
Schoolgids 2017-2018 
 
Een goede basisschool voor uw kind 
Uw kind zal tenminste acht jaar van zijn/haar leven doorbrengen op de basisschool. Deze 
periode is heel bepalend in het leven van uw kind. Het is dan ook belangrijk dat de school echt 
bij u en uw kind past. Zijn de normen en waarden op school ook voor uw eigen leven belangrijk? 
Kan uw kind op school zichzelf zijn? Wordt er op school gestreefd naar optimaal haalbare 
resultaten? 
 
Het team van de Wilhelmina school streeft naar een goede communicatie met de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Drie keer per jaar houden wij 10-minutengesprekken. 
Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene informatieavond. Daarnaast wordt u 
regelmatig uitgenodigd voor activiteiten op school. Wij zien de ouders als partner. Zo willen we 
een eenheid vormen, samenwerkend aan de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren), 
onze leerling(en). 
 
Onze school staat op een prachtige plek in het hart van Woerden. De meeste leerlingen komen 
uit de directe omgeving van de school. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen waaronder 2 
groepen 3. Ons team bestaat uit een directeur, groepsleerkrachten, een remedial teacher, 
Intern Begeleiders (IB-ers), een administratief medewerkster en twee conciërges.  
 
De Wilhelminaschool is één van de scholen die onderdeel uitmaakt van de Stichting 
Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO Groene Hart). 
 
Deze schoolgids geeft u meer inzicht in het onderwijs op de Wilhelminaschool en in de Stichting 
SPCO Groene Hart. Voor wensen, vragen of tips ten aanzien van de schoolgids, kunt u contact 
opnemen met de directie van de school. 
 
Namens het team Wilhelminaschool, 
 
Marjan Tomassen, 
directeur  
 
Wilhelminaschool 
Oostsingel 4 
3441 GB  WOERDEN 
(0348) 412432 
www.wilhelminawoerden.nl 
wilhelmina@spco.nl 
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DEEL A 
 
Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart (SPCO Groene Hart) 
 
Het ontstaan van de SPCO Groene Hart 
Deze stichting ontstond uit de samenvoeging van zes schoolbesturen: 

● De Vereniging “Scholen met de Bijbel” te Harmelen; 
● De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Linschoten; 
● De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lopik; 
● De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs voor Montfoort en Omstreken; 
● De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden; 
● De “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Nieuwerbrug en 

omgeving” toe. 
 
Een aantal van deze verenigingen was reeds op leeftijd. De Woerdense VCSW bestond 121 
jaar toen ze werd opgeheven. Nog ouder was de Nieuwerbrugse Vereniging: deze werd 
opgericht op 15 februari 1867 en was bijna 138 jaar oud! Aan de SPCO ligt dus een lange 
protestants-christelijke traditie ten grondslag. Die traditie houden we levend. Aan de ene kant 
zijn we zuinig op normen en waarden die ons vanuit het verleden worden aangereikt, anderzijds 
zijn vernieuwing en kwaliteitszorg actuele begrippen in ons onderwijs. 
 
Onze christelijke identiteit blijkt o.a. uit: 

● Een op de Bijbel geïnspireerde visie op kinderen 
● Het dagelijkse gebed, het liedboek en de Bijbelse verhalen; 
● Vieringen; 
● Contacten met de plaatselijke kerken. 

 
“Vanuit de traditie dynamisch!” 
Christelijke scholen worden vanuit het evangelie voortdurend aangezet tot bezinning en 
vernieuwing. Onze scholen zijn vanuit hun traditie dynamisch! Zo zijn we, in samenwerking met 
katholiek en openbaar onderwijs, bezig scholen breder in te richten, zodat er meer 
mogelijkheden ontstaan voor voor- en naschoolse opvang van kinderen. Er wordt geïnvesteerd 
in informatietechnologie. Kinderen vinden het heel gewoon dat de computer een belangrijke rol 
speelt in het schoolleven. Voortdurend wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Hierbij vinden we het van belang dat we niet alleen intern meten of we onze doelen 
halen; ook de mening van ouders wordt gepeild. 
 
In dit alles hebben de SPCO-scholen elk een duidelijke eigen cultuur. De manier waarop met 
leerlingen wordt omgegaan, de inrichting van de gebouwen en de betrokkenheid van ouders bij 
het onderwijs, zorgen per school voor verschillen in leef- en leerwijze. Deze cultuurverschillen 
maken van de SPCO-scholen een veelzijdige organisatie. 
 
 
 
Ouders en de SPCO 
Ouders zijn de belangrijkste belanghebbenden van de school. Voor ouders zijn er verschillende 
mogelijkheden om betrokken te zijn bij het onderwijs. 
 
Op schoolniveau zijn er: 



● Ouderraden (OR)/activiteitencommissies. Zij zijn vooral in praktische zin in de school 
behulpzaam met het verrichten van ondersteuning in de scholen t.b.v. de kinderen en de 
leerkrachten. 

● Schoolraden (SR). Deze groep ouders vormt een belangrijke dialoog-partner voor de 
directeur van de school. Ouders kunnen zitting hebben in de schoolraad als zij de 
grondslag en de doelen van de SPCO Groene Hart onderschrijven. De schoolraad en de 
directeur bespreken allerlei onderwerpen over onderwijs, opvoeding en 
levensbeschouwing. Een lid van de schoolraad is namens de school afgevaardigd in de 
Stichtingsraad. De Stichtingsraad vervult dezelfde rol als de schoolraad, maar dan op 
centraal niveau met  het College van Bestuur.  

● Medezeggenschapsraden (MR). De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke 
taak. De raad behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen.  
 

Op stichtingsniveau zijn er: 
● De Raad van Toezicht. In dit orgaan zijn ouders vertegenwoordigd, maar ook personen 

die geen binding hebben met de scholen. Zij houden toezicht op het functioneren van 
het College van Bestuur die het uiteindelijk bevoegd gezag voert over de dertien scholen 
van de stichting. 

● De Stichtingsraad bestaat uit door de schoolraden voorgedragen ouders. Zij vormt een 
belangrijke dialoog-partner voor de leden van het College van Bestuur. Daarnaast speelt 
de Stichtingsraad een rol in de werving en selectie voor nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht. 

● Een GMR, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, deze vervult dezelfde rol als 
de MR, maar dan op centraal niveau met het College van Bestuur. 

 
Aansturing van de stichting en van de scholen: 
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur 
zorgt samen met de stafmedewerkers van het bestuursbureau dat de SPCO Groene Hart op 
koers blijft, zodat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het 
onderwijs zo goed mogelijk in te kunnen richten. Op de meeste scholen is een directeur 
aangesteld die samen met het personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. 
Op sommige scholen is een meerschools directeur aangesteld. Deze wordt op die scholen 
bijgestaan door een adjunct-directeur. 
 
De SPCO Groene Hart 
Het college van Bestuur voert het gezag over 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, 
Montfoort, Woerden en Nieuwerbrug. Er werken zo’n 240 mensen en er zijn circa 2500 
leerlingen. 
We hebben de volgende ambities:  

● SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs; 
● Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een 

onlosmakelijk deel van de opvoeding beschouwen; 
● Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld. 

 
DEEL B 
 

1. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
 
Uitgangspunten/Grondslag 



De Wilhelminaschool geeft onderwijs op protestants-christelijke grondslag. Uitgangspunt voor 
ons handelen is de Bijbel. Steeds weer stellen we ons de vraag hoe we ons geloof in Jezus 
Christus op eigentijdse wijze kunnen vormgeven.  
Alle kinderen zijn van harte welkom. Wij verwachten van alle ouders dat zij de uitgangspunten 
van de school respecteren.  
 
Doelen 
Wij streven naar: 

● het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs; 
● kinderen mede opvoeden vanuit de protestants-christelijke traditie; 
● een prettige omgang met elkaar; 
● een veilig klimaat; 
● professionaliteit van het team. 

 
Wij zien de ouders hierbij als partner. Het ‘samen verantwoordelijk zijn’ is in het belang van de 
kinderen. In de wisselwerking tussen ouders en school komen opvoedings- en 
ontwikkelingsaspecten het beste tot hun recht. 
 
