
 
DEEL C: HET ABC  
 
Aanmelden/Opgeven 
Wanneer u op zoek bent naar een basisschool voor uw kind(eren), raden wij u aan tijdig een kijkje te 
nemen in verschillende scholen in uw wijk. Zo kunt u een goede keuze maken. Als uw kind vier jaar 
wordt, mag het tot de basisschool worden toegelaten. Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt 
u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding (onder lestijd). De 
directeur, Annelies van Zoelen is bereikbaar onder telefoonnummer 0348-412432. De leerkracht van 
groep 1 kan u eveneens alle inlichtingen verstrekken over de werkwijze in de ‘kleuterbouw’. 
Wanneer uw kind de leeftijd van drie jaar en tien maanden heeft bereikt, ontvangt het een 
uitnodiging om drie ochtenden alvast te komen wennen. Het tijdstip hiervan wordt in overleg met u 
vastgesteld (bij voorkeur op woensdagochtend). 
 
Afscheid van groep 8 
Elk jaar nemen we afscheid van groep 8. Dit doen we op feestelijke wijze op dinsdagavond in de 
laatste week voor de zomervakantie. De leerlingen eten samen met het team en voeren daarna een 
musical op voor hun ouders/verzorgers. Tijdens het officiële deel van de avond wordt van ieder kind 
persoonlijk afscheid genomen en krijgen zij hun Bijbel als afscheidscadeau aangeboden. 
 
Allergieën 
Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van mogelijke allergieën bij uw kind. U kunt dit 
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 
  
Avondvierdaagse (AVD) 
We stimuleren de kinderen in het kader van de bevordering van gezond gedrag mee te doen aan de 
(jeugd)avondvierdaagse. Deze wandeltocht wordt gelopen in mei/juni. Voor de jeugd tot en met 
groep 5 is de afstand 5 km per avond. De kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor de 
10 km. De ouderraad organiseert deze wandeltochten. De AVD is geen schoolactiviteit, zodat u als 
ouder verantwoordelijk blijft voor uw kind.  
 
Bag2School 
1x per jaar verzamelen wij als school textiel in alle soorten en maten en leveren dit in bij Bag2school. 
Al uw oude schoenen, gordijnen, kussens, kleding, enz. wordt gewogen en als school krijgen wij hier 
een bedrag per kilo voor. Via de schoolkalender/nieuwsbrief krijgt u de verzameldatum door 
(meestal in april/mei). 
 
Batterijen  
De kinderen kunnen oude batterijen inleveren in de verzamelton die u vindt bij de hoofdingang van 
de school. We vinden het belangrijk dat kinderen milieubewust bezig zijn en van jongs af aan leren 
dat batterijen niet in het milieu thuishoren, maar dat ze hergebruikt dienen te worden. De school 
ontvangt per kilo punten, die besteed worden aan schoolmaterialen. 
 
 
Bibliotheek  
Tijdens de kinderboekenweek worden er activiteiten georganiseerd door de bibliotheek. De kinderen 
van groep 3 mogen boeken mee naar huis nemen uit de schoolbibliotheek. De andere kinderen lezen 
in de groep uit hun school bibliotheekboek. Lezen is leuk èn van groot belang voor de 
taalontwikkeling van uw kind. Lidmaatschap van de bibliotheek wordt door ons van harte 
aanbevolen. 
 



Buitenschoolse activiteiten 
In de loop van het jaar zijn er diverse buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. Te denken valt 
aan evenementen georganiseerd door de schoolsportcommissie, bijvoorbeeld sportdag of 
voetbaltoernooi. Incidentele activiteiten worden altijd via de website en zo mogelijk via de 
nieuwsbrieven bekend gemaakt. 
 
Buitenschoolse opvang 
Sinds 17 mei 2010 heeft de Wilhelminaschool een eigen buitenschoolse opvang, “BSO Natuurlijk”. 
KMN Kind & Co is de verantwoordelijke en uitvoerende instantie. Voor meer informatie verwijzen 
wij naar de website van KMN Kind & Co: http://www.kmnkindenco.nl/ 
 
Calamiteiten 
Voor calamiteiten is een zgn. calamiteitenplan opgesteld. Twee keer per jaar wordt een 
ontruimingsoefening gehouden - bij voorkeur - in aanwezigheid van de plaatselijke brandweer (zie 
ook Veiligheid). In het voorjaar 2015 is een vierjaarlijkse risico-inventarisatie (RI&E) uitgevoerd, deze 
punten zijn verwerkt. Binnenkort volgt een volgende RI&E. 
 
Chromebooks 
Zie computers. 
 
Cito 
In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Voor kinderen met een eigen 
ontwikkelingsperspectief kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.  
In de groepen 1 t/m 8 worden Cito-toetsen gemaakt in het kader van het leerlingvolgsysteem. 
 
‘Continurooster’ 
De Wilhelminaschool hanteert het 5 gelijke dagen model, een vorm van het continurooster. De 
kinderen hebben les van 8.30 uur – 14.00 uur en blijven gezamenlijk bij de eigen leerkracht over. 
Groep 1 is vrij op vrijdag. 
 
