
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolgids 

Deel 1 
 
 

Informatieboekje 
 
 

JPS De Wilgenhoek - Parallelweg 24 - 4143 LA Leerdam  
0345-632101 - www.jpsdewilgenhoek.nl 

 



  

2 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

INHOUD SCHOOLGIDS 
 
Voorwoord           4 
Hoofdstuk 1  Jenaplanonderwijs     5 
 Waar komt Jenaplanonderwijs vandaan?     5 
 
Hoofdstuk  2  Kenmerken van een Jenaplanschool  6 
 1) Basisprincipes         6 
 4) De school als leef- en werkgemeenschap     8 
 2) Basisactiviteiten         7 
 3) De doelen van het Jenaplanonderwijs     8 
 
Hoofdstuk 3  Hoe organiseren we Jenaplanonderwijs? 9 
 Stamgroepen         9 
 Tafelgroepen         9 
 Jaargroepen          9 
 Instructiegroepen         9 
 Ritmisch Weekplan         10 
 Huiswerk          10 
 Kringgesprek         10 
 Blokperiode          10 
 Wereldoriëntatie – Instructie       11 
 Expressie          12 
 Techniek          12 
 Godsdienst en Humanistische Vorming     12 

 
Hoofdstuk 4  Jenaplanschool De Wilgenhoek    13 
 Missie en visie van De Wilgenhoek      13 
 Aard van de school         13 
 Bestuur          13 
 De School                                                                                      14 
         Bereikbaarheid                   14 
 Parkeerbeleid         14 
 Het aannamebeleid van de school      15 
 Huisregels en gewoonten        15 
         De verdeling van de onderwijstijd      16 
 Rooster          16 
 Overblijf                            17 
 Leerplicht          17 
 Inschrijven en wennen van kleuters      17 
 Onderwijs in de onderbouw       17 
 Jaarplanning          18 
 Buitenschoolse activiteiten       18 
 Informatica op De Wilgenhoek       18 
 Verslaggeving         18 



  

3 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

 Overgang van jaargroep naar jaargroep     19 
 Overgang van bouw naar bouw       19 
 Veiligheid          19 
 Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen   19 
 Pestprotocol          20 
 Internetprotocol         20 

  
Hoofdstuk 5  De leerkrachten van de school   20 
 Het schoolteam         21 
 Vervanging bij ziekte        21 
 Verlof- en verzuimregelingen       21 
 Ziekmelding leerling        21 

 
Hoofdstuk 6  Ouders in de school     21 
 A) Hoe participeren ouders in de school?     22 
  Werkgroepen        23 
  Ouders in het onderwijs       23 
  Medezeggenschapsraad       23

  Ouderraad        24 
 B) Welke rechten en plichten hebben ouders?   ` 23 
  Klachtenregeling        24 
  Vertrouwensinspecteur       24 
  Ouderbijdrage        24 
 C) Communicatie met ouders       24 
  Verslagen         25 
  10 minutengesprekken       25 

Eindtoets                   25
  Cito Leerling Volg Systeem      25 

  Advies Voortgezet Onderwijs      25 
  Stamgroepavonden       25 
  Thema-avonden        25 
  Wilgentenen         25 
  Huisbezoeken        25 

 
Hoofdstuk 7  Zorg binnen de Wilgenhoek    25 
 Zorg           25 
 Wat is zorg?          25 
 Hoe volgen wij de ontwikkeling van kinderen?    26 
 Wat is de rol van de intern begeleider?     26 
 Passend Onderwijs         27 
         Passend Onderwijs op de Wilgenhoek      27 
         Voor welke leerlingen is er passend onderwijs?    28 
        Wat is de zorgplicht?                                                                       28 

Schoolondersteuningsprofiel       28 
         Bestaat het ‘rugzakje’ nog       28 



  

4 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

         Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?   29 
         Naar een speciale school?               29 
         Samenwerkingsverband 28.16, ‘Driegang’     29 
         De route bij verwijzing        29 
         Verdere samenwerkende instanties binnen de leerlingenzorg  31
 Schoolmaatschappelijk werk (Bureau Jeugdzorg)   31 
         Speciale scholen voor basisonderwijs               32 

 
Hoofdstuk 8  Externe contacten van De Wilgenhoek  32 
 Onderwijskwaliteit         32 
 Inspectie          32 
 Jenanet          32 
 De Nederlandse Jenaplanvereniging      32 

Het Voortgezet Onderwijs       33 
De schoolarts         33 
Logopedie          33 
Werkgroep 0-6 jarigen        33 
Sponsoring in de school        33 
De Buitenschoolse Opvang       33 
De Vereniging van Openbaar Onderwijs                                            33 
 

Hoofdstuk 9  Naar het Voortgezet Onderwijs   34 
 Overgangsprocedure        34 
 De opbrengsten van ons onderwijs      35 
 
Bijlage 
 1. Klachtenregeling primair onderwijs      36 
 2. Leerplicht         42 
  



  

5 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

VOORWOORD 

Voor u ligt de in 2015 herziende schoolgids van de Jenaplanschool De 
Wilgenhoek. Het bestuur van de school en de MR zijn betrokken bij het 
vaststellen van deze schoolgids. Dit boekje dient twee doelen: 

Enerzijds is het bedoeld voor ouders die al kinderen op school hebben. 
Zij kunnen in dit boekje de benodigde informatie vinden. Anderzijds 
willen we met het boekje ouders die nog geen kinderen op deze school 
hebben inzicht geven in de ideeën en principes die aan het 
Jenaplanonderwijs in het algemeen ten grondslag liggen en aan de 
manier waarop wij het Jenaplanonderwijs op De Wilgenhoek gestalte 
willen geven. 
 
Wij hopen dat we met name in deze laatste opdracht geslaagd zijn.  
Ouders, of het nu ouders zijn die al kinderen op de school hebben of ouders die 
overwegen hun kind op onze school te doen, zitten altijd met vragen als: 
 

• Waarin verschilt De Wilgenhoek met een andere school?  
• Zijn die verschillen zodanig dat ik er in geloof dat deze vorm 

van onderwijs voor mijn kind beter is? 
• Wat is een Jenaplanschool nu precies? 
• Op wat voor manier leren ze daar? 
• Sluit Jenaplanonderwijs wel aan bij het voortgezet onderwijs? 
• Leren ze wel genoeg en doen ze niet te veel andere dingen op 

school? 
 

In het licht van het vorenstaande willen we met nadruk stellen dat: 
 

• een Jenaplanschool ook een school is, waar kinderen lezen, 
schrijven, rekenen enz. leren, 

• de kinderen op een Jenaplanschool ook prestaties moeten 
leveren, al hebben Jenaplanscholen een eigen kijk op 
presteren. 

