dit heeft ook 
te maken met de persoonlijke omstandigheden van ouders/verzorgers en van het gezin. Wij willen 
daar graag zo goed mogelijk bij aansluiten. Ouderbetrokkenheid gaat over de betrokkenheid van 
ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind, maar ook over de 
betrokkenheid van ouders bij de klas en de school als geheel. 
Tegenwoordig spreken we liever over educatief partnerschap met 
ouders. Educatief partnerschap is een manier om de relatie tussen 
ouders/verzorgers en leerkrachten vorm te geven. Bij educatief 
partnerschap hebben zowel ouders/verzorgers als de leerkrachten 
een gedeeld doel, namelijk vanuit een veilige sociale emotionele 
basis ieder kind naar een zo goed mogelijk resultaat en de best 
passende plek op het voortgezet onderwijs te leiden. 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn voor ons de basis 
om met ouders op basis van gelijkwaardigheid ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk vorm te geven. 
De leerkrachten, intern begeleider en directeur investeren hierbij in open communicatie in het 
contact met ouders.  

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

Wij werken graag samen met onze ouders op uiteenlopend gebied. Onze ouders komen vaak met 
creatieve ideeën om ondersteuning aan de school te bieden of activiteiten te organiseren voor onze 
leerlingen. 

Wij helpen als leerkrachten ouders graag om voor hun kind onderwijsondersteunende activiteiten 
thuis te bieden. Bij ouderparticipatie of educatief partnerschap is vooral de wisselwerking tussen 
ouders en school erg belangrijk! 

7.1 De ouderraad en de medezeggenschapsraad  
Verder heeft onze school uiteraard een actieve ouderraad en deskundige medezeggenschapsraad. 

De ouderraad helpt vooral bij praktische en organisatorische zaken. De ouderraad bestaat uit een 
grote groep ouders die een aantal keren per jaar ’s avonds vergadert. De voorzitter van de ouderraad 
is: Jelmer Guiaux, te bereiken via jelmer.guiaux@gmail.com  

Leden van onze ouderraad: 

Inge de Jong (ouder van Lars, groep 7/8)  
Cindy de Breejen (ouder van Floor, groep 3/4 en Kris, groep 7/8) 
Gina van Bommel (ouder van Sofia, groep 3/4 en Elisa, groep 5/6) 
Mauritz Bliekendaal (ouder van Casper, groep 7/8) 
Birgit Sanders (ouder van Maxim, groep 3/4) 
Maurice de Rijk (ouder van Jael, groep 3/4) 
Annemarie van Roon  (ouder van Luuk, groep 3/4 en Tim, groep 7/8) 
Daarnaast worden individuele ouders gevraagd voor ondersteuning bij het overblijven, uitstapjes, 
hulp bij kunst en cultuur activiteiten enz. 

mailto:jelmer.guiaux@gmail.com
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De medezeggenschapsraad houdt zich, zoals gebruikelijk, bezig met de meer beleidsmatige kant. De 
medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders:  

Brigitte van Roon (voorzitter)  

Pascalle Marijs  

en 2 leerkrachten:  

Carola de Reus 

Anouk Helsemans (secretaris)  

7.2 Op welke manier worden ouders 
geïnformeerd? 

In algemene zijn krijgen ouders de meeste 
informatie via de eigen leerkracht van hun kind. 
Daarnaast worden ouders geïnformeerd door de 
intern begeleider of de directeur. 

We gebruiken hiervoor de ouderapp van 
Basisonline. Dit is een snelle en doeltreffende 
manier om ouders te informeren. De leerkrachten 
gebruiken de ouderapp voor korte of uitgebreidere 
berichten en geven een inkijkje door foto's van de 
klas te tonen. 

 

Vanuit de intern begeleider en directie worden ouders doorgaans geïnformeerd over zaken die de 
hele school aangaan en het verband van de klas overstijgen. 

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben met de intern 
begeleider of de directeur. 

Vanuit de directie verschijnt met regelmaat informatie via de ouderapp en daarnaast wanneer 
daartoe aanleiding is brieven over specifieke onderwerpen. 

7.3 De vrijwillige ouderbijdrage 
 
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
 
De ouderraad beheert het schoolfonds. We organiseren gezamenlijk activiteiten zoals het 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest en nog heel veel meer. Dit betekent dat de ouders van de 
ouderraad en de leerkrachten zich hiervoor belangeloos inzetten. Echter er worden wel kosten 
gemaakt. Die kosten worden betaald uit de ouderbijdrage cq het schoolfonds.  
Deze vrijwillige bijdrage bedraagt € 46,00 per kind per schooljaar.  
 