Computers 
Op onze school neemt de computer een steeds belangrijker plaats in. We zijn ons ervan bewust dat 
het voor kinderen erg belangrijk is dat ze om kunnen gaan met deze apparatuur. De computer wordt 
op drie manieren ingezet: als hulpmiddel bij het onderwijsleerproces, als leerdoel op zich, waarbij 
we kinderen vaardigheden bijbrengen op het gebied van informatietechnologie en als administratief 
hulpmiddel. Ouders kunnen via de school zogenaamde “thuis-licenties” aanschaffen/krijgen. Sinds 
2016 werkt de school met chromebooks. Vanaf augustus 2018 heeft ieder kind van groep 4 t/m 8 
zijn eigen chromebook.  
 
Digiborden 
Alle lokalen hebben een digitaal schoolbord. Deze borden zijn te gebruiken als ‘schrijfbord’, maar 
tevens als scherm voor filmpjes e.d. De meeste methoden leveren tegenwoordig ook software voor 
het digibord. 
 
EHBO/Bedrijfshulpverlening 
Op iedere school dienen minimaal 2 teamleden in het bezit te zijn van een diploma 
‘bedrijfsgezondheidszorg’. Dit is een opleiding met een EHBO-certificaat. Eén van de 
bedrijfshulpverleners is tevens ARBO-coördinator in de school. De namen van de BHV-ers staan in de 
contactlijst van de schoolgids. Jaarlijks volgen deze BHV-ers een herhalingscursus. 
 
 



 
Eten en drinken 
Iedere morgen mag uw kind iets te eten en drinken meenemen voor in de ochtendpauze. Wij geven 
de voorkeur aan een gezond tussendoortje met zo weinig mogelijk vet en suiker. Denk aan een pakje 
ongezoete appelsap of een beker water/halfvolle melk en een stuk fruit, een bruine boterham of een 
plakje ontbijtkoek. We vragen u geen snoep mee te gegeven. ‘Ik kies bewust’ is daarbij ons motto. 
De kinderen eten tussen de middag bij de eigen leerkracht in de groep en spelen hiervoor of hierna 
een kwartier buiten. 
 
Excursies 
Regelmatig nemen de leerlingen van onze school deel aan excursies, georganiseerd door Natuur-en 
Milieueducatie Woerden. De kinderen maken onder begeleiding kennis met allerlei aspecten van de 
natuur. Er kan een beroep op u worden gedaan om als hulpouder te fungeren of voor vervoer te 
zorgen. Bij onvoldoende begeleiding gaat een uitstapje niet door. 
 
Fietsen 
Het meenemen van fietsen naar school is toegestaan voor kinderen die bij voorkeur op ruime 
afstand van de school wonen. Er is een indeling gemaakt in de fietsenberging. De groepen 1 en 2 
zetten hun fiets in de fietsenberging. De groepen 3, 4 en 5 zetten hun fiets links onder het raam. De 
groepen 6, 7 en 8 zetten hun fiets langs het hek aan de waterkant.Het witte vak bij de nooduitgang 
moet op last van de brandweer vrij blijven van fietsen. Het stallen van fietsen is voor eigen risico. De 
fietsen moeten netjes in de rekken worden geplaatst. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. 
 
Fotograaf 
Eén dag in het schooljaar is de schoolfotograaf aanwezig voor het maken van de individuele foto’s en 
groepsfoto’s. Het is dan ook mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Deze datum 
wordt bekendgemaakt in de jaarkalender en in de nieuwsbrief. 
 
Gebedsgroep 
Regelmatig komt een gebedsgroep, bestaande uit ouders van onze leerlingen, bijeen om voor de 
school te bidden. Dit gebeurt op school.  
 
Gescheiden ouders/verzorgers 
De school informeert ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind(eren) (artikel 11 
en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs). Als het gezin uit twee ouders bestaat zal de 
communicatie tussen school en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan 
anders zijn indien de ouders gescheiden zijn. Uitgangspunt voor de communicatie tussen school en 
ouders is dat het belang van het kind voorop staat, rekening houdend met de wet- en regelgeving. 
  
Ouders die gescheiden zijn hebben in principe recht op dezelfde informatie vanuit de school. De  
(beide) ouders worden voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd om de ontwikkeling van hun zoon 
/ dochter met de leerkracht te bespreken. 
  
De school hanteert als uitgangspunt dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben, tenzij het 
tegendeel wordt bewezen en overlegd. Als slechts één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan 
dient deze de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind 
betreffen (artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). 
  
Als de school te maken heeft met gescheiden ouders, neemt de school een neutrale positie in. Het 
belang van het kind en wat de wet zegt over de informatieverstrekking zijn leidend voor het 
handelen van de school. Om het handelen van de school zichtbaar te maken stelt de school een 



protocol op.  Daarin wordt aangegeven in welke situatie en op welke wijze de school zal handelen 
ten aanzien van de informatievoorziening. 

 
Gevonden voorwerpen 
Het komt veel voor dat kledingstukken, melkbekers, speelgoed e.d. op school blijven liggen en 
vervolgens worden vergeten. Gevonden fietssleutels worden op de mededelingenborden aan de 
gang opgehangen. Wanneer u iets mist, kijkt u dan even in de krat gevonden voorwerpen. Kleding 
die niet is opgehaald, wordt aan Bag2School meegegeven! 
 
GGD 
Zie jeugd gezondheidszorg. 
 