 
Scholen lijken steeds meer op elkaar zou een eerste indruk kunnen zijn van 
iemand die een serie scholen gaat bezoeken. Dat veel scholen de opdracht om te 
individualiseren serieus nemen en het onderwijs dichter bij het kind willen 
brengen, is een goede tendens. Je zou zelfs kunnen stellen dat werkwijzen en 
onderwijsvormen van Jenaplanscholen door veel andere scholen overgenomen 
zijn. 
 
Naar onze mening blijft er echter een essentieel verschil tussen de manieren en 
de pedagogische grondslag van die manieren. In het Jenaplanonderwijs zijn de 
werkwijzen ingebed in een manier van denken over de mens, het kind en de 
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samenleving. De wijze waarop kinderen opgevoed (moeten) worden en de taak 
van de school hierbij is erg belangrijk. 
 
Het kiezen van een school is van groot belang. Door dit boekje willen we ouders 
ook zicht geven op het onderliggend gedachtegoed van het Jenaplanonderwijs.  
Het kiezen van Jenaplanonderwijs dient vooral gebaseerd te zijn op de eigen 
visie van opvoeden, waarin zelfstandigheid, het sociale aspect en de omgang met 
de natuur een belangrijke rol spelen. Op deze manier zal de opvoeding thuis en 
op school elkaar positief en herkenbaar beïnvloeden.  
 
Deze schoolgids bestaat uit 2 delen: 
 
Deel 1 
Dit deel geeft vooral de visie en de missie van de Wilgenhoek weer. Tevens geeft 
dit deel informatie over het Jenaplanonderwijs.  
 
Deel 2 
Dit deel beschrijft het komende schooljaar met o.a. vakanties, groepsindeling, 
jaarplanning en urenverantwoording en maakt melding van de opbrengsten van 
het onderwijs. 
 
De samenstellers  wensen ieder die dit leest veel leesplezier en zijn uiteraard 
altijd bereid om een gesprek aan te gaan. 
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HOOFDSTUK 1 JENAPLANONDERWIJS 
 

Waar komt Jenaplanonderwijs vandaan? 
 
Peter Petersen 
 
Om het huidige Jenaplanonderwijs te begrijpen is het goed om terug te gaan 
naar het begin van de vorige eeuw. Toen probeerde Peter Petersen in de stad 
Jena in Duitsland het onderwijs gestalte te geven naar zijn eigen ideeën over 
kinderen en de leeromgeving. 
Peter Petersen leefde van 1884 tot 1952. Hij was leraar aan een gymnasium, 
later hoogleraar in de opvoedingswetenschap en directeur van een school die 
verbonden was aan de universiteit van Jena. 
In die tijd was het onderwijs streng. De kinderen waren onderworpen aan de 
volwassenen met wie zij geen echt contact hadden. Kinderen werden beschouwd 
als volwassenen in zakformaat. Ze werden geacht veel te leren voor later als ze 
echt volwassen waren. Het onderwijs was sterk eenrichtingsverkeer. Kinderen 
moesten stilzitten en luisteren. Ieder kind kreeg hetzelfde onderwijsprogramma 
en dit werd op een manier aangeboden.  
Petersen had andere ideeën over de relatie tussen kinderen en volwassenen. 
Volgens Petersen hoorde de leerkracht situaties te creëren die voor de kinderen 
interessant en uitdagend waren, zodat echt gemotiveerd leren plaats kon vinden. 
Leren is een activiteit van het kind. 
Aan de universiteitsschool ontwikkelde Petersen een onderwijsconcept dat we nu 
Jenaplan noemen. 
 

Het onderwijs veranderde omdat de visie op het 
kind veranderde. Men zag het kindzijn niet langer 
als een doorgangsfase naar de volwassenheid 
maar als een geheel eigen fase van het menszijn. 
Petersen vond dat kinderen zich een eigen mening 
moesten leren vormen en daar ook voor moesten 
leren uitkomen, in plaats van zomaar iets aan te 
nemen omdat een volwassene je dat opdraagt of 
meedeelt. Kritisch naar jezelf en de omgeving 
blijven kijken en jezelf vragen stellen over jezelf 
en de zichtbare en niet-zichtbare wereld. 

 
In 1964 werd door Suus Freudenthal de eerste conferentie over 
Jenaplanonderwijs georganiseerd. Zij is in Nederland de drijvende kracht 
geweest achter de ontwikkeling van het Jenaplanonderwijs. In 1964 begonnen 
drie scholen zich tot een Jenaplanschool te ontwikkelen. Nu zijn er ongeveer 
driehonderd scholen die zich officieel als Jenaplanschool bij De Nederlandse 
Jenaplan Vereniging hebben laten registreren.  
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HOOFDSTUK 2   KENMERKEN VAN EEN JENAPLANSCHOOL 
 
1) Basisprincipes 
De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk kind uniek is en het recht heeft zijn 
eigen identiteit te ontwikkelen. In het onderwijs staat de pedagogische situatie 
centraal; het onderwijs staat in dienst van de opvoeding. De vormgeving en de 
organisatie van het onderwijs zijn afgeleid van de ontwikkeling van het kind tot 
een individu, dat zelfstandig, creatief en verantwoordelijk denkt en handelt. 
In ons denken gaan we uit van 20 basisprincipes; 
 
 Over de mens 

1. Elk mens is uniek, met zijn eigen waarde en waardigheid die 
onvervangbaar is.  

2. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, geslacht, nationaliteit, sociaal milieu, 
religie of levensbeschouwing, het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, 
die in ieder geval gekenmerkt wordt door zelfstandigheid, kritisch 
bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. 

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van zijn eigen identiteit sociale 
relaties nodig met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid en met de 
niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo 
aangesproken. 

5. Elk mens wordt als cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo 
benaderd en aangesproken. 

 
Over de samenleving 

1. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders onvervangbare 
waarde respecteert. 

2. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen 
biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 

3. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, 
vreedzaam en constructief met de verschillen en veranderingen wordt 
omgegaan. 

4. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig 
aarde en wereldruimte beheert. 

5. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en 
culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor de toekomstige 
generaties gebruikt. 

 
Over de school 

1. De school is een relatief autonome, coöperatieve organisatie van 
betrokkenen. 

2. In de school hebben de volwassenen de taak bovenstaande uitspraken 
over de mens en de samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun 
handelen te maken. 
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3. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en 
belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de 
maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier 
geschetste persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. 

4. In de school wordt het onderwijs georganiseerd in pedagogische situaties 
en met behulp van pedagogische hulpmiddelen. 

5. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven in een ritmische 
afwisseling van de basisactiviteiten werk, spel, gesprek en viering. 

6. In de school vindt heterogene groepering van kinderen plaats. 
7. In de school wisselen ontwikkelend onderwijs en zelfstandig spelen en 

werken van kinderen elkaar af. 
8. In de school nemen ontdekkend - onderzoekend leren en groepswerk een 

belangrijke plaats in. 
9. In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling zoveel mogelijk plaats 

vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van een kind en in overleg met 
dat kind. 

In de school wordt verandering gezien als een nooit eindigend proces, gestuurd 
door een consequente afwisseling tussen doen en denken. 
 