Visie/Missie 
Onderwijs aan kinderen is een belangrijk deel van de opvoeding. Waarden en normen zijn 
onlosmakelijk verweven met de dagelijkse gang van zaken op school. We willen kinderen laten 
zien wat het betekent in dienst van God te leven en vanuit dat besef te zorgen voor de 
schepping en voor elkaar. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor 
andere levensbeschouwelijke tradities.  
Op basis hiervan biedt de Wilhelminaschool kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan. Hierbij 
staat de eigenheid van ieder kind centraal.  
Om dit te kunnen bereiken, wordt het team voortdurend bijgeschoold, is er een hoog 
voorzieningenniveau en werken we vanuit partnerschap met ouders. 
 
Veilig klimaat 
Het geven van goed, kwalitatief onderwijs in een veilig klimaat is onze eerste prioriteit. De 
kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een fijne omgeving en een fijne sfeer. Daar wordt 
in de klassensituatie iedere dag aandacht aan besteed. Ook organiseren wij activiteiten 
waaraan de hele school (of bouw) meedoet. Dat zijn onder andere de schooljaaropening, de 
maandopeningen, de christelijke feesten en niet te vergeten de afscheidsmusical van groep 8. 
 
 

2. WAT KAN MIJN KIND OP DEZE SCHOOL LEREN? 
 
Onderwijsvisie 
Kinderen leren door spel hoe de wereld in elkaar zit. Wij bieden de kleuters een realistische 
leeromgeving aan, waarin in aansprekende thema’s wordt gewerkt. 
Wij geven gedifferentieerd onderwijs, waarbij wij aansluiten op onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Kinderen die extra hulp/zorg of juist extra uitdaging nodig hebben, ontvangen 
ondersteuning in de groep of door de remedial teacher. 
Onderwijs gaat om hoofd, hart en handen. Er is dus ook aandacht voor de sociaal emotionele 
en de creatieve ontwikkeling van kinderen. 
De kinderen doorlopen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn gedurende acht 
jaar. Zij krijgen leerstof aangeboden, passend bij hun ontwikkelingsfasen en capaciteiten.  
 
Kerndoelen 



De overheid heeft voor alle vak- en ontwikkelingsgebieden kerndoelen geformuleerd; criteria 
waaraan de leerlingen bij het verlaten van de basisschool moeten voldoen. De activiteiten in de 
groepen zijn erop gericht deze kerndoelen te realiseren. Alle moderne lesmethoden gaan uit 
van deze kerndoelen. 
 
Godsdienstonderwijs 
Naast de door de overheid voorgeschreven vakken geven we op onze school 
godsdienstonderwijs. Dit staat dagelijks op het rooster. De meest gebruikelijke lesvorm hierbij is 
‘vertellen’, maar ook verwerking van de Bijbelverhalen in verschillende vormen speelt een grote 
rol. Ook zingen en bidden wij dagelijks met de kinderen. 
Vanaf groep 6 lezen we regelmatig uit de Bijbel. De leerlingen krijgen deze Bijbel bij het verlaten 
van de school mee als afscheidsgeschenk. 
Meer over onze identiteit vindt u in ons identiteitsplan. 
 
Kwaliteit 
Jaarlijks wordt de schoolorganisatie doorgelicht op kwaliteit. Dit doen wij o.a. met behulp van de 
ouderenquête. Dit levert telkens weer nieuwe verbeterpunten op om kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs te kunnen geven.  
 
Jaarplan 2017-2018 
Komend schooljaar wordt gestart met de nieuwe methode voor geschiedenis voor de groepen 5 
t/m 8. Dit is een digitale methode die werkt via de chromebooks.  
Daarnaast doen wij komend jaar onderzoek naar een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen 
(groep 3) en voor taal en spelling (groepen 4 t/m 8).  
We continueren onze leerwerkgemeenschap '21e eeuwse vaardigheden’ en onze commissie 
ouderbetrokkenheid. 
Tenslotte kijken wij hoe wij binnen het ontwikkelingsgebied ‘burgerschap’ tot doorlopende 
leerlijnen kunnen komen. 
Daarnaast continueren wij bewust wat goed gaat: een pro-actieve communicatie met ouders, 
een sterke leerlingenzorg, een volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, zicht op 
opbrengsten, moderne lesmethodes en een hoge automatiseringsgraad.  
 
Schoolplan 2015-2019 
 
Speerpunten uit het schoolplan zijn: 

● Waardengedreven onderwijs 
● 21e eeuwse vaardigheden 
● Verbinding met de samenleving 
● Vakmanschap: de leerkracht doet er toe! 
● Effectief leiderschap 

 

Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
De school heeft beschreven hoe zij leerlingen voorbereidt op actief burgerschap in een 
veranderende samenleving en handelt daar naar. 
 
De school heeft kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden worden jaarlijks geijkt. Keuzes 
en beleid van de school zijn aan deze kernwaarden gerelateerd. Jaarlijks worden een of 
meerdere beleidsdocumenten onder de ‘waardenloep’ genomen. Het team leeft kernwaarden 
voor aan de kinderen en rust kinderen toe om zelf ook van hieruit te leren handelen.  



Strategisch speerpunt: Verbinding met de samenleving 
Daar waar het kan en toevoegt aan de kwaliteit van het onderwijs, wordt ouder-expertise 
ingezet. De school moedigt ouders aan hun expertise t.b.v. het onderwijs in te zetten, door ze 
via de geëigende organen hiervoor uit te nodigen.  

We willen van ouderbetrokkenheid 2.0 (ouders en school zijn beiden zender) naar 
ouderbetrokkenheid 3.0 (educatief partnerschap: wederzijdse betrokkenheid bij het 
onderwijsproces van hun kind) groeien. 

Voor de vakgebieden Nederlands, Engels en voor sociale ontwikkeling zijn doorgaande 
leerlijnen met het Voortgezet Onderwijs (VO) ontwikkeld. Dit wordt op SPCO niveau besproken 
en op schoolniveau vertaald. De mogelijke consequenties hiervan voor het (bovenschoolse) 
team worden geïnventariseerd en vertaald in een plan van aanpak. 

Met de ketenpartners worden afspraken gemaakt om het leren in en buiten de school te 
verdiepen, te verbreden en te versterken. Daarnaast wordt onderzocht of en in hoeverre aan de 
veranderende vraag van ouders ten aanzien van kinderopvang kan worden voldaan.  

Er wordt onderzocht in hoeverre er zinvolle uitbreiding van de ketenpartners kan plaatsvinden.  

Strategisch speerpunt: Vakmanschap: de leraar doet ertoe! 
We herdefiniëren een visie op leren, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen 
strategieën, zoals die op SPCO-niveau worden onderzocht en uitgewerkt. Dit is ons vertrekpunt 
voor ons didactisch en pedagogisch handelen. Waar nodig, wordt het team hierin verder 
geschoold. 

De rol van de leerkracht verschuift van overdrager van kennis naar begeleider van het 
leerproces. Via kindgesprekken worden kinderen hierbij betrokken. Gezamenlijk worden doelen 
vastgesteld.  

Strategisch speerpunt: 21ste eeuwse educatie 
De Wilhelminaschool onderzoekt wat het 21ste eeuwse leren inhoudt. Vervolgens onderzoekt 
zij via een professionele leerwerkgemeenschap hoe zij dit kan vertalen naar een nieuwe visie 
op leren en vertaalt zij dit naar haar eigen onderwijspraktijk. 

Op basis van de in kaart gebrachte onderwijsbehoeften van leerlingen worden de individuele 
leerdoelen van leerlingen vastgesteld, zodat leerlingen tot gepersonaliseerd leren kunnen 
komen. ICT verwerkingssoftware vervult hierbij een cruciale rol. 

Strategisch speerpunt: effectief leiderschap 
Vanuit deze visie werken we als effectieve leiders op elk niveau en gebruiken we scholing, 
training en coaching om dit te ontwikkelen of te verstevigen. 

Leerkrachten worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te delen binnen het team.  
Talenten en specialismen van leerkrachten zijn binnen het team bekend.  

Schoolleider en leerkrachten zijn geregistreerd in respectievelijk schoolleiders- en 
lerarenregister. 

We vormen professionele leergemeenschappen, waarbij eigenaarschap, talentontwikkeling, 
feedback en samen leren, beoefend wordt, teneinde te komen tot hogere leeropbrengsten en 
verdere ontwikkeling van leerkrachten. 