Godsdienstonderwijs 
Op onze school hanteren wij de methode Startpunt in de groepen 3 t/m 8. 
In de kleutergroepen hanteren we een chronologische verhalenlijn, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de verwerkingen uit ‘Startpunt’. Hiermee worden de jongste leerlingen bekend gemaakt met 
Bijbelverhalen die geschikt zijn voor hun leeftijd. 
Tot de kerstvakantie staat het Oude Testament centraal, van kerst tot Pasen het Nieuwe Testament 
en daarna weer het Oude Testament. De verhalen die in de verschillende groepen worden verteld, 
zijn op elkaar afgestemd. Desgewenst kunt u inzage krijgen in de volgorde van deze verhalen. 
Regelmatig houden de onder- en bovenbouw maandopeningen. Dit zijn vieringen waarin deze 
verhalen met inzet van de leerlingen op andere wijze dan in de les vorm worden gegeven. 
 
Gymnastiek 
Omdat dit schooljaar het speellokaal als leslokaal is ingericht, krijgen de kleuters vooral buiten 
bewegingsonderwijs. Bij slecht weer gymmen de kinderen binnen. 
. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de Pius X gymzaal aan de Rembrandtlaan. 
Kinderen zonder gymkleding en –schoenen, kunnen helaas niet meedoen met de gymles. De 
groepen gymmen 1 keer per week. Groep 7 en 8 gymmen 2 keer per week. zij beginnen dan om 8.15 
uur.  
  
Hoofdluis 
Het afgelopen schooljaar hebben we de verspreiding van hoofdluis goed in toom kunnen houden. De 
volgende maatregelen zijn daarom ook dit schooljaar van kracht: 

1. We controleren uw kind na elke vakantie op woensdag op school op hoofdluis door 
(vrijwillige) ouders. 

2. Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, meldt u dit dan op school. De kinderen 
ontvangen dan een brief waarop staat hoe te handelen.  

Schroom niet om het te zeggen, snel ingrijpen kan verspreiding voorkomen. De school heeft sinds 
schooljaar 2012-2013 een hoofdluisprotocol. 
 
Huiswerk 
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. Om het huiswerk goed te 
kunnen bundelen is een 23-ringsband nodig. Leerlingen vanaf groep 5 moeten deze zelf aanschaffen 
om het (huis)werk in te doen. Deze 23-ringsband blijft uiteraard het eigendom van de leerling. De 
school zorgt voor de ‘vulling’ van de band. 
In principe wordt het huiswerk een week van te voren aan de kinderen opgegeven. Naarmate de 
leerlingen ouder worden, wordt de hoeveelheid huiswerk groter. Het doel van huiswerk is het 
trainen van de leerlingen in het plannen van hun werk en het verantwoordelijk zijn voor een taak. 
Bovendien is het een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 5 t/m 8 worden 



thuis werkstukken en presentaties gemaakt. In groep 8 wordt aangestuurd op het thuis maken van 
werkstukken en presentaties  met behulp van de computer en internet. 
 
Hygiëne 
Een keer per jaar doen wij tijdens de zgn. ‘schone week’ een beroep op ouders om ons te komen 
helpen met het schoonmaken van de lokalen en schoolmaterialen. Wanneer er per klas een aantal 
ouders aanwezig zijn, is de klus zo geklaard! We hopen ook dit jaar weer op u kunnen rekenen! 
De school wordt dagelijks schoongemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf. 
 
Jaarkalender 
De verschillende activiteiten vindt u in de agenda op de website van de school.  
 
Jeugdgezondheidszorg 
(Informatie vanuit de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden-Nederland) 
 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden Nederland begeleidt de gezondheid, groei en 
ontwikkeling van kinderen van 4 - 19 jaar die in de regio Midden-Nederland naar school gaan. Wij 
proberen factoren die een goede gezondheid nadelig zouden kunnen beïnvloeden op het spoor te 
komen. Ook willen wij eventuele afwijkingen zo vroeg mogelijk ontdekken. Uw kind wordt 
regelmatig voor onderzoek door het jeugdgezondheidsteam opgeroepen. Een team bestaat uit een 
jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. 
 
 
Het Periodieke Geneeskundig Onderzoek (PGO) 
Uw kind komt voor dit volledige onderzoek in aanmerking als het in groep 2 zit. U ontvangt enige tijd 
voor het onderzoek een uitnodiging en een vragenlijst. Op de uitnodiging staat waar en wanneer u 
en uw kind bij de jeugdarts (schoolarts) verwacht worden. Een deel van het onderzoek wordt door 
de doktersassistente gedaan. Het overige gedeelte doet de jeugdarts. Het totale onderzoek duurt 
ongeveer een uur. Het PGO bestaat uit een gesprek en uit een lichamelijk onderzoek. Soms is 
behandeling of nader onderzoek noodzakelijk, dan vindt verwijzing plaats. Onderzoeksbevindingen 
die van belang zijn voor het leerproces worden met de leerkracht besproken. Als u hier bezwaar 
tegen heeft, kunt u dat melden tijdens het onderzoek. 
 
Het Periodiek Verpleegkundig Onderzoek (PVO) 
Dit onderzoek wordt verricht door de jeugdverpleegkundige bij de kinderen van groep 7. 
Bevindingen worden met u en uw kind besproken. Indien nodig wordt hierover geadviseerd. Soms is 
nader onderzoek door de jeugdarts nodig. Er wordt dan een afspraak gemaakt. 
Onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het leerproces worden met de leerkrachten 
besproken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden tijdens het onderzoek. 
 