 2) Basisactiviteiten 

De Jenaplanschool is een opvoedingsschool, er wordt 
meer gedaan dan alleen kennisoverdracht aan de 
leerling. Petersen stelt dat het kind samen met anderen 
actief in de wereld staat door vier basisactiviteiten: 

• Gesprek 
• Spel 
• Werk 
• Viering 

 
Het Gesprek 
Het eerste wat een pasgeborene ervaart is de nabijheid van de ouders. Hierin 
liggen het gesprek en de communicatie besloten. Aanvankelijk ondergaat het 
kind dit contact passief, maar al snel gaat het reageren op die signalen en zo 
ontstaat het gesprek. Door met elkaar in gesprek te zijn, leren we elkaar te 
informeren en elkaar te begrijpen. 
In de Jenaplanschool vinden veelvuldig gesprekken plaats, bijvoorbeeld in de 
kring. In een kring kunnen de gesprekspartners elkaar zien en daardoor 
gemakkelijker met elkaar in contact treden. Dit leidt tot (verbetering van):  

• taalgebruik,  
• uitbreiding woordenschat  
• taalverrijking 

 
Door naar elkaars verhalen te luisteren, leren kinderen elkaar beter kennen; ze 
leren kritisch te luisteren, maar ook leren ze om kritiek te ontvangen. 
Communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld. 
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In de Jenaplanschool kennen we veel verschillende soorten kringen. In het 
onderdeel ‘Kringgesprek’ worden verschillende soorten kringen besproken. 
 
Het Spel 
Het kind ontdekt eerst zichzelf en daarna anderen in de omgeving. Het kind 
bootst spelenderwijs situaties na uit de directe leefomgeving en komt zo tot 
spelen, alleen of samen met anderen. Door middel van spelen wordt veel geleerd 
op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied. 
Spelen komt in de onderbouw veelvuldig voor. Jonge kinderen leren 
spelenderwijs. 
Ook het oudere kind heeft behoefte aan spel. Naast het buitenspelen in de 
pauzes, komt het spel ook terug in de kring en zijn er leer- en gezelschapsspelen 
op school aanwezig waar mee gewerkt wordt. 
Het Werk 
Het zal duidelijk zijn dat werken een essentieel onderdeel is van de dagindeling 
van een kind.  
Het is mede de taak van een school een kind kennis en vaardigheden aan te 
leren. Binnen het ritmisch weekplan is er dan ook veel ruimte gecreëerd om te 
werken.  
Dit werken organiseren we op verschillende manieren. Het kan zelfstandig of in 
groepjes worden gedaan. Het werken vindt plaats in blokuren, tijdens uren voor 
wereldoriëntatie, tijdens instructie. De kinderen werken aan opgedragen of aan 
zelfgekozen taken.  
Belangrijk is dat een kind op onze school leert omgaan met een planning. Al in 
de onderbouw wordt een begin gemaakt met zelfstandig plannen en we werken 
er naar toe dat in de bovenbouw een kind zelfstandig zijn werk plant. 
 
De Viering 
Vieren is in wezen de expressie van een gemeenschappelijke beleving. Het delen 
en vormgeven van het gevoel  “samen te zijn”, van “erbij te horen” is de diepste 
kern van VIEREN. 
Vieringen vinden we terug als weekopeningen, weeksluitingen, dagsluitingen, 
verjaardagsvieringen van kinderen en van leerkrachten, het vormgeven aan 
terugkerende feesten (Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, enz.). 

 
3) De doelen van het Jenaplanonderwijs 
 De vormgeving van ons onderwijs, onze doelgerichtheid, onze grondhouding 
naar kinderen zal steeds gespiegeld worden en getoonzet worden vanuit de 20 
basisprincipes die eerder in deze gids beschreven werden. 
  

• Uiteraard voelen we ons gehouden om de doelen van het 
basisonderwijs te bereiken, zoals die ook in de, door de overheid 
vastgestelde kerndoelen, zijn neergelegd. 
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• We willen ook dat onze kinderen zich zo menselijk mogelijk 
ontwikkelen tot kritisch denkende en zelfstandige mensen, met 
verantwoordelijkheidsgevoel en sociale betrokkenheid. 

• Tevens willen we kinderen hun eigen mogelijkheden laten 
ontdekken om in de samenleving bezig te zijn, gericht op 
ontwikkeling van zichzelf en die samenleving, Heel belangrijk 
vinden we het dat kinderen zich bewust worden dat ze deel uit 
maken van een samenleving die een steeds duidelijker 
multicultureel karakter heeft. 

• Daarnaast besteden we ruim aandacht aan de volgende aspecten: 
➢ de waarde van arbeid en vrije tijd 
➢ de vorming tot kritisch consument 
➢ het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid voor het 

milieu. 
➢ het bewustzijn een mondiaal burger te zijn. 
➢ het zich bewust zijn dat roldoorbreking ieders eigen 

verantwoordelijkheid is. 
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4) De school als leef- en werkgemeenschap 
We proberen om van onze school meer te maken dan alleen een 
werkgemeenschap. Kinderen leren, spelen, lachen en huilen. We willen graag dat 
De Wilgenhoek een leef- en werkgemeenschap is voor, door en met kinderen. 
We zien het liefst dat ieder kind zich veilig voelt op school, met plezier naar 
school gaat en het prettig heeft op onze school. Kinderen moeten het gevoel 
hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat we goed voor hen willen zorgen. 
Dat proberen we uit te stralen door onze houding tegenover kinderen en 
tegenover ouders. 
Ook het gebouw speelt hierin een rol. De meeste lokalen liggen rondom de 
centrale middenruimte, die ook echt als ontmoetingsruimte dienst kan doen. In 
De Wilgenhoek zijn niet alleen ruimtes om te werken, maar ook om lekker op de 
grond te spelen, om je terug te trekken of een rustig gesprek te voeren. 
Onze lokalen zijn zoveel mogelijk ingericht als een schoolwoonkamer, met daarin 
plekjes om rustig te lezen of te werken.  
We willen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de ruimtes, 
waar kinderen werkstukken kunnen tentoonstellen en waar materialen 
voorhanden zijn die het kind zelf kan pakken en die het kind uitnodigen tot 
werken en spelen. 
 

  



  

13 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

HOOFDSTUK 3    HOE ORGANISEREN WE 
JENAPLANONDERWIJS? 
 