Jaargroepen 
De Wilhelminaschool werkt vanuit het jaarklassensysteem. Het voordeel hiervan is dat kinderen 
van dezelfde leeftijd in één groep zitten. Vanzelfsprekend betekent dit niet automatisch dat de 
kinderen ook op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten. Er wordt binnen de eigen groep 
gedifferentieerd les gegeven: terwijl de groep zelfstandig werkt, is er ruimte om aan kleine 
groepjes kinderen extra hulp of uitdaging te geven. 
Ons onderwijs kenmerkt zich door het werken aan de zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid van kinderen. Veiligheid, harmonie, rust en regelmaat, maar ook beweging 
zijn sleutelwoorden. 
 
Onze school is in algemene zin toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Gedurende deze acht jaren is een leerling in staat de basisschool te doorlopen. De lesstof 
vormt door alle groepen heen een doorgaande lijn. Dit staat beschreven in het schoolplan. 
Een cursusjaar begint in augustus of september en eindigt in juni of juli. 
 
Er wordt, gezien de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen, een tweedeling in deze 
acht jaren aangebracht: 

● 4 t/m 7 jaar: de leerling doorloopt de onderbouw (groep 1 t/m 4); 
● 8 t/m 12 jaar: de leerling doorloopt de bovenbouw (groep 5 t/m 8). 

In werkelijkheid is deze leeftijdsgrens niet zo ‘strak’. Het leerstof jaargroepensysteem moet 
beschouwd worden als de ruggengraat van de school. Vanuit deze basis worden aan de hand 
van ontwikkelingsniveau of leerstof-niveau (per vakgebied) kleinere groepen geformeerd.  
 
Combinatiegroepen 
Het komt voor dat een school combinatiegroepen moet maken als het totale aantal leerlingen of 
de verdeling van het aantal leerlingen over de leerjaren niet toereikend is om aparte 
jaargroepen te formeren. Het aantal leraren is op haar beurt weer afhankelijk van het 
leerlingenaantal van de school. Elk cursusjaar, op 1 oktober, worden de leerlingen volgens 
overheidsregels geteld. Dit vormt de basis voor het aantal leraren in het schooljaar dat daarop 
volgt op school werkzaam kan zijn. Combinatiegroepen kunnen gevormd worden voor een 
gedeelte van de week of voor de hele week. In schooljaar 2017/2018 hebben wij geen 
combinatiegroepen. 
 
Groepsgrootte 
Wij hebben gekozen voor een aparte groep 1 en 2. Zodra het aantal kleuters te groot wordt voor 
één groep, kiezen wij voor een passende oplossing. Wij bekijken per schooljaar wat in dat jaar 
het beste is. Zo kunnen we de groepsgrootte beheersbaar houden en de kwaliteit van ons 
onderwijs garanderen.  Naar verwachting stromen de nieuwe kleuters vanaf januari 2018 in in 
een aparte instroomgroep. Vanzelfsprekend wordt dit in goed overleg met de MR van de school 
gedaan en worden betrokken ouders hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
De gemiddelde groepsgrootte die binnen de SPCO wordt gehanteerd, is 25 leerlingen. U kunt 
bij de directie van de school informatie inwinnen omtrent het aantal leerlingen per groep. 
 
 
Inrichting gebouw 

● De Wilhelminaschool heeft 9 ruime leslokalen. 
● Een gemeenschapsruimte op de 1e etage met een flexibel leslokaal. Hier is na schooltijd 

de BSO (Buiten Schoolse Opvang). 
● Een speelhal op de begane grond voor groep 1 en 2 voor spel en gymnastiek (groepen 

3 t/m 8 hebben gym in een gemeentelijke sportaccommodatie aan de Rembrandtlaan: 
de ‘Pius X gymzaal’). 



● Een documentatiecentrum in de hal voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Een 
belangrijke voorziening voor de kinderen om informatie voor spreekbeurten en voor 
wereldoriëntatie te verzamelen. 

● Een orthotheek. Deze wordt gebruikt door groepsleerkrachten, de remedial teacher en 
de intern begeleider en bevat speciale materialen voor leerlingen met speciale zorg. 

● Een algemene schoolbibliotheek waaruit de kinderen Nederlands- en Engelstalige 
boeken kunnen lenen die zij in de klas lezen. De schoolbibliotheek bestaat uit een 
kleuterbibliotheek met voorleesboeken en prentenboeken, een afdeling voor groep 3 t/m 
4 en een afdeling voor groep 5 t/m 8. In 2017 is een behoorlijke impuls aan de 
schoolbibliotheek gegeven: oude boeken zijn weggedaan en nieuwe boeken 
aangeschaft.  

 
Groepen 1 en 2  
De activiteiten in de groepen 1 en 2 kenmerken zich door “spelend leren”. De kleuters doen 
ervaringen op die de basis vormen voor hun verdere loopbaan op de basisschool en hun 
verdere leven. De leergebieden zijn: 

● sociale vaardigheden; 
● beeldende vorming, zoals tekenen en dramatische expressie; 
● muzikale vorming; 
● motorische ontwikkeling; 
● taalontwikkeling; 
● Engels; 
● voorbereidend rekenen. 

 
Groepen 3 en 4  
In groep 3 en 4 wordt voortgebouwd op de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de 
jonge kinderen in de groepen 1 en 2. Het leesonderwijs in groep 3 is afgestemd op de 
ontwikkeling van het kind. In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar 
gescheiden, hoewel de inhoudelijke koppeling vanzelfsprekend blijft bestaan. 
In groep 3 wordt een begin gemaakt met het vak rekenen. In groep 3 en 4 werken de leerlingen 
regelmatig met concreet materiaal, bijvoorbeeld blokjes. Zo ontstaat het inzicht in getallen. 
Naast deze hoofdvakken komen in de groepen 3 en 4 aan de orde: 
Talen: 

● Nederlands 
● Schrijven 
● (begrijpend) Lezen 
● Engels 

Wereldoriënterende vakken: 
● voorbereidende aardrijkskunde 
● voorbereidende geschiedenis 
● natuurkennis 
● verkeer 
● sociale vaardigheid en burgerschapsvorming 

De expressievakken: 
● tekenen 
● handvaardigheid 
● muziek 
● dramatische expressie 

Bewegingsonderwijs: 
● gymnastiek 
● sport en spel 



 
In groep 3 is het spelen nog belangrijk. Dit blijkt onder andere uit de aanwezigheid van 
verschillende speelhoeken in het lokaal. In groep 4 wordt het spelen in de klas langzaam 
afgebouwd. 
 
Groepen 5, 6, 7, 8  
De leerlingen ontwikkelen zich verder in de basisactiviteiten lezen, Nederlandse en Engelse 
taal, schrijven en rekenen. Daarnaast maken de kinderen kennis met een aantal nieuwe 
vakken, zoals de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In groep 7 en 8 
wordt  ook het vak studievaardigheden gegeven. In de bovenbouw wordt ook stilgestaan bij 
mediawijsheid, techniek en de verdere ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
burgerschapsvorming. 
 
Speciale zorg 
Naast de zorg voor kennisontwikkeling volgen wij ook de groei op sociaal en emotioneel terrein 
van uw kind. Vanaf het begin van de schoolloopbaan van uw kind houden wij een 
leerlingvolgsysteem bij. Hierin staan gegevens over gesprekken met ouders, onderzoeken, 
toets- en rapportage gegevens van de verschillende schooljaren en andere relevante gegevens. 
Inzage in dossiers door ouders is mogelijk na overleg met de directie van de school. Ouders 
kunnen tussentijds de ontwikkeling van hun kind volgen via het ouderportal. Na iedere 
toetsperiode bespreken de leraren samen met de intern begeleider de resultaten van iedere 
leerling. Bij verandering van school worden de leerlingengegevens doorgegeven aan de nieuwe 
school. Als het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, bewaart de school de gegevens 
conform de wettelijke termijn. 
 
Plusgroep (hoog)begaafde kinderen  
(Hoog)Begaafde kinderen krijgen aparte aandacht in de vorm van verdiepende en verrijkende 
stof. Ook is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden dat deze kinderen de leerstof versneld 
doorlopen. Sinds schooljaar 2008-2009 zijn er meerdere plusgroepen in de school. Op een vast 
moment in de week krijgen deze leerlingen extra instructie onder leiding van de remedial 
teacher (zie ons beleidsplan (Hoog)begaafdheid), wat opvraagbaar is bij de directeur. 
 