Gericht Onderzoek 
Naar aanleiding van bevindingen kan de jeugdarts een hercontrole met u afspreken. Een gericht 
onderzoek kan ook plaatsvinden op uw verzoek, op verzoek van de leerkracht of de huisarts. 
Aanleidingen voor een dergelijk onderzoek kunnen zijn: twijfel over gehoor, gezichtsscherpte, spraak 
of gedragsproblemen etc. Vanzelfsprekend vallen de medische dossiers onder de 
geheimhoudingsplicht. Het kan zijn dat u tussentijds vragen of problemen heeft, die u met de 
jeugdarts wilt bespreken. Het is belangrijk dat u tijdig met deze vragen of problemen komt. Daarom 
kunt u altijd telefonisch of schriftelijk een extra onderzoek of gesprek aanvragen. 
 
GGD Digitaal: www.ggdmn.nl 
 

about:blank
about:blank
about:blank


U kunt de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de logopedist bereiken op: 
 
Hoofdkantoor: 
GGD Midden-Nederland, 
Utrechtseweg 139 
Postbus 51, 3700 AB Zeist 
tel: 030-6086086 
 
Kleding 
Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding: 

● Bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen.  
● Petten en andere hoofddeksels zijn in school niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is 

verleend door de schoolleiding. Gezichts-versluierende kledingstukken, al dan niet op basis 
van religieuze overtuiging zijn niet toegestaan. 

In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en anderen. 
Vooral bij kleuters is het erg handig als de jassen, sjaals en dergelijke voorzien zijn van de naam. 
Voorziet u de jas ook van een ophanglusje? 
Tassen moeten qua formaat in het tassenrek passen.  
 
Kleuters 
Bij het geven van onderwijs aan onze kleuters gaan we uit van spel. Door hun spel doen kinderen 
ervaringen op en verwerken ze allerlei zaken. Spelenderwijs leert een kind om te gaan met 
begrippen die nodig zijn voor het latere lezen, schrijven en rekenen. Door als leerkracht in te gaan op 
wat de kleuter bezighoudt, zie je de motivatie en betrokkenheid groeien. Bij deze activerende 
methode wordt steeds gezocht naar aanbod in de naastgelegen ontwikkelingsfase van het kind. Een 
goede ontwikkeling in eigen tempo en niveau is hierdoor mogelijk. 
 
KUVO (Kunstzinnige Vorming) 
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen opdoen met 
verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming, zoals beeldende vorming, muziek, dans, drama, 
theater, film etc. Aan veel van deze onderdelen wordt tijdens de gewone lessen aandacht besteed. 
Te denken valt aan de handvaardigheidslessen, muzieklessen en de aandacht voor jeugdliteratuur 
tijdens het taal-leesonderwijs.  
Om voor de kinderen op onze school een compleet aanbod te kunnen verzorgen hebben we samen 
met een groot aantal scholen in de Gemeente Woerden de Stichting “Kunstzinnige Vorming”, 
kortweg KUVO opgericht. Hiermee creëren we aanzienlijk meer mogelijkheden dan wanneer we het 
als school alleen moeten doen. In samenwerking met diverse plaatselijke, regionale en landelijke 
instanties wordt er jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waarvan elk kind jaarlijks 1 of 2 
voorstellingen en of projecten krijgt aangeboden. Daarnaast biedt de KUVO interessante 
aanvullende programma’s waar we regelmatig een keuze uit maken. 
 
Leerplicht (zie verzuim) 
Met betrekking tot vakantie en ziekte zijn er vaste regels op alle scholen. 
 
Maandopeningen 
In de regel vindt op de maandag- of dinsdagochtend elke maand een maandopening plaats. We 
zingen samen, luisteren naar een Bijbelverhaal of zijn samen bezig met de verwerking van een 
thema. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 



Binnen de SPCO wordt een gezamenlijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
gehanteerd. Deze is opvraagbaar via de directeur. 
 
Methodes 
Wij gebruiken de volgende onderwijsmethodes: 
 
Kleuteronderwijs 
Leerlijnen Parnassys 
 
Groep 3 
Aanvankelijk lezen:  Veilig Leren lezen (nieuw) 
 
Groepen 4 t/m 8 
Technisch lezen:  Strategisch lezen 
Begrijpend lezen:  Grip op lezen 
Spelling:   Taal Actief 4 
Taal:    Taal Actief 4 
Rekenen:   Wereld in Getallen 4 
Aardrijkskunde:  Wijzer door de Wereld 
Geschiedenis:   Wijzer door de Tijd 
Natuuronderwijs:  Wijzer in de natuur 
Schrijven:   Pennenstreken (groep 3,4 ) ,Handschrift (groep 5-8) 
Sociaal Emotionele  
ontwikkeling:                   Goed  gedaan 
Engels:     Take it Easy 
Studievaardigheden:  Ajodact 
Godsdienstonderwijs: Startpunt 
Muziek:                 123Zing 
 
 
Mobieltjes/smartphones 
Het gebruik van mobieltjes door leerlingen is niet toegestaan op onze school. Kinderen zijn 
bereikbaar via de schooltelefoon. Meegenomen mobieltjes worden bij aanvang van de lessen bij de 
leerkracht ingeleverd. Na schooltijd mogen de leerlingen hun eigendommen weer meenemen . 
 