In dit hoofdstuk willen we een aantal essentiële organisatiezaken toelichten. We 
kunnen uiteraard niet het volledige onderwijsproces beschrijven. De activiteiten 
die we beschrijven zijn specifiek voor het Jenaplanonderwijs 
 
Stamgroepen  
Kinderen zitten bij ons in stamgroepen. In iedere stamgroep zitten kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar. Een stamgroep heeft het voordeel dat kinderen 
van elkaar kunnen leren. De kinderen zitten 2 of 3 jaar in een stamgroep en 
hebben daarin steeds een andere rol. Eerst zijn ze jongste, dan middelste en 
tenslotte oudste van een groep. Dan begint in de nieuwe stamgroep het hele 
proces weer van voren af aan. De stamgroep heeft ook het idee van een gezin, 
kinderen van verschillende leeftijden leven met elkaar, leren met elkaar en 
dragen verantwoording voor elkaar. De Wilgenhoek kent de volgende 
stamgroepen: 

 
• De onderbouw ( voor kinderen van 4 t/m 6 jaar) 
• De middenbouw ( voor kinderen van 6 t/m 8 jaar) 
• De bovenbouw ( voor kinderen van 9 t/m 12 jaar) 

 
De rol van de leerkracht is veeleer die van begeleider. De leerkracht is volwassen 
en met een andere rol in de groep. Hij moet leiding geven, maar is toch ook 
groepslid, waarin “het voorbeeld zijn” van groot belang is. 
 
Tafelgroep 
De kinderen zitten in de stamgroep in tafelgroepen. Zo’n tafelgroep wordt door 
de leerkracht in overleg met de kinderen samengesteld. We letten daarbij op 
leeftijd, begaafdheid en de rol die het kind in een groep heeft. We willen de 
tafelgroepjes zo heterogeen mogelijk samen stellen.  
In een tafelgroep staat meestal een leider(ster) op, die niet altijd de oudste in de 
groep hoeft te zijn. Bij verschillende groepsactiviteiten is het van belang dat 
iemand de leiding neemt en krijgt. Veel activiteiten zijn er op gericht om van de 
tafelgroep een hecht groepje te maken. 
 
Jaargroepen 
Rekenen organiseren we in jaargroepen. Binnen de jaargroep vindt de 
differentiatie plaats. Ook instructie vindt gedeeltelijk plaats in jaargroepen. Wat 
we daaronder verstaan wordt bij het onderdeel  ‘Wereldoriëntatie’ besproken.  
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Instructiegroepen 
Natuurlijk geven we in onze Jenaplanschool ook gewoon instructie. In de 
instructiegroep zitten kinderen bij elkaar die wat betreft leerstofniveau bij elkaar 
horen.  
Vaardigheden leren we aan. Kennis dragen we over. De instructie verloopt 
efficiënter als er in kleine groepen instructie gegeven wordt, waarbij niet altijd de 
eigen groep door de leerkracht geïnstrueerd hoeft te worden. De groepen kunnen 
wisselend zijn.  
Een leerkracht geeft veel meer op niveau instructie, omdat de niveau’s in de 
stamgroep door de samenstelling vanzelfsprekend zeer uiteenlopend zijn. De 
instructies geven we tijdens rekenuren, tijdens de blokuren, tijdens 
wereldoriëntatie-uren, tijdens inscholing en tijdens een gesloten kring, als de 
leerkracht het van belang vindt om een bepaald onderwerp, wellicht in 
gespreksvorm, eens goed uit te leggen. Onderwijs op een Jenaplanschool is in 
beweging. Daarom wordt er altijd gezocht naar de meest efficiënte methode van 
werken, waaronder het toepassen van meervoudige intelligentie. 
 
Ritmisch weekplan 
In basisprincipe 15 spreken we over een ritmische afwisseling van de 
basisactiviteiten spel, werk, gesprek en viering. Ieder mens heeft behoefte aan 
afwisseling.  
Ieder mens streeft er naar lekker in zijn vel te zitten. Dan voelt iemand zich het 
meest compleet en komt hij tot de beste prestaties.  
Een goede afwisseling tussen de basisbehoeften van de mens zal hier heel sterk 
toe bijdragen. Kun je op tijd je fantasie gebruiken, mag je zo nu en dan even 
praten, even bewegen, krijg je de kans iets te leren van anderen, met anderen, 
krijg je de mogelijkheid om eens leiding te geven, word je gewaardeerd, heeft 
men respect voor je, word je uitgedaagd, voel je je competent, voel je je 
betrokken?  
Al deze vragen willen we dolgraag voor ieder kind positief beantwoorden. In 
ieder geval moet er in de dag- week- en jaarplanning ruimte en gelegenheid zijn 
met al die vragen afwisselend om te gaan. 
 
Huiswerk  
De Wilgenhoek kent in principe geen huiswerk. In enkele gevallen, bv als 
remediering, wordt wel huiswerk meegegeven. Dit is echter niet structureel.  
 
Kringgesprek 
Veel van de activiteiten spelen zich af in de kring. De kring is een opstelling van 
de kinderen waarin ze elkaar kunnen zien, waarin de gelijkheid van kinderen tot 
uiting komt, waarin de leerkracht in bepaalde gevallen ook gewoon 
gesprekspartner kan zijn, waarin de mogelijkheid veel groter is directer op 
elkaars gedrag, verbaal en non-verbaal te reageren.  
We kennen allerlei soorten kringen: 
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• een open kring waarin de kinderen allerlei zaken kunnen 

aandragen. 
• een gesloten kring, waarin de leerkracht vooral instructie geeft. 
• een leeskring, waarin kinderen een tekst die ze voorbereid hebben 

te berde brengen. 
• een boekenkring, waarin kinderen verslag doen over een boek dat 

ze gelezen hebben. 
• een observatiekring, waarin een object van alle kanten 

geobserveerd en besproken wordt. 
• een verslagkring, waarin kinderen verslag doen van hun kennis 

over een bepaald onderwerp. 
• een nieuwskring, waarin kinderen een nieuwsfeit uit de krant met 

elkaar bespreken, aan de hand van een door een kind gekozen 
artikel. 

• een evaluatiekring waarin kinderen met elkaar een dag, een week 
of een andere activiteit eerlijk een kritisch proberen te evalueren. 

• een spelkring waarin we door gezamenlijk spel de onderlinge 
saamhorigheid en kennis versterken. 

• een klassenvergadering, een vergadering door en voor de 
kinderen van een stamgroep waarin het wel en wee van de klas 
wordt besproken.  