Het is een mooie traditie dat we de basisschoolperiode in groep 8 afsluiten met een 3- daags 
schoolkamp. Ten behoeve van het schoolkamp vragen we een aparte vrijwillige ouderbijdrage aan de 
ouders van groep 8 van rond de € 90,-. 
 
Het grondbeginsel van de ouderbijdrage is gebaseerd op vrijwilligheid en solidariteit. Geen 
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ouder/verzorger kan verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen. Geen kind mag van 
activiteiten worden buitengesloten als de ouderbijdrage niet betaald is. Naar alle redelijkheid vragen 
wij u bij te dragen, zodat bovenstaande extra activiteiten naast het reguliere lesprogramma kunnen 
plaatsvinden.  
 

7.4 Ziekmelden en verlof aanvragen 
 
Over schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 
 
Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

- mondeling bij de leerkracht van uw kind,  

- telefonisch óf  

- via ons ouderportaal van Basisonline 
 
De procedure om vrij van school te krijgen (extra verlof) is als volgt: 
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 volledig naar 
school gaan. Als uw kind ziek is of onder schooltijd naar een arts gaat dient u dit door te geven aan 
de leerkracht van uw kind, voordat de school begint.   Indien een kind zonder bericht afwezig is, zal 
de school telefonisch contact zoeken met de ouders om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. 
Is de ouder echter telefonisch niet bereikbaar, dan kan de school niet de gebruikelijke 
verantwoording nemen voor het kind dat afwezig is. Het hanteren van de regels rondom de leerplicht 
zijn de laatste jaren duidelijk aangescherpt. Het is een misvatting is dat extra verlof voor de kinderen 
in groep 1/2 minder schadelijk is dan voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Het onderwijs ziet er voor de 
jongste kinderen wel speelser uit, maar is niet minder belangrijk voor het kind. 
Het aanvragen van extra verlof verloopt altijd via de directeur. Uiteraard maakt u uw wens eerst 
kenbaar bij de leerkracht. Vervolgens neemt u contact op met de directeur. In het gesprek met de 
directeur zal blijken of uw vraag kansrijk is. Indien dit het geval is krijgt u via de directeur het 
aanvraag formulier extra verlof en toelichting op de procedure rond het formulier. 

Een verzoek moet u tijdig indienen, tenminste één maand van tevoren (dit in verband met een 
eventuele bezwaarprocedure). Bij het verzoek voegt u bewijsstukken toe zoals een doktersverklaring, 
een verklaring van de werkgever, trouwkaarten, enzovoorts. U levert het verzoek in bij de 
groepsleerkracht. Na ongeveer 1 week krijgt u een besluit terug. Bent u het niet eens met het besluit 
van de directeur, dan vraagt u direct een formulier om bezwaar aan te tekenen. Tenslotte: Voor 
periodes langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als u zonder 
toestemming uw kind toch van school houdt, is het wettelijk zo geregeld dat de directeur dit verzuim 
doorgeeft aan de leerplichtambtenaar, met als mogelijk gevolg een proces-verbaal. 

7.5 Privacy en sponsoring 

 
Privacybeleid  
Binnen onze school zijn beveiliging van informatie en privacy zeer belangrijk. Er wordt immers 
gewerkt met veel persoonsgegevens. Wij houden ons hierbij aan de wet die dit jaar ook weer 
strenger is geworden. Wat betekent dit voor ouders en voor ons?  
1. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die ouders aan ons toevertrouwen.  
2. De gegevens worden opgeslagen en bijgehouden in ons leerlingadministratiesysteem dat goed 
beveiligd is tegen misbruik.  
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3. Wij hebben afspraken met leveranciers van digitale leermiddelen over de beveiliging van de 
gegevens die ze van ons krijgen.  
4. Wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.  
Jaarlijks geven ouders wel/geen toestemming voor plaatsing van foto's in het ouderportaal, op de 
website e.d. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door ouders. Het ouderportaal 
voldoet aan de nieuwe privacy-wetgeving. Wij vragen ouders om geen foto's van andere kinderen te 
plaatsen zonder toestemming van desbetreffende ouders. In het privacy-beleidsreglement van 
OPOPS is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van 
ouders en leerlingen.  
 
Sponsorbeleid  
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een 
convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze 
school onderschrijft dit convenant. Dit ligt ter inzage op school. De belangrijkste uitgangspunten van 
het convenant zijn:  
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 
school;  
• Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen;  
• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;  
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;  
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 
wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt; 
• Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.  
• De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over 
sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. 