Nablijven 
Het kan voorkomen dat uw kind om de één of andere reden na mag of moet blijven. In de regel 
wordt dit beperkt tot een kwartier. We nemen contact met u op indien het langer gaat duren.  
 
Naschoolse opvang 
De naschoolse opvang (BSO “Natuurlijk”) wordt georganiseerd door en valt onder 
verantwoordelijkheid van KMN Kind & Co.  
 
Nieuwsbrief 
Eén keer in de 4 weken verschijnt de digitale nieuwsbrief met alle actuele informatie en belangrijke 
data van de desbetreffende maand. Dezelfde informatie vindt u ook aan het begin van de nieuwe 
schooljaar op het jaaroverzicht. Veel informatie leest u ook op de website die indien nodig dagelijks 
wordt bijgewerkt. 
 
Ouderbijdragen 



De vrijwillige ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage per leerling, die ten goede komt aan bijzondere 
activiteiten in de school, die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Al deze ouderbijdragen 
zijn vrijwillig en worden grotendeels beheerd door de ouderraad. Voorbeelden van activiteiten die 
uit die ouderbijdrage betaald worden zijn: 
 

● schoolfeesten (zoals Sinterklaas); 
● ouderavonden; 
● kerst- / paasvieringen; 
● verzekeringen; 
● sportactiviteiten; 
● KUVO-activiteiten. 

 
Voor kinderen die na januari in een schooljaar worden ingeschreven, wordt de bijdrage gehalveerd. 
De bijdrage voor komend schooljaar is vastgesteld op € 27,00. 
 
 
Ouderportal 
Alle ouders krijgen via een code toegang tot het ouderportal in Parnassys. U heeft daarin zicht op de 
administratieve gegevens van uw kind. Ook kunt u deze via dit systeem zelf actueel houden. Verder 
krijgt hiermee zicht op de resultaten van uw kind (methode- en methode onafhankelijke  toetsen). 
Dit laatste geldt met name voor de ouders van kinderen in groep 3 t/m 8.  
 
Oud papier 
Uw oud papier is geld waard. Bewaart u het daarom voor ons. De papiercontainer staat 1keer per 
maand op zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur voor het Kalsbeekcollege aan de Van Kempensingel. De 
data staan in de schoolkalender. De opbrengst gebruiken we voor de aanschaf van boeken, 
kleutermaterialen en andere zaken ten behoeve van het onderwijs. Van u allen wordt hulp verwacht 
bij het inzamelen van het oud papier voor de school. Een rooster wordt aan het begin van het 
schooljaar uitgedeeld. 
 
Ouderhulp 
U kunt via het  ‘ouderhulpformulier’ op onze website aangeven voor welke activiteiten u zich wilt 
inzetten. Ook wordt in de loop van het schooljaar zo af en toe een beroep op u gedaan in geval van 
bijzondere activiteiten voor de kinderen. Dit kan per brief of per mail.  
 
Pesten 
Om ‘pestgedrag’ te voorkomen hebben wij afspraken gemaakt op school- en groepsniveau: het anti-
pestprotocol. Dit document maakt deel uit van het veiligheidsplan. Ouders, team en leerlingen 
werken in een open sfeer samen om pesten te voorkomen. Mocht u signalen van pestgedrag 
opmerken, schroom dan niet om het ons te melden. Alle afspraken over hoe met elkaar omgaan zijn 
beschreven in een gelijknamig document “Omgaan met elkaar” en is op onze website beschikbaar. 
 
Pleinregels 

● Wij houden het plein veilig en gezellig! 
● De groepen 1 en 2, 3- 5 en 6-8 spelen op verschillende tijden buiten. 
● Kinderen mogen tijdens de pauzes het plein niet verlaten.  
● Tussen de struiken en in het fietsenhok wordt niet gespeeld. 
● Papier en ander afval gooi je in de afvalbakken op het plein. 
● Op het plein of op de muren van de school mag niet met krijt of andere voorwerpen worden 

getekend of geschreven. (op het plein alleen met toestemming van de leerkracht). 
● Op het plein wordt niet gefietst. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0


● We gebruiken de spullen uit de sportsterrenkist waar ze voor bedoeld zijn.  
 
 
 
 
Pleinwacht 
Op het plein van de groepen 4 t/m 8 is er ‘s morgens 10 minuten voordat de school begint,  
pleinwacht. De deuren gaan om 5 minuten voor de aanvang van de lessen open zodat wij om 8.30 
kunnen beginnen. Bij het uitgaan van de school is er ook een korte tijd pleinwacht.  
 
Rampen 
Voor rampen (calamiteiten) is een zogenaamd calamiteitenplan opgesteld. In dit plan is beschreven 
hoe de ontruiming van de school is georganiseerd. In samenwerking met de brandweer wordt de 
school gecontroleerd en het plan besproken. Minstens twee keer per jaar wordt een oefening 
gehouden met de hele school. In elke ruimte van de school hangen de afspraken en is 
vluchtroutesignalering aanwezig. 
 
Rapportage 
U ontvangt 2x per jaar een rapport. In groep 1 is dat 1x per jaar (tenzij het kind langer dan 5 
maanden op school zit. 
 