 
Blokperiode 
De blokperiode is een periode van de dag, waarin kinderen werken aan 
opgedragen of zelfgekozen taken. Van de kinderen wordt verwacht dat ze aan 
hun taken werken. Dit kunnen voor alle kinderen verschillende taken zijn, maar 
ook taken die door verschillende groepen gemaakt moeten worden. Alle kinderen 
zijn in het blokuur bezig, aan hun eigen tafel in de tafelgroep, aan de 
middentafel, in de leeshoek, buiten de klas, in het documentatiecentrum enz.  
De leerkracht controleert of ze bezig zijn, helpt ze verder als ze vragen hebben 
(vragen kunnen ze natuurlijk ook met elkaar beantwoorden) en geeft instructies 
aan kinderen of aan groepjes kinderen. Soms gebruikt de leerkracht juist deze 
tijd om kinderen eens speciaal te observeren in hun werkgedrag. 
Naarmate de kinderen ouder worden kunnen ze hun tijd beter indelen. Ze zijn 
dan in staat om een weektaak te overzien. De kinderen gebruiken hierbij een 
planschrift in de bovenbouw, waarin ze zo goed mogelijk per week of per dag 
aangeven wat ze willen gaan doen. Een blokuur wordt afgesloten met een 
terugblik op dat blokuur, om daardoor inzicht te krijgen in het eigen werk- en 
plangedrag. 
Ook in de onderbouw wordt er door de kinderen al gewerkt met een planbord.  
In de middenbouw zullen veel taken te maken hebben met het aanvankelijk 
lezen, spelling en schrijven, maar ook op het gebied van Wereldoriëntatie 
kunnen tijdens het blokuur veel activiteiten worden verricht. 
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Wereldoriëntatie – Instructie 
Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs.  
Het is op onze school nauw verbonden met de principes van de meervoudige 
intelligentie.  
Meervoudige Intelligentie gaat uit van de theorie van Howard Gardner, 
Amerikaans psycholoog. 
De theorie gaat er vanuit dat een mens op 8 manieren intelligent kan zijn: 
 

• verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap)  
• logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)  
• visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)  
• muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)  
• lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)  
• inter-persoonlijke intelligentie (mensknap)  
• intra-persoonlijke intelligentie (zelfknap)  
• natuurgerichte intelligentie (natuurknap)  

De projecten wereldoriëntatie zijn dusdanig ingericht dat al deze intelligenties 
naar voren komen. Dit betekent dat elk kind zijn of haar talent kan ontplooien. 
Gedurende 2 a 3 weken zijn er thema's die te maken hebben aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur. Deze thema's voldoen aan de kerndoelen en de kinderen 
worden hierop ook getoetst. De lessen zijn ook dusdanig ingericht, dat kinderen 
op een indringende en veelzijdige wijze kennis maken met de natuur, de 
samenleving en de cultuur. Wij geven op deze manier onze kinderen voldoende 
kennis om hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.  
 
Door de meervoudige intelligentie doen wij ook recht aan het basisprincipe dat 
zegt dat ieder kind uniek is en het recht heeft een 
eigen identiteit te ontwikkelen. 
 
Bij Wereldoriëntatie komen zaken aan de orde die in 
voorwaardelijke zin van belang zijn om in het 
onderwijs echt wereldoriënterend bezig te kunnen 
zijn. We denken dan aan: 

• onderzoeksvaardigheden, waaronder 
het gebruik van register en legenda 

• sociale vaardigheden, 
• planningsvaardigheden,  
• taalvaardigheden, waaronder 

alfabetiseren en 
spellingsvaardigheden, 

• getalbegrip 
• rekenkundige vaardigheden,  
• vaardigheden binnen 

informatieverwerking 
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• tijdoriëntatie, 
• ruimteoriëntatie, waaronder kaartkennis 
• kunstzinnige vaardigheden, 
• technische vaardigheden. 
 

Expressie 
Tijdens de expressielessen leren alle kinderen een basis, die gericht is op het 
aanleren van technieken en instrumenten die de kinderen tijdens de blokperiode 
en tijdens Wereldoriëntatie weer kunnen toepassen en gebruiken.  
We organiseren daarom ook keuzecursussen. Kinderen krijgen op deze manier 
een breed aanbod en kunnen zich verder ontwikkelen in zaken waar ze goed in 
zijn of waarvoor ze speciale belangstelling hebben. Voor deze keuzecursussen 
gebruiken we de talenten van ouders heel specifiek. Binnen keuzecursussen 
vormen we heterogene groepen, waardoor jongere en oudere kinderen bij elkaar 
bezig zijn, waarbij dit heterogeen samenwerken de kwaliteit van de aan te leren 
technieken niet mag beperken. Expressie heeft een directe link met kunstzinnige 
vorming. In een Jenaplanschool vormt kunstzinnige vorming een deel van de 
Wereldoriëntatie. De school biedt hierbij een breed scala van ervaringen aan, 
waarbij de beleving vooraf gaat aan de vaardigheden. Naast deze beleving heeft 
de school op het gebied van de kunstzinnige vorming een programmatisch 
aanbod. Zij neemt deel aan het aanbod van het Kunstmenu van de gemeente 
Leerdam. 
 
Techniek 
De Wilgenhoek beschikt over techniektorens en een technieklokaal. In dit lokaal 
bevindt zich een breed scala aan gereedschappen. Techniekouders staan zo 
nodig de leerkrachten bij tijdens technieklessen. Techniek speelt eveneens een 
belangrijke rol tijdens Meervoudige Intelligentie thema’s. 
 
Godsdienstonderwijs en Humanistische Vorming 
Jenaplanschool de Wilgenhoek kent geen aparte leerkrachten voor 
godsdienstonderwijs en humanistische vorming. Via projecten en kringen wordt 
hier in algemene zin aandacht aan besteed. 
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HOOFDSTUK 4 JENAPLANSCHOOL DE WILGENHOEK 
 
Missie, Visie, Kernwaarden en merkbelofte  van De 
Wilgenhoek  
Hiervoor verwijzen wij naar het identiteitsdocument welke u kunt vinden op onze 
website. 
 
Aard van de school 
Wij zijn een bijzonder–neutrale school. Dit betekent dat we geen specifieke 
geloofsrichting hebben (we zijn niet openbaar). De Wilgenhoek staat uiteraard 
wel open voor kinderen uit alle geloofsrichtingen en levensbeschouwingen. We 
gaan uit van het unieke van ieder individu en maken daarbij geen onderscheid 
tussen religies. 
 
Bestuur 
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
(O2A5), bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, 
Leerdam, Lingewaal,  Molenwaard, Vianen en Zederik en een algemeen 
bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de 
scholen bundelen om zo een extra bijdrage te leveren aan het onderwijs op de 
scholen. Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder 
basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Door diversiteit en kwaliteit 
wordt er naar gestreefd de kinderen voor te bereiden op een maatschappij 
waarin zij te maken hebben met veelzijdige meningen, waarden en gebruiken. 
 
De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der 
Lee. Hij geeft samen met de managers onderwijsteams, onderwijs en kwaliteit, 
personeel en accommodatiebeleid leiding aan de scholen. Bovendien geeft hij 
leiding aan het stafbureau. De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters 
onder leiding van clusterdirecteuren. De dagelijkse leiding van de school berust 
bij Gert Kooman. In Leerdam zijn Janke Wagenaar, Jan Donga, Gert Kooman en 
Robin Bieren Clusterdirecteur. De laatste heeft de leiding over de andere 
clusterdirecteuren en is aanspreekpunt indien de Gert afwezig is. 
 
De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke 
bepalingen in zake oprichting, fusie en opheffing van scholen. Jaarlijks wordt 
tweemaal vergaderd met de wethouders van de gemeenten, waarin overleg 
wordt gevoerd over de begroting en het jaarverslag. 
 