Doubleren 
Het onderwijs op onze school biedt een ononderbroken ontwikkelingslijn. Wij gaan ervan uit dat 
de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Een enkele keer komt het voor dat een 
leerling een groep doubleert of dat deze versneld overgaat. 
Voor kleuters die in oktober, november of december 5 jaar worden, geldt een ‘flexibele 
overgangsgrens’ van groep 1 naar 2. Dit betekent dat kleuters die voor 1 oktober zes jaar 
worden, naar groep 3 mogen. Voor de tussengroep, geboren oktober – december, is de sociaal-
emotionele en verstandelijke ontwikkeling doorslaggevend. Ten slotte is er altijd een groep 
kleuters, die echt ‘ongunstig’ jarig is en langer in groep 1 blijft. Zij worden afhankelijk van de 
groepsgrootte geplaatst in groep 1 of bij groep 2. Het kan zijn dat een kind onder bepaalde 
afspraken overgaat naar de volgende groep. Deze zijn schriftelijk vastgelegd en bekend bij 
ouders en leerkrachten van de afscheidnemende en ontvangende groep. 
 
Sociale Vaardigheden (SOVA) 
Sinds schooljaar 2011-2012 geven wij SOVA-trainingen aan leerlingen van de groepen 1 en 2 
en 3 en 4. Deze leuke, speelse en leerzame training wordt aan kleine groepjes kinderen 
gegeven tijdens schooltijd. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg tussen ouders en 
leerkrachten. Ouders en kinderen waren afgelopen jaren erg enthousiast over de training.  



De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen op individuele basis een SOVA-training volgen via 
ons samenwerkingsverband, Passenderwijs. 
 
Samenwerkingsverband Passenderwijs 
 
De overheid legt de basisschool een aantal regels op om te voorkomen dat leerlingen met 
leerproblemen te gemakkelijk verwezen worden naar een speciale school voor basisonderwijs. 
Daarom zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop het basisonderwijs wordt toegerust om 
meer leerlingen met problemen op te kunnen vangen. Dit akkoord heet ‘Weer Samen Naar 
School’ (WSNS). WSNS heeft er toe geleid dat basisscholen meer inspelen op de individuele 
behoeften van leerlingen, meer zorg op maat. Door middel van het eerder genoemde 
leerlingvolgsysteem zijn wij snel in staat leerlingen, die op bepaalde onderdelen uitvallen, 
adequaat hulp te bieden. Dit gebeurt met een handelingsplan, waarin doelen staan waaraan de 
groepsleerkracht samen met de leerling gaat werken. Soms wordt ook de remedial teacher 
ingeschakeld. Sinds 1 augustus 1998 is de nieuwe Wet op het Primair Onderwijs van kracht. 
Hierin worden speciaal onderwijs en basisonderwijs als een geheel beschouwd. De Keerkring 
(voor LOM en MLK) is hierin ‘onze’ school voor speciaal basisonderwijs. Een nauwe 
samenwerking tussen de speciale school voor basisonderwijs en het reguliere basisonderwijs is 
noodzakelijk om WSNS te realiseren.  
Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passenderwijs. Dit 
samenwerkingsverband bestaat uit een groot aantal reguliere basisscholen in Woerden, 
Breukelen en Maarsen, alsmede de Keerkring, een school voor speciaal basisonderwijs. Het 
samenwerkingsverband biedt daarnaast voorzieningen om de scholen te helpen bij het 
onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. 
 
Het adres van het samenwerkingsverband is: 
 
Passenderwijs 
Rembrandtlaan 50 
3441 EJ Woerden 
(0348) 412706 
info@passenderwijs.nl 
 
Postadres: 
Postbus 2127 
3441 DC Woerden 
 
www.passenderwijs.nl 
 
In het kader van Passend Onderwijs is een schoolontwikkelprofiel (SOP) opgesteld .  
 
Zorg Advies Team 
Als leer- of gedragsproblemen ernstig zijn, zoeken wij samen met u naar een passende 
begeleiding voor uw kind. Het kan dan nodig zijn dat uw kind wordt aangemeld bij het Zorg 
Advies Team (ZAT). Het ZAT kan: 

● de hulpvraag van de school voorleggen aan het Kind Centrum Passaat (KCP). Het KCP 
helpt de school bij begeleiding van uw kind; 

● het advies geven uw kind aan te melden voor plaatsing op de school voor speciaal 
basisonderwijs De Keerkring in Woerden, omdat daar nog beter ingespeeld kan worden 
op de hulp die uw kind nodig heeft; 
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● het advies geven uw kind aan te melden of begeleiding te vragen vanuit een school voor 
speciaal onderwijs. Deze procedure verloopt zoals beschreven is onder ‘Leerlingen met 
een rugzak’. 

 
Speciaal Basisonderwijs 
In het basisonderwijs is zorg op maat van essentieel belang. Soms ontkomen we er niet aan dat 
een school voor speciaal basisonderwijs een betere plaats is voor het kind. Ouders melden hun 
kind zelf aan bij een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt in goed overleg met de 
school en nadat de school alles heeft gedaan om een kind individueel te helpen. Wanneer 
ouders voor hun kind toelating tot een speciale school voor basisonderwijs willen, dienen zij een 
aanvraag in bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en geven daarin toestemming 
voor een nader onderzoek. De basisschool heeft daarvoor informatie verzameld in een 
onderwijskundig rapport over het kind. De PCL geeft een beschikking af als een kind geplaatst 
kan worden op de speciale school voor basisonderwijs. Wanneer ouders het niet eens zijn met 
de beslissing van de PCL, kunnen zij bezwaar aantekenen bij deze commissie en daarna 
eventueel nog in beroep gaan bij de rechter. Dat kan door een herzieningsverzoek in te dienen. 
Ouders moeten dan de gelegenheid krijgen om gehoord te worden en te vertellen waarom zij 
deze school voor hun kind het beste vinden. Ouders hebben ook het recht om alle rapporten en 
adviezen in te zien 
 
Korte Tijdelijke Opvang 
Soms zijn er op school dusdanige (gedrags-) problemen ontstaan, dat verder gaan op de school 
nauwelijks meer mogelijk is. De school en de ouders vragen dan gezamenlijk bij de Commissie 
Kinderzorg om Kort Tijdelijke Opvang (KTO). Binnen een week wordt besloten of KTO mogelijk 
is. Wanneer dit het geval is wordt de leerling tijdelijk op De Keerkring geplaatst. Vanuit deze 
situatie wordt er rust gecreëerd en bekijken ouders, school en de begeleiders van het 
samenwerkingsverband binnen een periode van enkele weken hoe en waar de leerling het 
beste geholpen kan worden. Op de website www.Passenderwijs.nl vindt u meer informatie over 
de voorwaarden KTO, aanmelding en de verdere gang van zaken. 
 
Passend onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is er sprake van Passend Onderwijs. 
Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd 
gezag er verantwoordelijk voor is dat zowel de leerling die de basisondersteuning, als de 
leerling die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning behoeft en die zich bij een school 
aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt, hetzij bij de school van 
aanmelding, hetzij op een zo goed mogelijke plek op een andere school. SPCO Groene Hart 
werkt daartoe samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
 
Intern begeleider (IB-er) 
De intern begeleider verleent deskundige steun aan de leraren indien zij leerlingen met  
specifieke leermoeilijkheden hebben. Andere taken zijn onder andere: 

● Het bewaken van de zorgverbredingafspraken die op school gemaakt zijn; 
● Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het toetsprogramma opstellen en mogelijk 

ook toetsen afnemen; 
● Contacten onderhouden met de schoolbegeleidingsdienst en de speciale school voor 

basisonderwijs; 
● Contacten leggen en onderhouden met ouders van zorgleerlingen; 
● Groepsleraren assisteren met het opstellen van handelingsplannen; 
● Coördineren van de extra hulp. 
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Het is mogelijk om bij de 10-minutengesprekken ook met de IB-er te spreken.  
 
Remedial teacher (RT-er) 
De remedial teacher verleent specialistische hulp aan een kind, gericht op begeleiding in geval 
van achterstand of meerbegaafdheid. De hulp wordt in principe buiten de groep gegeven onder 
schooltijd. U kunt afspreken dat bij de 10-minutengesprekken ook de RT-er aanwezig is, dan 
wel apart met de RT-er een gesprek aanvragen. 
 