Rekeningnummers 
Ouderbijdrage:  IBAN NL63RABO0303068825 t.n.v. Ouderraad Wilhelminaschool 
Schoolrekening: IBAN NL63RABO122135016 t.n.v. SPCO Wilhelminaschool 
 
Schoolreisje 
Ieder jaar gaan de groepen 3 t/m 7 in september op schoolreis. De datum en bestemming leest u in 
de nieuwsbrief. De kinderen van de groepen 1, 2 en 8 zijn die dag gewoon op school.  
De kosten voor deze activiteiten worden door de ouders betaald. Voor schoolreizen is het bedrag € 
28,50. Het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 kost rond de € 80,00. 
  
Schrijfwaren 
Graag zien we dat vanaf groep 3 de kinderen een etui mee naar school nemen met een schaar, een 
gummetje, een puntenslijper en een lijmstift voorzien van de naam van uw kind. De school zorgt 
voor een potlood en kleurpotloden. In groep 4 ontvangen de kinderen een vulpen. 
 
Schoolontwikkelprofiel 
In het kader van Passend Onderwijs is een schoolontwikkelprofiel opgesteld. Mocht u dit willen 
inzien, dan kunt u dat op aanvraag bij de directeur doen.  
 
Schooltijden 
 

Dag Morgen Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 12.30 – 14.00 

Dinsdag 8.30 – 12.00 12.30 - 14.00 

Woensdag 8.30 – 12.00 12.30 - 14.00 

Donderdag 8.30 – 12.00 12.30 - 14.00 

Vrijdag 8.30 - 12.00 12.30 - 14.00 

 Groep 1: Vrij Groep 1: Vrij 

Alle kinderen blijven tussen 12.00 – 12.30 uur over bij de eigen leerkracht. 



Groep 7 begint dit jaar op dinsdag om 8.15 uur. Groep 8 begint op woensdag om 8.15 uur. Beide 
groepen starten bij de gymzaal. 

 
Social school 
Wij communiceren met ouders via de Social Schools app. Iedere ouder krijgt hiervoor een account. 
 
Speelgoedpot 
Iedere maandagochtend kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 een kleine financiële bijdrage in de 
speelgoedpot doen. Van dit geld worden onder andere spelletjes en voorleesboeken gekocht. 
 
Sponsoring 
Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. SPCO-scholen kunnen 
van deze mogelijkheid gebruik maken, mits zij zich hierbij aan een aantal voorwaarden houden. Er is 
sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen 
dus niet onder het begrip sponsoring. De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring 
moeten voldoen zijn: 

● Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze scholen; 
● Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring; 
● Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn 

met het gevoerde beleid. 
Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. Elke school 
beschikt over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’ zoals dat formeel is vastgesteld op 
24 januari 2002. 
 
Sport en spel 
Sport- en speldagen worden georganiseerd door de Commissie Schoolsport Woerden. De data en 
activiteiten treft u aan op de jaarkalender. 
 
Spreekbeurten 
In de groepen 5 t/m 8 houden de kinderen een spreekbeurt en/of boekbespreking. In de groep hangt 
een rooster, zodat de kinderen kunnen zien wanneer zij aan de beurt zijn. De kinderen ontvangen 
schriftelijke richtlijnen. Het organiseren van een uitstapje om een spreekbeurt te verduidelijken 
kunnen we niet honoreren. Het meenemen van een huisdier is i.v.m. allergieën niet altijd mogelijk. 
De leerling bespreekt dit met de leerkracht, die daarover een besluit neemt. 
 
Toelaten en verwijderen van leerlingen 
Onze school staat open voor elk kind van wie de ouders of verzorgers de grondslag van de school 
respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden de ouders/verzorgers 
geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde: 

● de protestants-christelijke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt 
gegeven. 

● dat inschrijving deelname betekent aan alle activiteiten van de school mits deze tijdens de 
schooltijden plaatsvinden. 

Inschrijving kan geweigerd worden in de volgende gevallen: 
a) er bestaat een gegronde verwachting dat het kind meer extra zorg of voorzieningen nodig 

zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;  
b) het kind is zodanig lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, dat verwacht mag worden dat 

ondanks voorzieningen in het kader van Passend Onderwijs de school niet aan de hulpvraag 
van het kind kan voldoen en het kind hierdoor het onderwijs op school niet kan volgen;  



c) aanmelding in de loop van het schooljaar, indien een kind komt van een andere basisschool 
in Woerden en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie 
van de school waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap. 

Inschrijving wordt zeker geweigerd indien: 
● het kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting 

is van plaatsing. 
● het kind is aangemeld bij de PCL voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een e 

school voor Speciaal  (Basis)onderwijs. 
Een leerling kan naar een andere school worden overgeplaatst op grond van ernstige leer- of 
gedragsmoeilijkheden. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van 
een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing. De school beschikt over een 
uitgebreid beleidsdocument inzake dit onderwerp en handelt hiernaar. 
 
Indien er sprake is van schorsing, dan gebeurt dit altijd minimaal 1 dag en nooit langer dan 5 dagen. 
Indien er sprake is van een schorsing die langer duurt dan een dag, dan wordt de inspectie voor het 
onderwijs hiervan in kennis gesteld. Alle maatregelen rondom time/out, schorsing en verwijdering 
van leerlingen zijn vastgelegd in het beleidsstuk van de SPCO. Dit document vindt u op onze site. 
 