Stichting O2A5                                                      
Dam 1 
4241 BL Arkel, telefoon:  
0183- 566690 
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De School 
Jenaplanschool De Wilgenhoek is gelegen aan de Parallelweg in Leerdam- Noord. 
Het gebouw dateert uit 1981. Het gebouw kenmerkt zich door een grote centrale 
hal, waarin een podium staat. Deze hal leent zich uitstekend om centrale 
vieringen te houden. Rondom de hal bevinden zich diverse klaslokalen, een 
keuken, het documentatiecentrum en de computerruimtes van de midden- en 
bovenbouw. 
Kenmerkend voor de school is het mooie grote plein rondom de school. De 
school wordt omgeven door veel groen en bomen. Voor de school bevindt zich 
een ruime parkeergelegenheid.  
 
Bereikbaarheid 
U kunt de school met 
de auto, fiets of 
bromfiets bereiken 
vanuit Leerbroek via de 
Koenderseweg en de 
Parallelweg, vanuit het 
centrum via het recht 
van ter Leede en de 
Parallelweg en vanuit 
Leerdam Noord via de 
Parallelweg of 
eventueel de 
Gerbrandylaan.  
 
 
Parkeerbeleid 
Indien u uw kind met de auto naar school komt brengen, moet u de auto 
parkeren in de parkeervakken op de parkeerplaats of in de Gerbrandylaan.  
Op de Parallelweg zelf mag buiten de parkeervakken niet geparkeerd worden. 
Indien er per fiets naar school gegaan wordt, moet de fiets in het fietsenhok 
worden gezet. Fietsen (of brommen) op het plein is niet toegestaan. 
 
Het aannamebeleid van de school 
De zorg voor de kinderen begint al op het moment dat ouders een 
informatiegesprek hebben op school.  
In dit eerste gesprek proberen we de ouders een zo duidelijk mogelijk beeld van 
onze Jenaplanschool te geven. We proberen aan te geven waarom we werken 
zoals we werken, waarom we het onderwijs op deze manier georganiseerd 
hebben, waarom we de groepsindeling zo gemaakt hebben, we praten over 
vrijheid, over zelfstandigheid, over de eigen ontwikkelingsdrang van kinderen, 
over ons vertrouwen in de innerlijke ontwikkeling van kinderen. 
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We proberen ouders duidelijk te maken wat wij van hen verwachten en wat ze 
van ons kunnen verwachten. Het moet ouders duidelijk zijn dat ze voor een 
bepaald systeem van werken en opvoeden kiezen. Het is voor de kinderen, voor 
de ouders en voor de school vervelend als de ouders gaandeweg tot de conclusie 
komen dat ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.  
In dit gesprek is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het verkrijgen van 
informatie over de levensloop van het kind tot de aanmelding. Het gaat ons 
natuurlijk vooral om informatie die van belang zou kunnen zijn voor het leren en 
ontwikkelen op school.  
Voordat het kind daadwerkelijk op school komt, heeft de leerkracht nog een 
gesprek met de ouders, waarin allerlei praktische zaken aan de orde komen over 
de groep waarin het kind geplaatst is.  
We streven ernaar de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. 
 
Huisregels en gewoonten 
Binnen onze school hebben we uiteraard onze huisregels en onze gewoonten. 
We verwachten van kinderen, ouders en leerkrachten dat we leven naar de 
basisprincipes van ons Jenaplanonderwijs. Daarbij hebben we binnen onze school 
een aantal duidelijke regels om het leefklimaat op een goede manier te 
waarborgen. Deze regels zijn: 
 

• Ik los nare situaties op door er over te praten. Als dat niet lukt, ga ik naar 
de leerkrachten. 

• Laat anderen meespelen zodat niemand zich buitengesloten hoeft te 
voelen. 

• Ik help de ander, ik ben behulpzaam. 
• Ik laat de ander meespelen. 
• Ik doe een ander geen pijn. 
• Ik doe geen dingen bij een ander die ik zelf niet wil. 
• ik speel sportief. 
• Ik luister goed naar de ander en heb respect voor de 

ander. 
• Ik let vooral op mijn eigen gedrag. 
• ik ben zuinig op het materiaal van een ander en van 

de school. Als ik van iemand iets mag lenen doe ik daar extra voorzichtig 
mee. 

 
Voor de pauzes en onze overblijf hebben we de volgende regels: 
 
Pauzeafspraken 
 

1. We houden rekening met elkaar; 
2. We geven elkaar ruimte om fijn te kunnen spelen; 
3. We helpen elkaar bij kleine ongelukjes; 
4. We spelen niet in de fietsenstalling; 
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5. We fietsen niet op het plein; 
6. Zand blijft in de zandbak; 
7. Stokken blijven liggen op de grond; 
8. Maandag, woensdag en vrijdag zijn in principe vaste voetbaldagen op het 

achterplein.  Alleen daar mag worden gevoetbald; 
9. Ballen op het dak blijven liggen (en worden er niet door kinderen 

afgehaald); 
10.Ballen buiten het hek kunnen onder verantwoordelijkheid en aanwezigheid 

van een overblijfouder uit de sloot worden gehaald met de lange stok; 
11.Op het plein aan de zijkant van het gebouw bij de bosrand kun je skaten, 

rolschaatsen of steppen; 
12.Als je spelmateriaal mee naar buiten neemt, breng je dat aan het einde 

van de pauze weer op de juiste plek; 
13.Bij slecht weer blijven we allemaal binnen en brengt de pauze door in je 

stamgroep of in de hal; 
14.Binnen de school gaan we niet rennen; 
15.Kinderen die willen skaten, kunnen dat alleen doen aan de westzijde van 

de school; 
16.Wij tonen respectvol gedrag naar elkaar, ook wanneer we het ergens niet 

mee eens zijn. 
 
De verdeling van de onderwijstijd 
In het activiteitenplan staat precies vermeld hoe de urenverdeling op school is, 
waaraan de onderwijstijd besteed wordt en wanneer de kinderen vrij zijn. Dit 
activiteitenplan kan desgewenst worden ingezien of opgevraagd. 
 
Rooster 
In De Wilgenhoek spreken we niet over een lesrooster, maar over een ritmisch 
weekplan. In het gehele schoolleven van de kinderen staan de vier 
basisactiviteiten centraal. Zij wisselen elkaar af; een kind kan nooit de hele dag 
met één activiteit bezig zijn. 
 
Overblijf 
Jenaplanschool De Wilgenhoek heeft bewust gekozen voor een overblijfsysteem 
waarbij alle ouders nauw betrokken zijn.  Het samen lunchen met de kinderen in 
de klas en pleinwacht lopen is nuttig, leuk en onderdeel van de viering op een 
Jenaplanschool. De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor de organisatie van 
het overblijven en de veiligheid van de kinderen. 