Toetsen 
Opbrengsten 
Om de leerresultaten te kunnen bepalen maken we gebruik van toetsen. 
Voor groep 1 en 2 zijn er observatielijsten voor de totale ontwikkeling van het kind. Deze horen 
bij de methode Kleuterplein. In de groepen 3 t/m 8 nemen we de landelijk genormeerde Cito 
toetsen af in het kader van het leerlingvolgsysteem. De leerlingen van groep 8 doen mee aan 
de Cito-Eindtoets. In een traject van bijna een jaar maken wij samen met u de keuze voor de 
vorm van voortgezet onderwijs die past bij uw kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
kind wordt gevolgd met het programma SCOL. 
Hiernaast worden toetsen afgenomen die horen bij de methodes. 
 
Rapport 
De eerste rapportage in het schooljaar is een mondelinge rapportage. Daarnaast houden we u 
met het rapport twee keer schriftelijk op de hoogte van de vorderingen van uw kind.  
 
Groep 1 en 2: 

● mondeling op inloopavond en 10-minuten gesprekken; 
● schriftelijk via het rapport: jongste kleuters eenmaal per jaar (tenzij het kind langer dan 5 

maanden op school is); oudste kleuters tweemaal per jaar; 
● na de 6 weken van aanwezigheid in groep 1 via een zgn. 6 weken gesprek. 

 
Groep 3 t/m 8: 

● 10-minutengesprekken (3 x per jaar); 
● schriftelijk via het rapport tweemaal per jaar. 

 
Voortgezet onderwijs (VO) 
 
 
Uitstroom in 2016/2017 (24 leerlingen) 
 

schooltype Aant. 

Praktijkonderwijs 0 

LWOO 0 

VMBO 4 

HAVO 9 

VWO (Atheneum + gymnasium) 11 

 



De keuze voor het voortgezet onderwijs (VO) is het gevolg van een zorgvuldige afweging. Eind 
november bespreken we de mogelijkheden. Er zijn voorlichtingsavonden op de VO-scholen zelf 
en ook op onze school zijn informatiebrochures verkrijgbaar. In februari/maart brengen wij een 
definitief advies uit. Het kan voorkomen dat ouders met de school van mening verschillen over 
het advies. Als dit onoverbrugbaar is, kunnen ouders zelf een schoolkeuzeadvies bureau 
inschakelen. Dit bureau moet kennisnemen van de totstandkoming van het schooladvies en dit 
meenemen in haar afweging. Om basisscholen in staat te stellen na te gaan of hun adviserende 
rol nog bij de tijd is, zijn er contacten met de plaatselijke scholen voor VO. De overdracht vindt 
digitaal plaats.  
 
Overzicht van de gerealiseerde Citoscores in de afgelopen drie jaar: 
 

Jaar Score 

2015 
2016 
2017 

538,7 
538,3 
540,9 

3-jaarsgemiddelde 
(Landelijk 3-jrs.gem.) 
(SPCO 3-jrs.gem.) 

539,5 
534,7 
536,9 

 

Leraren 
Team 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe leraren. De 
medezeggenschapsraad, de schoolraad en de directie zijn hier nauw bij betrokken. 
Naast vakbekwaamheid van leraren speelt de vraag of iemand een positief christelijke 
overtuiging heeft een grote rol. Leraren komen in dienst van de SPCO en zijn in principe 
inzetbaar op alle scholen van onze stichting. Als door terugloop van het leerlingaantal leraren 
op een school weg moeten, kunnen ze op andere scholen waar wel ruimte is, herplaatst 
worden. Hierdoor kan bij de benoeming van nieuwe collega’s de specifieke schoolcultuur 
hooguit een ondergeschikte rol spelen. Bijna alle groepen hebben tegenwoordig te maken met 
meer dan één leerkracht. Wij proberen te voorkomen dat uw kind met meer dan twee 
verschillende groepsleraren te maken krijgt. Leraren die samen de zorg voor een groep hebben, 
houden elkaar goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt. Ouders kunnen  bij beide 
groepsleerkrachten terecht voor al hun vragen.  
 
Stagiaires 
Sinds 2003 zijn de SPCO Groene Hart en de Marnixacademie Partners in Onderwijs en 
Ontwikkeling. Dit wil zeggen dat de scholen van de SPCO studenten van deze academie in de 
gelegenheid stellen, zich binnen hun muren te ontwikkelen tot volwaardige collega’s. 
Daarnaast kunnen scholen profiteren van de kennis en vernieuwende ideeën, die de studenten 
meebrengen. Zo beïnvloeden wij elkaars groei en ontwikkeling. Alle SPCO-scholen hebben een 
Interne opleidingscoördinator (ICO), verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing van de 
studenten.  
Eerstejaars studenten zijn vooral bezig met de ontwikkeling van hun lesgevende kwaliteiten. 
Tweede- en derdejaars studenten worden ook ingezet bij andere activiteiten binnen de school. 
Vierdejaars studenten draaien mee als volwaardige leerkrachten. Zij zijn zoals dat heet: 
startbekwaam. 



De Wilhelminaschool is sinds juni 2013 officieel gecertificeerde opleidingsschool van de Marnix 
academie. 
 
Scholing van leraren 
Ook het vak van leraar is voortdurend in beweging. ‘Stilstand is achteruitgang’ geldt zeker in het 
onderwijs. Ieder jaar bekijken we als team op welke gebieden we ons verder willen bekwamen. 
Het jaarplan is daarbij uitgangspunt. Leraren kunnen ook ‘individuele’ cursussen/opleidingen 
volgen om hun deskundigheid te vergroten. Soms komen zij in aanmerking voor de zgn. 
lerarenbeurs. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Een aantal malen per schooljaar zijn er activiteiten buiten de school: 

● Kunstzinnige vorming (KUVO): De activiteitengroepen voor onder- en bovenbouw 
organiseren elk jaar culturele evenementen voor de groepen 1 t/m 8, zoals muzikale 
activiteiten of (theater)voorstellingen. 

● Schoolsport: Er zijn twee grote sportdagen/-dagdelen: Eén voor de groepen 5 en 6 en 
één voor 7 en 8. In juni volgt voor de groepen 1 t/m 4 een spelletjesdag. De data treft u 
aan op de jaarkalender.  

● Natuur- en milieueducatie: Deze werkgroep verzorgt excursies, geeft projecten uit, heeft 
materialen ter beschikking ter ondersteuning van biologie- en natuurkundige lessen. 

● Bibliotheek: De bibliotheek organiseert projecten in het kader van boekpromotie.  
 
Andere basisscholen 
Het spreekt voor zich dat onze school contacten heeft met andere scholen en instellingen. We 
hebben contact met andere basisscholen in de gemeente. Het gaat dan met name om het 
maken van afspraken over het vakantierooster, regelingen die voor alle scholen gelden en over 
buitenschoolse evenementen. 
 
Speciale school voor basisonderwijs 
Hoewel we terughoudend zijn ten aanzien van het verwijzen naar de speciale school voor 
basisonderwijs, is er in het kader van ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) goed overleg met De 
Keerkring. 
 
Voortgezet onderwijs 
Ook over schoolverlaters vindt overleg plaats. De leerlingen ontvangen via de basisschool de 
nodige informatie aangaande het Voortgezet Onderwijs (VO). De ouders worden vroegtijdig 
geïnformeerd. Ook bezoeken wij met de leerlingen van groep 8 in de maand januari een aantal 
VO-scholen.  
 
Pabo’s  
Onze school biedt studenten gelegenheid stage te lopen. Via de nieuwsbrief hoort u wanneer er 
stagiaires op school zijn. 
 
Schoolbegeleidingsdienst 
De school is aangesloten bij de SBD Midden-Holland en Rijnstreek, Onderwijs Advies (OA). De 
begeleiding heeft betrekking op het kind, de ouders, de leraren en het bestuur. OA is gevestigd 
in Gouda. 
 
Inspectie 
De inspectie wordt geïnformeerd over alle schoolplannen. De inspecteur bezoekt regelmatig 
onze school. Over zijn bevindingen worden wij en het bestuur geïnformeerd. Ook ouders 



kunnen de resultaten inzien, omdat de inspectie deze openbaar maakt via haar website op het 
internet. Het laatste bezoek van de inspectie dateert van mei 2015: www.owinsp.nl.  
De inspectie heeft onze school op alle kwaliteitsgebieden een ‘goed’ toegekend (de hoogst te 
behalen score). De school valt in het reguliere toezicht traject. 
 