Traktaties 
De meeste leerlingen trakteren op hun verjaardag hun klasgenoten. Een verheugende ontwikkeling 
hierbij is dat veel ouders hun kinderen fruit of hartige hapjes meegeven. Graag zouden wij zien, dat 
u ons ook in andere gevallen helpt door uw kind geen snoep te geven, als het naar school gaat. De 
omvang van de traktatie willen we niet vastleggen, maar ook hier geldt dat overdaad schaadt. 
Informeert u bij de groepsleerkracht of er kinderen of leerkrachten met speciale diëten/allergieën 
zijn? 
Op www.voedingscentrum.nl of www.gezondebasis.nl leest u meer over gezonde voeding en 
traktaties.  
 
Uitschrijven 
Het uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk en in overleg met de directeur plaats. Wij verzoeken 
u tijdig contact op te nemen. Een uitzondering hierop vormen de leerlingen van groep 8. Hun 
overstap naar het voortgezet onderwijs wordt door de school geregeld. 
 

Veiligheid 
Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op onze school. Hoe een en ander is georganiseerd 
staat in het Veiligheidsplan. Wilt u het inzien, vraag ernaar bij de directie. Zie ook calamiteiten, 
EHBO, pesten en rampen. 
 
Verjaardagen 
Zie het kopje Traktaties.  
 
Verhuizen/wijziging telefoonnummer enz. 
Als uw adres of telefoonnummer verandert, dan kunt u dat in het ouderportaal van Parnassys 
wijzigen. Het is belangrijk dat wij over de goede gegevens kunnen beschikken, zeker voor  bijzondere 
omstandigheden.  
 
Verkeersexamen 
In groep 7 vindt in april het schriftelijk verkeersexamen plaats onder schooltijd. Bij voldoende score 
krijgen de leerlingen een diploma. Sinds schooljaar 2014-2015 wordt ook het praktijk 
verkeersexamen afgenomen. 
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Vervangende onderwijsactiviteiten 
Indien een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een georganiseerde 
onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld gymnastiek, deelname aan een schoolkamp of schoolreis, wordt op 
school een bij het kind passende (leer)taak gezocht. Ouders melden schriftelijk aan de schoolleiding 
waarom hun kind niet aan een bepaalde activiteit kan deelnemen. 
 
Vervoer van leerlingen 
Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere 
kinderen kunnen zich, als de afstand het toelaat, op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de 
leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen zijn. We streven voor de onderbouw 
1 op 6 en voor de bovenbouw 1 op 10 leerlingen. Wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens 
naar toe gaan, dient er voldoende begeleiding te zijn. Hierbij is in ieder geval een leerkracht 
betrokken. Wanneer ervoor wordt gekozen met auto’s te reizen, gelden allereerst de volgende 
formele voorschriften: 

● Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn. 
● Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen. 
● Een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden. 
● Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten. 
● Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximum gewicht van 36 kilo moeten in principe, 

zowel voorin als achter in de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd 
kinderzitje of zittingverhoger. 

Incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het gebruik van de gordel 
op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). 
De school doet haar uiterste best kinderen te vervoeren op de meest veilige wijze. Kinderen worden 
vervoerd in verantwoorde aantallen en in gordels. Als dat laatste echter door gebrek aan auto’s (met 
gordels achterin) niet kan, dan zullen de ouders die aangeven (graag vóór een uitstapje!) dat hun 
kind per se in een zitje of zittingverhoger vervoerd moet worden, worden verzocht hun kind met 
eigen vervoer te brengen en te halen. Tevens willen wij u in dit verband ook wijzen op de 
verantwoordelijkheid naar elkaar bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen bij school. De 
school ligt op een mooie plaats in Woerden waar parkeerruimte schaars is. Dit leidt regelmatig tot 
onoverzichtelijke situaties voor de kinderen. Helpt u mee, als u de auto - al is het maar even - 
parkeert? 
 
Verzekeringen 
 
Ongevallenverzekering 
Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor en na 
schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. Voor deze 
verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de schoolleiding 
een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een ongeval kan worden 
aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens de pauze, sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, 
excursies enzovoort. 
 
WA-verzekering 
Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid van de school, 
kunt u de schoolleiding of het bestuur aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende 
kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding, een fiets die omvalt of een bril die sneuvelt, 
kunnen niet op de school worden verhaald. In de regel zijn er voldoende maatregelen genomen om 
kinderen veilig te laten spelen en werken. 
 



Ouders die op school of voor school hand- en spandiensten verrichten zijn tegen WA verzekerd. 
Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. 
 
Aanvullende verzekering 
Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen 
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school aansprakelijk is 
voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan op het gebied 
van een veilige omgeving en toezicht. 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die 
verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). In 
het standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ 
meegenomen (waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school). 

  
Aanvullende verzekering 
In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen dekt een 
aanvullende verzekering dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de school of 
medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug. 
U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren tegen bovengenoemde 
risico’s via: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling bedraagt € 29,00 per jaar. 
Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl.  
 
Verzuim 

● In geval van ziekte 

Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de school hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch voor schooltijd, met een briefje of per e-mail 
(wilhelmina@spco.nl) Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. 
Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd. Houdt u ook rekening met af te 
nemen CITO toetsen. 

● Wegens godsdienst of levensovertuiging 

In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim 
noodzakelijk maken, dient men dit tijdig op school aan te vragen. 