 

7.6 Schooltijden en opvang 
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school) 
Op onze school zijn 
de leerlingen 
woensdagmiddag 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 
 
 

 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.  
 
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties door Wasko kinderopvang. Hier zijn kosten aan 
verbonden. Ons kindcentrum biedt kinderen van 3 maanden t/m 12 jaar een veilige, vertrouwde 
leeromgeving waarin onderwijs, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan. Binnen ons IKC 
werken enthousiaste professionals vanuit diverse disciplines samen om een ononderbroken 
ontwikkelingslijn voor ieder kind te realiseren. 
 

https://www.wasko.nl/
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7.7 Vakantierooster en vrije dagen 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasvakantie 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 
Studiedagen 2022-2023 
Dinsdag (middag) 13 september 2022 

Maandag 3 oktober 2022 

vrijdag  18 november 2022 

Maandag (middag) 5 december 2022  

Vrijdag 17 februari 2023 

Maandag 6 maart 2023 

Donderdag 6 april 2023 

Dinsdag 30 mei 2023 

Woensdag  31 mei 2023 

Vrijdag  30 juni 2023 

Vrijdag (middag) 7 juli 2023 

 
De vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023 zijn ook te vinden op: 
https://www.ikcdewielen.nl/pagina/434389/Vakantie+en+studiedagen  
 

7.8 Praktische informatie schooljaar 22/23 
 
Groepsbezetting 2022-2023 
 

Groep 1-2 Nanda Borghouts Carola de Reus 

Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag 

Groep 3-4 Carola de Reus Conny Schmid 

Donderdag en vrijdag Woensdag t/m vrijdag 

Groep 5-6 Wendy de Jonge Anouk Helsemans 

Maandag t/m woensdag Woensdag t/m vrijdag 

Groep 7-8 Astrid Aarts  

Maandag t/m vrijdag. 

Intern 
begeleider en 
RT  

Heidi Woerlee  

Maandag t/m vrijdag 

Directeur  Ben Biesheuvel  

Iedere maandag en woensdag om de 
twee weken.  

 

https://www.ikcdewielen.nl/pagina/434389/Vakantie+en+studiedagen
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Gymrooster 2022-2023 

De leerlingen hebben deze lessen in het Sportcentrum aan de Burgemeester Keijzerweg 110 in 
Papendrecht.  De lessen worden gegeven door onze gymdocent Andre Vlasblom. 

Groep  tijd  naar Sportcentrum  van Sportcentrum  

3-4  8.30-10.00 

Ouders brengen de 
leerlingen naar het 
Sportcentrum  
BSO-leerlingen 
worden gebracht door 
leerkracht  

De leerkracht haalt de 
leerlingen op en 
brengt ze naar school.  

5-6 10.15-11.45 
De leerkracht brengt 
de leerlingen naar het 
Sportcentrum  

De leerkracht haalt de 
leerlingen op en 
brengt ze naar school. 

7-8 13.00-14.30 

De leerkracht brengt 
de leerlingen naar het 
sportcentrum. 
De leerlingen fietsen 
met de leerkracht.  

De leerlingen mogen 
zelfstandig naar huis  

 
HVO lessen 
De lessen humanistisch vormingsonderwijs worden komend schooljaar op vrijdag  gegeven door 
onze HVO-docent Miranda van Persie.   
Groep 7 10.30 uur - 11.15 uur  
Groep 8 11.15 uur - 12.00 uur 
 

7.9 Bereikbaarheid 
 
Wie is wanneer te bereiken?  
De leerkrachten van de groep zijn voor en na schooltijd op hun werkdagen telefonisch te bereiken via 
het telefoonnummer van school: 078 6440183.  
Daarnaast u de medewerkers van de school bereiken via het ouderportaal van Basisonline. Ouders 
kunnen via dit portaal berichten sturen of een vraag stellen. Onder schooltijd zijn de leerkrachten 
telefonisch niet bereikbaar.  
 

 Dag(en) Tijd(en) 

Intern begeleider: 
 
Heidi Woerlee  
IBdewielen@obsdewielen.nl 

 
 
Maandag t/m vrijdag 
 

 
 
8.00 – 16.00 uur 
 

   

Directeur: 
 
Ben Biesheuvel 
b.biesheuvel@obsdewielen.nl  

Aanwezig: Maandag  
Woensdag om de week  
Per mail maandag t/m vrijdag 
bereikbaar. 

 
 
8.00 – 16.00 uur 
 

 

mailto:IBdewielen@obsdewielen.nl
mailto:b.biesheuvel@obsdewielen.nl
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