Gemeente Woerden 
De gemeente vervult een belangrijke rol bij het toekennen van financiële middelen. Met name 
als het gaat om het externe onderhoud van de school en de zorg voor voldoende lokaalruimte. 
Ook dyslexieaanvragen verlopen via de gemeente Woerden. 
 
Omwonenden 
Wanneer daar reden toe is, worden de bewoners ingelicht over activiteiten in of rond de school. 
Wanneer het gaat om vandalisme en veiligheid hebben de buurt en de school een 
gemeenschappelijk belang en kunnen zij elkaar tot steun zijn. Ook de verkeersveiligheid, met 
name op die tijdstippen dat de school begint of eindigt is een terugkerend onderwerp van 
gesprek. U als ouder/verzorger kunt daaraan zeker bijdragen door de auto daar te parkeren 
waar dit is toegestaan. 
 
Kerk 
De commissie kerk en school organiseert jaarlijks een aantal kerkdiensten waaraan onze 
scholen hun medewerking verlenen. Hiervoor wordt een rooster gemaakt. Elke school is 
ongeveer een keer in de twee jaar aan de beurt om een bijdrage aan de inhoud van de dienst te 
verzorgen. De diensten gaan uit van de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Wanneer de 
Wilhelminaschool participeert in een dienst leest u in het jaaroverzicht en de nieuwsbrief. 
 

3.  Hoe gaat de school met mijn kind om? 
 
Pesten 
Om tot een volwaardig mens op te kunnen groeien, is een goede sfeer belangrijk. We streven 
naar een vriendelijk en veilig klimaat op school. Orde, regelmaat en grenzen horen daar bij. Om 
de omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen, is een beleid ontwikkeld om 
‘pestgedrag’ te voorkomen en op een positieve manier met elkaar om te gaan. We stimuleren 
verantwoord gedrag door samen met de leerlingen goede afspraken te maken en deze in regels 
vast te leggen. Onze school wil voor kinderen, ouders en leraren een gezellige en veilige 
omgeving zijn, waar aandacht is voor elkaar. Iedereen moet zich thuis voelen, maar tegelijkertijd 
beseffen dat we rekening met elkaar moeten houden.  Het pestprotocol en het document 
‘omgaan met elkaar’ kunt u vinden op onze website. 
 
Sociaal-emotionele vaardigheden 
Onze leerlingen komen dagelijks in aanraking met allerlei situaties waarin zij ervaringen opdoen 
in relaties met anderen. Denk hierbij aan het spelen op het plein en groepsprocessen in de klas. 
Door al deze contacten ontwikkelt een kind zich sociaal en emotioneel. Als dit op een goede 
manier gebeurt, zie je dat het kind vol zelfvertrouwen is (positief zelfbeeld) en nieuwe situaties 
aandurft. De school zorgt ervoor dat leerlingen kunnen oefenen in sociaal-emotionele 
vaardigheden, bijvoorbeeld met het op een goede manier contact maken met anderen. 
 
Sociale integratie en actief burgerschap 
Actief burgerschap houdt in: Je open stellen voor en bereid zijn te investeren in de vorming van 
een gemeenschap waarin iedereen gelijkwaardig is. Bij problemen leren we de kinderen te 
vertellen wat er gebeurd is. Dit onder woorden brengen kan best moeilijk zijn, maar is toch 
nodig om een helderheid en inzicht te krijgen. Als we samen een manier gevonden hebben om 
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met een bepaalde situatie om te gaan, moet het kind die in de praktijk brengen. Het gevolg van 
deze aanpak is dat kinderen steeds zelfstandiger worden en zich verantwoordelijk voelen voor 
hun gedrag. 
Praktisch gezien vertaalt dit zich in minimaal 2 activiteiten per groep per schooljaar die gericht 
zijn op burgerschapsvorming. 
 
Prioriteiten in pedagogisch handelen 
Als school stellen we de volgende items centraal in ons pedagogisch handelen: 

● Duidelijkheid in routines en regels; 
● Positieve omgang met elkaar; 
● Het geven van leiding en sturing; 
● Pestgedrag voorkomen;  
● Kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheden.  

 
Om pestgedrag te voorkomen, is het belangrijk ons tijdig te informeren. We kunnen dan samen 
actie ondernemen. 
 

4. Relatie ouders – school 
 
Schoolgids 
Jaarlijks wordt de schoolgids herzien. Sinds schooljaar 2012-2013 wordt deze digitaal ‘verstrekt’ 
aan de ouders van onze leerlingen via de site van de school. Er is dus altijd een actuele 
schoolgids beschikbaar. Indien een kind wordt ingeschreven, worden ouders attent gemaakt op 
de schoolgids. De MR heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.  
 
Communicatie 
Een goede communicatie tussen de school en de ouders is een vereiste voor kwalitatief goed 
onderwijs. Onze school kan niet zonder ouderbetrokkenheid! De school verwacht van de ouders 
dat zij vroegtijdig wordt geïnformeerd over zaken die de prestaties en het welbevinden van de 
kinderen op school kunnen beïnvloeden. In het bijzonder kan dit tijdens het eerste 10-
minutengesprek. Het is belangrijk dat ouders contact opnemen met school, wanneer zij vragen 
of opmerkingen hebben. Andersom geldt precies hetzelfde. Om het idee van ‘samen school 
maken’ te kunnen realiseren, is een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds respect 
tussen school en ouders onmisbaar. Zo kan de leerling profiteren van de deskundigheid van 
onderwijsgevenden en ouders. 
 
Ouderenquête 
Wij peilen minimaal 1x per jaar de tevredenheid van ouders. De resultaten van 2016 is 
onderdeel van deze schoolgids en treft u op onze website aan. 
 
Contact 
Zowel ouders als leerkracht kunnen het initiatief voor een gesprek nemen. Gebruikelijke 
contactmomenten zijn de 10-minutengesprekken  3x per jaar (1 daarvan is ‘verplicht’, de andere 
twee als daar vanuit school en/of ouders aanleiding voor is). Wilt u tussentijds overleg met de 
leerkracht van uw kind, neemt u dan gerust contact met ons op.  
Bij oudergesprekken kunnen ook intern begeleider, remedial teacher aanwezig zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval, wanneer er een speciaal onderzoek moet plaatsvinden of bij speciale 
begeleiding. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Een persoonlijk gesprek over uw kind kan 
beter niet plaatsvinden vlak voordat de school begint, maar op een apart afgesproken tijdstip. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om alle veranderingen ten aanzien van telefoonnummers, verhuizingen, 
bereikbaarheid onder en na school, enzovoorts via het ouderportal aan school door te geven? 

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


 
Ouderbetrokkenheid 
Ouderparticipatie 
Ouders kunnen bij allerlei activiteiten in en buiten onze school een rol spelen, zoals: 

● projecten; 
● vieringen; 
● feesten; 
● schoolbibliotheek 
● sportdagen; 
● schoolreis; 
● excursies; 
● kuvo-activiteiten; 
● afscheid kinderen van groep 8; 
● oud-papier acties; 
● kerst- en paasvieringen, 
● enz. 

 
Op de site van de school staat een formulier waarop u kunt aangeven of en hoe u mee wil 
werken. Ook wordt in de loop van het schooljaar af en toe een beroep op u gedaan in geval van 
bijzondere activiteiten voor de kinderen. 
 
Ouderraad 
Twee belangrijke taken voor de leden van de ouderraad (OR) zijn het organiseren van allerlei 
activiteiten in de school en het functioneren als klankbord (achterban) voor de ouders in de 
medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad bestaat meestal uit acht personen. We streven 
ernaar dat elke jaargroep één vertegenwoordiger heeft in de ouderraad. De organisatie van 
activiteiten gebeurt in samenwerking met teamleden. Een sport- en speldag, de schoolreis en 
het eindfeest zijn hier voorbeelden van. U kunt altijd contact opnemen met één van de leden 
van de OR. Zaken die op het terrein van schoolbeleid liggen, horen thuis bij de MR en kunt u 
melden bij de secretaris of voorzitter van de MR. Een vertegenwoordiger van de MR kan de 
vergaderingen van de OR bijwonen. De OR-ouders staan op de website van de school. De 
begroting van de OR wordt goedgekeurd door de MR. 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en 
leerlingen. De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR heeft instemmings- en 
adviesrecht in zaken die het schoolbeleid betreffen, zoals: de huisvesting van de school, de 
groepenverdeling, de schoolbegroting, schooldoelstellingen, onderwijsvernieuwing en de 
algemene gang van zaken in en om de school. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te 
nemen. De MR komt maandelijks bijeen. Daarnaast is er contact met de OR, de SR, de 
Gemeenschappelijke MR en de directie van de school. De directie van de school kan op 
verzoek van de MR vergaderingen bijwonen om de raad te informeren en te adviseren. De MR 
brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het reglement en 
de notulen liggen ter inzage in de school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris 
van de MR. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even bij de secretaris aan. 
Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld. Welke ouders en teamleden deel 
uit maken van de MR vindt u op de website van de school. Daar vindt u ook de data waarop 
wordt vergaderd en de agenda van de vergaderingen. De MR participeert adviserend in 
sollicitatieprocedures. 
 