Hoe werkt het systeem? 
Het systeem is in principe gratis. Ouders betalen  € 50 per kind per schooljaar, 
maar dit kan worden terugverdiend door minimaal 5 x  per jaar pleinwacht te 
verrichten.  
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Voor de ouders /verzorger zijn er 3 opties: 

1. Ouders betalen € 50 per kind. Dit bedrag kan weer terug verdiend worden, 
door minimaal 5x per kind pleinwacht te lopen; 

2. Ouders  betalen € 50 per kind en lopen  geen pleinwacht. Deze optie is alleen 
in uiterste noodzaak te gebruiken; 

3. Ouders willen niet betalen en ook geen pleinwacht wil lopen. Dan kan het kind 
niet overblijven en gaat thuis eten. Ouders moeten  hun kind dan komen 
ophalen en naar school brengen; 

4. Ouders  willen wel betalen, maar kunnen dit niet. Zij  kunnen  hierover in 
gesprek gaan met de directeur.  Zo nodig wordt er dan een betalingsregeling 
getroffen. 
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Leerplicht 
Alle kinderen in Nederland hebben leerplicht. Alle voorwaarden en regels omtrent 
verlof en leerplicht kunt u vinden in bijlage 2. 
 
Toelating 
 
Toelatingsregels 
De openbare scholen van O2A5 gebruiken de toelatingsregels zoals die wettelijk 
zijn voorgeschreven. Dit betekent voor: 
 
- driejarigen:  
Zij kunnen nog niet naar de basisschool.    
Wanneer ze de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, mogen ze 
alvast eens op de basisschool komen kijken. Dat mag ten hoogste 5 keer. We 
noemen dat “wennen”. In overleg met de groepsleerkracht kan worden bekeken 
welke tijden voor het betreffende kind het beste zijn. 
 
- vierjarigen:  
Zij mogen naar de basisschool, maar hoeven dat nog niet, omdat ze nog niet 
leerplichtig zijn. Deze kinderen kunnen de dag na hun vierde verjaardag worden 
toegelaten(zie inschrijven en wennen van kleuters) 
 
- vijfjarigen:    
De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde 
verjaardag van het kind. Omdat het kan voorkomen, dat de schoolweek voor de 
vijfjarige nog te vermoeiend is, kan de kleuter voor hoogstens 5 uur per week 
thuis gehouden worden. Dit moet dan wel tijdig aan de school doorgegeven 
worden.  
 
In sommige (uitzonderlijke) gevallen kan de directeur toestaan, dat een vijfjarige 
kleuter 10 uur per week mag worden thuisgehouden. Het is niet toegestaan om 
de uren op te sparen voor bijvoorbeeld een extra vakantie. Deze regeling vervalt 
zodra een kind 6 jaar is geworden. 
 
Inschrijven en wennen van kleuters 
Als kleuters ingeschreven zijn (er heeft dan een uitvoerig informatiegesprek 
plaatsgevonden en een rondgang door de school) kunnen ze voor hun vierde 
verjaardag vier halve dagen op school meedraaien om de leerkracht, de groep en 
de sfeer van de school te leren kennen. 
Als kinderen op school starten, beginnen ze met halve dagen, De spanning en de 
intensiteit van het schoolleven belasten de kinderen zwaar. In onderling overleg 
breiden we de tijd, die een kind op school doorbrengt, langzaam uit. 
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Onderwijs in de onderbouw 
In de onderbouw streven we naar een synthese van de Jenaplanprincipes met de 
gedachten van ervaringsgericht onderwijs, waarin vooral aandacht besteed wordt 
aan de emotionele basis voor het leren, het welbevinden van de kinderen, de 
veiligheid, de uitdaging en de betrokkenheid. Langzamerhand willen we de 
kerngedachten van ervaringsgericht onderwijs ook in de andere bouwen 
vormgeven. 
In de onderbouw ligt de nadruk de komende jaren, zoals ook in het schoolplan is 
opgenomen, bij het invoeren van een goed leerlingobservatiesysteem. In de 
onderbouw gebruiken we het Bosossysteem van de onderwijspraktijk Harry 
Janssens.  We maken ook gebruik van een goed sociaal-emotioneel volgsysteem 
“Op School” van de onderwijspraktijk Harry Janssens. Hierin wordt ieder kind 2 
keer per schooljaar gedurende de schoolloopbaan gevolgd in werkhouding en 
gedrag. De kinderen vullen vanaf groep 5 1 keer per jaar leerlingenlijsten in over 
hun welbevinden Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium onwenselijkheden 
signaleren en waar nodig actie plegen.  
 
Jaarplanning 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders schoolgids deel II met 
daarin o.a. alle activiteiten, vakanties en vrije dagen en adressen die voor ouders 
van belang zijn. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
We maken gebruik van buitenschoolse activiteiten. In onze visie op leren en 
ontwikkelen is het van groot belang dat het kind in aanraking komt met de echte 
bronnen. 

• We bezoeken musea en tentoonstellingen. 
• We doen mee aan sporttoernooien en clinics die in Leerdam 

georganiseerd worden. 
• We doen mee aan ‘Kunstmenu’, een samenwerking met andere 

scholen, waarbij groepen deelnemen aan allerlei kunstzinnige zaken 
(theater, film, toneel, muziek). 

• We gaan, indien de mogelijkheid er is, naar mensen toe die iets 
bijzonders kunnen vertellen of laten zien. 

• We vragen mensen in de school om over hun werk of hun 
specialiteit te komen vertellen. 

• De middenbouw en de bovenbouw gaan ieder jaar drie dagen op 
kamp waar we op een heel speciale manier met elkaar  ‘school’ zijn. 

• De 8e jaars nemen afscheid van elkaar en van het schoolleven op 
het 8e groepskamp. Ze gaan dan drie dagen ergens samen op 
kamp.. 

• We doen mee aan het theoretische en het praktische deel van het 
verkeersexamen, georganiseerd door de gemeente Leerdam. 
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Informatica op De Wilgenhoek 
De computer heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. Vooral op het 
gebied van communicatie en informatie, het schrijven van teksten en het 
oefenen van vaardigheden levert de computer een eigen bijdrage in de vorming 
en de ontwikkeling van een kind. Wij vinden het belangrijk dat een kind hier 
goed en verantwoord mee om leert gaan. Als informatiebron voor 
wereldoriëntatie is het gebruik van internet belangrijk. De school kent een 
internetprotocol, waaraan ieder kind zich tijdens het gebruik van internet moet 
houden. 
We beschouwen internet als een hulpmiddel en vinden zelf ervaren, zelf vragen 
stellen en op zoek gaan naar de essentie van de dingen het wezen van onze 
wereldoriëntatie. 
We gebruiken de computer ook als hulpmiddel bij remedial teaching om leerstof 
te oefenen. 
 