● Vanwege vakantie 

In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling voor 
uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gevonden. Bij overtreding van deze 
regels wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld. Deze regeling is uitsluitend 
bestemd voor kinderen en ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk maakt 
binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit 
aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de specifieke aard van het 
beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie 
kan worden opgenomen. Het wordt echter nooit toegestaan in de eerste twee weken van 
het nieuwe cursusjaar. Een dag(deel) eerder vertrekken i.v.m. vakantiedrukte is niet 
toegestaan. 

● Vanwege gewichtige omstandigheden 

Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50 en 70-jarig 
huwelijks- ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling van de directeur. 

 
Vieringen 
Gedurende het schooljaar vindt een aantal christelijke feesten plaats. We vieren deze feesten op 
school of in de kerk. Dit jaar vindt de Kerstviering plaats in de kerk. Hiervoor worden alle ouders 
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uitgenodigd via een aparte uitnodiging. Bijzonderheden over de vieringen vermelden we altijd in 
onze nieuwsbrief. 
 
Voorschoolse opvang 
Voorschoolse opvang op de Wilhelminaschool is tot op heden door de geringe belangstelling niet 
mogelijk. Regelmatig peilt de school bij ouders de behoefte. Bij voldoende belangstelling zal de 
voorschoolse opvang worden georganiseerd.  
 
Vrijstellingen 
Bij het trefwoord verzuim is aangegeven wanneer uw kind is vrijgesteld van schoolbezoek. In 
uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde onderwijsactiviteiten niet mee 
kunnen doen. Het gaat hierbij om: 

● Lessen bewegingsonderwijs die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan niet 
tijdelijke lichamelijke handicap. 

● Een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming, waarvan de 
ouders of verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om voor hen moverende 
redenen niet deel kan nemen. 

In deze gevallen voorziet de school in een alternatief programma dat is toegesneden op de 
behoeften van het kind. Hierbij maakt de school een keuze uit de volgende mogelijkheden: 

● indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder normale 
omstandigheden gevolgd zou worden. 

● Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in  het 
belang van het kind zijn. 

 
 
 
Website 
Op onze website van de school (www.wilhelminawoerden.nl) vindt u veel informatie. Tevens is de 
website een aanvulling op de schoolgids. U vindt er beleidsdocumenten, foto’s en onder andere de 
groepssamenstelling van uw kind. Daarnaast werken we met social schools. Veel informatie wordt 
via social schools met ouders gedeeld.  
 
Wenochtenden 
Wanneer uw kind de leeftijd van drie jaar en tien maanden heeft bereikt, ontvangt het een 
uitnodiging om op een drietal vooraf afgesproken dagen te komen wennen. Uw kind is dan vanaf 
8.30 uur welkom in de groep. De dag na de vierde verjaardag is het vanaf 8.30 uur welkom. In de 
maand december zijn er geen opstapdagen. Voor die kinderen is er één speciale wenochtend in 
december. Kinderen die in de laatste vier weken van het schooljaar jarig zijn, mogen in de laatste 
schoolweek één ochtend wennen. Zij zijn in het daarop volgend cursusjaar welkom in hun nieuwe 
groep. Doorgaans is dit de woensdag in de laatste schoolweek. Uw kind ontvangt daarvoor een 
uitnodiging. Nieuwe leerlingen die na de zomervakantie in een hogere groep voor het eerst de 
school bezoeken, ontvangen eveneens een uitnodiging. 
 
Werkende ouders 
Wij stellen het op prijs wanneer u als werkende ouder uw werkadres en telefoonnummer aan ons 
doorgeeft. In geval van nood wordt met u of uw huisarts contact opgenomen. Doorgeven kan via het 
ouderportal of eventueel per e-mail. 
 
 
 
 



Zending 
De school sponsort een kindje via Compassion. U kunt als u dat wilt, iedere maandagochtend een 
zendingsbijdrage hiervoor meegeven aan uw kind. Mochten de zendingsbijdragen de kosten van het 
sponsorkindje overstijgen, dan wordt dit geld aan andere zendingsprojecten besteed.  
 
Ziek 
Is uw kind door ziekte of doktersbezoek niet in staat op school te komen dan dient u, zo mogelijk 
voor schooltijd, de school (en eventueel TSO) hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of 
door het meegeven van een eenvoudig briefje of een e-mailbericht (wilhelmina@spco.nl). Is er op 
school geen bericht ontvangen dan zullen wij telefonisch of schriftelijk informeren naar de reden van 
afwezigheid. Deze meldingsplicht geldt voor alle kinderen, dus ook voor kleuters (zie ook bij 
verzuim). 
Indien uw kind een chronische ziekte heeft, willen wij dat graag van u weten. Meldt u aan het begin 
van het jaar hoe wij rekening kunnen houden met uw kind.  
 
Ziekte en afwezigheid van leerkrachten 
Binnen de SPCO maken we gebruik van invallers via PIO-personeel, die een regionale 
vervangingspool beheert. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met één invalleraar op te 
lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs voorkomen dat er helemaal geen invalleraar 
meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen 
gecombineerd worden of dat de kinderen over andere groepen verdeeld worden. Als er echt geen 
verantwoorde oplossingen meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding 
besluiten groepen kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de 
kinderen thuis opgevangen kunnen worden. 
 
 
NAMEN EN ADRESSEN 
 

Wilhelminaschool 

Oostsingel 4 

3441 GB  Woerden (0348) 412432 

 

Directeur 

A.J. van Zoelen (Annelies) annelies.vanzoelen@spco.nl 
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