Gemeenschappelijke MR (GMR) 



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Wilhelminaschool maakt deelt uit van de stichting SPCO Groene Hart. Omdat deze 
stichting uit meerdere (13) scholen bestaat, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. De GMR treedt voor de ‘gemeenschappelijke 
zaken’ in de plaats van de medezeggenschapsraad (MR) van een individuele school. De GMR 
heeft in deze gemeenschappelijke zaken de instemmings- of adviesbevoegdheid en bestaat uit 
maximaal 4 ouderleden en 4 personeelsleden, waarbij: 

· De personeelsgeleding van de GMR instemmingsrecht heeft ten aanzien van bijvoorbeeld 
de samenstelling van de formatie van bovenschools personeel. Personeelsbeleid wordt 
meestal op Stichtingsniveau vastgesteld.  

· De oudergeleding van de GMR instemmingsrecht heeft over bijvoorbeeld de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang of onderwijskundige aanpassingen. 

· De GMR de gesprekspartner is van het College van Bestuur. 

 
De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. 
De GMR vergaderen circa achtmaal per jaar waarin actief vragen worden gesteld aan het 
college van bestuur, gevraagd en ongevraagd advies wordt geven en op bepaalde 
beleidsstukken wordt gestemd. De onderwerpen welke worden besproken zijn onder andere 
begroting van de stichting (en daarmee de scholen), de bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden, het bovenschools formatieplan, nieuwe 
managementstructuur, het integraal personeelsbeleid en strategische vraagstukken. De GMR 
doet zijn best om de belangen van de scholen op stichtingsniveau zo goed mogelijk onder de 
aandacht van het bestuur van de SPCO Groene Hart, tevens werkgever, te brengen. 
De GMR doet ieder jaar in oktober schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in een 
jaarverslag. Dit verslag is terug te vinden op de site van de SPCO Groene Hart: www.spco.nl.  

 
Schoolraad 
Iedere school van de SPCO Groene Hart heeft een Schoolraad (SR). De SR is een belangrijke 
gesprekspartner van de directeur over zaken als onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. 
De SR participeert adviserend in sollicitatieprocedures. De SR bestaat uit minimaal 3 leden uit 
de achterban van de lokale school. De vacature voor de SR wordt lokaal breed bekend 
gemaakt. De SR vergadert minimaal 3 keer per jaar. De vergaderingen worden aangekondigd in 
de nieuwsbrief. De ouders kunnen onderwerpen voor de vergadering aangedragen bij de 
voorzitter van de SR. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De directeur van de 
school neemt deel aan de vergadering. 
De SR-ouders staan in deze schoolgids en op de website van de school. 
 
Klachtenregeling/Bezwaren 
Er kan altijd iets gebeuren waar u zich niet in kunt vinden. Vandaar dat de SPCO een tweetal 
klachtenregelingen heeft vastgesteld: een interne en een externe klachtenregeling. De externe 
klachtenregeling is bedoeld voor ‘grote problemen’ en de interne voor de ‘kleinere problemen’. 
Hierdoor hebt u als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te 
kloppen bij die persoon of instantie die uw belang kan dienen. Ingediende vragen, opmerkingen 
of klachten worden zorgvuldig door de daarvoor bevoegde personen of instanties afgehandeld. 
De interne klachtenregeling zal in de praktijk het meest worden gebruikt. Dit gaat als volgt: 
 

Stap 1 U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende groepsleerkracht(en) 

Stap 2 Indien dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de directeur 



Stap 3 De directie bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende 
leerkracht(en) 

Stap 4 Indien noodzakelijk, bemiddelt de directeur d.m.v. een gesprek. Zowel u als de 
leerkracht(en) zullen hierbij aanwezig zijn. 

Stap 5 Indien dit alles voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de voorzitter 
van het College van Bestuur van de stichting. Van dit gesprek wordt een schriftelijk 
verslag gemaakt, dat door beide gesprekspartners getekend wordt. 

 
Desgewenst kunt u zich in deze procedure bij laten staan door één van onze 
vertrouwenspersonen. Als deze laatste stap geen oplossing heeft geboden voor de gerezen 
problemen, kunt u uw klacht melden bij de Landelijke klachtencommissie. We adviseren u dit te 
doen in overleg met één van onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon zal u verder 
begeleiden in de door u te ondernemen stappen. De namen en adressen van de 
klachtencommissie en het adres van de vertrouwenspersoon staan in deze schoolgids. Op 
school ligt de volledige tekst van deze regeling voor u ter inzage. 
Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Wel is het mogelijk van mondeling 
ingediende klachten een schriftelijke weergave te maken. Anonieme klachten worden in 
beginsel niet ontvankelijk verklaard. 
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is: 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
 
Klachtenbehandeling 
De klachtencommissie deelt aan de voorzitter van het College van Bestuur, klager en 
aangeklaagde mee dat een klacht onderzocht wordt. De voorzitter van het College van Bestuur 
ontvangt hiervan een schriftelijk bericht. Intrekking van de klacht door klager wordt eveneens 
aan de andere betrokkenen meegedeeld. Tijdens een niet-openbare hoorzitting worden zowel 
klager als aangeklaagde door de klachtencommissie gehoord. Daarna volgt een schriftelijk 
advies aan de voorzitter van het College van Bestuur, waarin een gemotiveerd oordeel wordt 
gegeven over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het rapport kan een aanbeveling 
bevatten over te nemen maatregelen. Klager, aangeklaagde en de directeur van de school 
ontvangen een afschrift van het rapport. 
 
Termijn klachtenregeling 
In beginsel kan niet geklaagd worden over situaties die zich langer dan een jaar geleden 
hebben afgespeeld. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. 
De klachtencommissie stelt haar advies binnen vier weken op en deze termijn kan nog eens 
vier weken worden verlengd. De voorzitter van het College van Bestuur heeft vier weken voor 
het opmaken van het eindoordeel, ook weer te verlengen met vier weken. De verlenging van 
beide laatstgenoemde termijnen dient door de klachtencommissie, respectievelijk de voorzitter 
van het College van Bestuur wel te worden gemotiveerd. 
 
Een uitgebreide versie is op school in de zien en/of te lezen/ Landelijke klachtencommissie 
Besturenraad: zie achter in de gids. 
 
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, Marjan Tomassen 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 vakantie. De leerlingen eten samen met het team en voeren daarna 
een musical op voor hun ouders/verzorgers. Tijdens het officiële deel van de avond 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 oudere groepen kunnen inschrijven op de 10 
km afstand. 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 nieuwsbrief krijgt u de verzameldatum 
door (meestal in april). 
 
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 voorjaar 2015 is een vierjaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd 
 
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 continurooster. De 
kinderen hebben les van 8.30 – 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 notebooks. 
 
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. Snoep in welke vorm dan ook wordt mee terug 
gegeven. ‘Ik kies bewust’ is daarbij ons motto. 



De kinderen eten tussen de middag bij de eigen leerkracht in de groep en spelen 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 indeling gemaakt in de fietsenberging. De groepen 1 en 2 
zetten hun fiets in de fietsenberging. Groepen 6, 7 en 8 zetten hun fiets langs het hek aan de 
waterkant. Groepen 3, 4 en 5 zetten hun fiets links onder het raam. 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 
ontwikkeling over 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 
De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in de speelhal. Bij mooi weer spelen ze buiten. 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. 
  
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. Indien u bij uw kind hoofdluis constateert, 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 zelf 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 maakt. In groep 8 wordt aangestuurd op het thuis maken van 
werkstukken 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 
 

Groep Klokuren 
per week 

Pauze uren 
per week 

Vakanties + 
vrije uren 

Totaal per jaar 

1 20 1 258 782 

2 25 1,25 337 963 

3 25 1,25 337 963 

4 25 1,25 337 963 

5 25 1,25 337 963 

6 25 1,25 337 963 

7 25 1,25 337 963 

8 25 1,25 337 963 

 
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 vragenlijstje. 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 plaats vinden 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 
 
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 bezig houdt, 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 
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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 
Kleuterplein 
 
Groep 3 
aanvankelijk lezen:  Veilig Leren lezen 
 
Groepen 4 t/m 8 
Technisch lezen:  Strategisch lezen 
Begrijpend lezen:  Grip op lezen 
Spelling:   Taal Actief 3 
Taal:    Taal Actief 3 
Rekenen:   Wereld in Getallen 4 
Aardrijkskunde:  Wijzer door de Wereld 
Geschiedenis:   Wijzer door de Tijd 
Natuuronderwijs:  Wijzer in de natuur 
Schrijven:   Handschrift 
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 cursus 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 € 26,50. 
 
Ouderportal 
Alle ouders krijgen via een code toegang tot het ouderportal in Parnassys. U krijgt hiermee zicht 
op de resultaten van uw kind (methode- en niet-methodegebonden toetsen). Ook heeft u zicht 
op de administratieve gegevens van uw kind. U kunt deze via dit systeem zelf actueel houden. 
 
Oud papier 
Uw oud papier is geld waard. Bewaart u het daarom voor ons. De papiercontainer staat 1x per 
maand op zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur voor het Kalsbeekcollege aan de Van 
Kempensingel. 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 
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! 
● Groepen 1 en 2, 3, 4 en 5 en 6 en 7/8 spelen elk op hun eigen plein. 
● 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. 

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


● Op het plein of op de muren van de school mag niet met krijt of andere voorwerpen 
worden getekend of geschreven. 

● Voetballen op het plein is alleen toegestaan met een zachte bal in de ochtendpauzes. 
● Op het plein wordt niet gefietst. 

 
Pleinwacht 
Op het plein van de groepen 4 t/m 8 is er ‘s morgens 10 minuten voordat de schooldeur open 
gaat 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 is). 
 
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 ligt het 
bedrag rond de € 25. Het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 kost rond de € 65. 
  
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. 
 
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. 

 



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 t/m 3 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 dat 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 

speciale school voor basisonderwijs. 
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 is vastgelegd in het beleidsstuk van de SPCO. Dit 
document vindt u op onze site. 
 
Traktaties 
Ook traktaties die gezond zijn, zijn vaak lekker. Uw kind houdt mede hierdoor een gezond 
gewicht, blijft fit en het is beter voor het gebit. Op www.voedingscentrum.nl of 
www.gezondebasis.nl leest u meer over gezonde voeding. 
 
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. 
 
Vakanties 2017-2018 

NB: vrije dagen worden via de jaarkalender gecommuniceerd. 

 

Herfstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017 

Koeienmarkt Woensdag 25 oktober 2017 

Kerstvakantie Maandag 25 december 2017  t/m vrijdag 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 

Goede vrijdag/Pasen Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 

Meivakantie Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 (incl. hemelvaart) 
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Pinksteren Maandag 21 mei 2018 

Start zomervakantie Maandag 16 juli 2018 

 
Veiligheid 
Groot en klein 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 
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? 
 
Verhuizen/wijziging telefoonnummer enz. 
Als uw adres of telefoonnummer verandert, stuurt u de school dan even een berichtje. Zeker in 
bijzondere omstandigheden is het uiterst belangrijk om over de goede gegevens te kunnen 
beschikken.  
 
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. 
 
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 die niet over bemeten is van 
de parkeerruimte. 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 
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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 paasviering plaats in de kerk. Hiervoor worden alle 
ouders 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. 
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● Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een achterstand in ‘t 
belang van het kind zijn. 

 
Website 
Op onze website van de school (www.wilhelminawoerden.nl) vindt u veel informatie. Alle 
brieven die de kinderen meekrijgen zijn hier digitaal beschikbaar. Tevens is de website een 
aanvulling op de schoolgids. U vindt er beleidsdocumenten, foto’s en onder andere de 
groepssamenstelling van uw kind. Like ons ook op facebook! 
 
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 email. 
 
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 emailbericht 
(wilhelmina@info.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 

M. Tomassen (Marjan) marjan.tomassen@spco.nl 

 

Groepsleerkrachten 

 

Groep 1 

A. Mengerink (Anke) anke.mengerink@spco.nl 

 

Groep 2 

M. Immerzeel (Marjolein) marjolein.immerzeel@spco.nl 

Groep 3a 

M. Stigter (Mariken) mariken.stigter@spco.nl 

L. Westerveld (Lia) lia.westerveld@spco.nl 

 

Groep 3b 

P. van 't Sant-Trul (Petra) petra.vantsant@spco.nl 

A. van den Hoek ( Astrid) astrid.vandenhoek@spco.nl 

 

Groep 4 

E. Plaizier (Erna) erna.plaizier@spco.nl 

Th. Brady (Thea) thea.brady@spco.nl 

 

Groep 5 

A. van Bladeren-Boer (Anneke) anneke.vanbladeren@spco.nl 

A.C. de Langen-de Jong (Arja) arja.delangen@spco.nl 

 

Groep 6 

E.J. van Rossum-Neerhof (Els) els.vanrossum@spco.nl 
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N. de Jonge (Nathalie) nathalie.dejonge@spco.nl 

 

Groep 7 

F. Blaauwendraat (Frenny) frenny.blaauwendraat@spco.nl  

N. de Jonge (Nathalie) nathalie.dejonge@spco.nl 

 

Groep 8 

K. Spaanderman (Kristian) kristian.spaanderman@spco.nl 

A. Wassinkmaat (Anne) anne.wassinkmaat@spco.nl 

 

Administratief medewerkster 

 M.C. Korenhof (Mariëlle) marielle.korenhof@spco.nl 

 

Congiërges 

N. Jahangiri (Naser) naser.jahangiri@spco.nl 

F. v.d. Bogaard (Fleur) fleur.vandenbogaard@spco.nl 

 

ICT’er 

A. van Bladeren-Boer (Anneke)     anneke.vanbladeren@spco.nl 

(website) 

F. Blaauwendraat (Frenny) frenny.blaauwendraat@spco.nl 

K. Spaanderman (Kristian) kristian.spaanderman@spco.nl 

 

Remedial teacher 

I. Hanse (Ineke) ineke.hanse@spco.nl 

 

Intern begeleiders 

Bovenbouw: F. Blaauwendraat (Frenny) frenny.blaauwendraat@spco.nl 

Onderbouw: A. de Langen (Arja) arja.delangen@spco.nl 

ICO 

A.de Langen (Arja) arja.delangen@spco.nl 
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MR-ouders 

C. Verdoold (Carmen) - voorzitter 06-51009367 

K. Stehouwer (Karen) 0348-424228 

Willy-Janne Verlaan 06-24897996 

 

 

MR-leerkrachten 

Ineke Hanse ineke.hanse@spco.nl 

Kristian Spaanderman kristian.spaanderman@spco.nl 

Petra van ‘t Sant petra.vantsant@spco.nl 

 

Ouderraad 

Luizenpluis-coördinator 

Monique Beersma 06-21458486 

 

Gebedsgroep 
Contactpersoon: Ellen Hoogenboom  (0348) 416342 
 

Schoolraad 

E. Tiemersma (Edine) (0348) 499768 

A. Nieborg (Alice) (0349) 415356 

T. van der Meulen (Tjeerd) - secr. (0348) 750689 

H. Werksma (Henk) - voorzitter (0348) 06-16131945 

 

Landelijke klachtencommissie besturenraad 

Postbus 907 

2270 AX  VOORBURG 

070-3861697 

(van 9.00 – 12.30 uur) 

 

Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart 

de heer J. van Rooijen        
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Nieuwerbrug 

(0348) 68 88 40 

e-mail: janenastrid@casema.nl 

                  

Mevrouw W.L. Smit-Hakkenberg                                             

Woerden 

(0348) 46 07 70 

e-mail: wlsmit@planet.nl 

                  

De heer B. Pieters 

Woerdense Verlaat 

(0172) 40 84 15 

e-mail: pietercs@telfort.nl 

 

Mevrouw R. Otten 

Woerden 

06 1295 9880 

R.Otten@Speelkwartier-Woerden.nl 

 

Mevrouw E. Coenen 

Woerden 

06-51845710 

ellie.coenen@gmail.com 