Verslaggeving 
Leerkrachten geven de ouders verslag van de ontwikkelingen van een kind. We 
streven er naar een totaalbeeld van het kind met de ouders te bespreken. We 
willen met de ouders en met het kind zelf de eigen ontwikkelingslijn van het kind 
bespreken. Niet de vergelijking met een ander kind is van belang, maar het feit 
dat het kind zich ontwikkelt. 
Verslaggeving vindt op de volgende manieren plaats: 
 

• Verslagen 
Twee keer per jaar ontvangt het kind een verslag van zijn of haar 
vorderingen op cognitief en emotioneel gebied. 

• 10 minutengesprekken 
De ouders worden uitgenodigd op een 10-minutengesprek om aan 
de hand van de verslagen over hun kind te komen praten. Een keer 
per jaar is er een kijkavond en de mogelijkheid voor de ouders om 
zelf een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkracht. 

• Incidentele gesprekken met ouders 
Naast de geplande 10-minutengesprekken kunnen ouders natuurlijk 
altijd een afspraak met de leerkracht maken over hun kind. Ook de 
leerkracht zal soms het initiatief nemen om met de ouders over het 
kind te willen praten. 

 
Naast de verslaggeving aan de ouders proberen we steeds ook het kind feedback 
te geven over zijn eigen ontwikkeling, waarbij we doorgaans uitgaan van 
hetgeen het kind zelf ervaren heeft.  

• Door middel van een klassenvergadering wordt geëvalueerd, waarbij 
de kinderen over zichzelf en over de groep aangeven wat wel en niet 
goed ging. 
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• Na een blokuur wordt het blokuur en m.n. de planning geëvalueerd. 
De kinderen leren hun eigen planningen kritisch te bezien in het licht 
van hun eigen werkgedrag. 

 
Overgang van jaargroep naar jaargroep 
In principe blijft een kind niet zitten. We gaan er van uit dat een kind een 
ononderbroken ontwikkelingslijn doorloopt. Het kan zijn dat een kind langer over 
een bouw doet. In samenspraak met de ouders, met inachtneming van de 
procedures die daarvoor afgesproken zijn, proberen we het kind op de juiste plek 
en in de juiste groep te begeleiden. 
 
Overgang van bouw naar bouw 
Als kinderen van de ene bouw naar de andere bouw gaan, kunnen er momenten 
zijn dat er òf door de ouders òf door de school getwijfeld wordt of het voor het 
kind goed is als het naar een andere bouw gaat. De vraag is dan of het 
betreffende kind er aan toe is om naar een andere bouw te gaan. Voor dit soort 
situaties is een procedure vastgesteld door het team, waarin de rechten en 
plichten van de school en de ouders helder omschreven zijn.  
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Veiligheid 
Tijdig en kwalitatief goed onderhoud aan gebouw, apparatuur en terrein is een 
belangrijk onderdeel van veiligheid. Daarom werken we met een meerjaren 
onderhoudsplanning zowel voor het gebouw als voor het terrein. De 
werkzaamheden die daar uit voortvloeien worden door gecertificeerde bedrijven 
elk jaar zorgvuldig gecoördineerd en uitgevoerd. Denk hierbij vooral op het 
gebied van veiligheid aan blusmiddelen, vluchtwegaanduidingen en 
ontruimingsalarm. Naast deze reguliere onderhoudswerkzaamheden worden er in 
het kader van gebouwveiligheid ook periodiek verplichte keuringen gehouden 
aan diverse specifieke onderdelen zoals een brandmeldinginstallatie, 
brandblusinstallatie en vluchtwegen. 
Ook vinden er de nodige verbeteringswerkzaamheden plaats om het 
schoolgebouw nog beter af te kunnen stemmen op de leerlingen en hun 
leeromgeving. 
 
ARBO en veiligheid zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers 
en leerlingen. Op verschillende manieren bieden we informatie aan op dit gebied. 
In de klassen zijn kaarten met vluchtroutes aanwezig, er is een 
bedrijfshulpverleningsmap met de nodige informatie en een 
ongevallenregistratiemap. Door middel van ontruimingsoefeningen worden 
leerkrachten en leerlingen getraind om het gebouw zo vlug en veilig mogelijk te 
kunnen verlaten wanneer er calamiteiten zijn.  
 
Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 
Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen – november 2009 1 
 
Regels voor schorsing en verwijdering 
Indien de school zich genoodzaakt ziet een leerling die zich schuldig maakt aan 
regelmatig terugkerend wangedrag te schorsen of van school te verwijderen 
zullen de volgende stappen worden ondernomen. 
- schorsing: 
Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de 
onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte. 
De school dient onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de 
ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook 
schriftelijk en met reden omkleed aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Tevens 
wordt vermeld hoe de bezwaarprocedure is geregeld. 
- verwijdering: 
Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar in een vroegtijdig stadium al 
betrokken. De volgende procedure geldt: 

- Het bevoegd gezag hoort de leerling, zijn ouders/verzorgers en de 
groepsleerkracht; 

- Er moet door de school actief en aantoonbaar acht weken gezocht zijn 
naar een andere, passende vorm van onderwijs; 

- Als dit niet gelukt is, mag de leerling verwijderd worden. 
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Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. De ouders kunnen 
bezwaar aantekenen tegen de genomen beslissing. 
 
Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar. 
 
Pestprotocol 
De Wilgenhoek beschikt over een pestprotocol. U kunt deze vinden op de website 
van de Wilgenhoek en bij de directie. De Wilgenhoek heeft een pest coördinator. 
 
Internetprotocol 
De Wilgenhoek beschikt over een internetprotocol. U kunt deze vinden op de 
website van de Wilgenhoek en bij de directie. 
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HOOFDSTUK 5   DE LEERKRACHTEN VAN DE SCHOOL 
 
Het schoolteam 
Voor de samenstelling van het team verwijzen we naar schoolgids deel II van 
ieder schooljaar, waarin naast de jaarplanning ook de personeelsleden en de 
bestuursleden van de school opgenomen zijn.  
Voor de opbouw van het team gaan we uit van de volgende criteria: 

• De verhouding tussen fulltimers en parttimers dient ongeveer gelijk 
te zijn waarbij de kwaliteit de voorrang krijgt. 

• Binnen het schoolteam onderscheiden we verschillende functies; 
➢ directeur 

Bij de directeur berust de algehele leiding van de school. 
➢ groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs in de 
verschillende groepen. 

➢ intern begeleider 
De intern begeleider coördineert de zorg voor alle 
leerlingen. De interne begeleider begeleidt ook de 
groepsleerkrachten in het verzorgen van het onderwijs 
voor deze leerlingen. 

➢ Remedial teacher 
De remedial teacher begeleidt kinderen apart of in kleine 
groepjes als kinderen speciale hulp nodig hebben. Dit 
gebeurt en buiten de groep. Een leerkracht is voor een 
aantal uren vrijgeroosterd. 

➢ Onderwijsondersteunend personeel 
De administratieve medewerker verzorgt een deel van de 
administratie. 
De schoonmaakster zorgt voor het schoonhouden van het 
gebouw. 

➢ Stagiaires 
De school kent een stagebeleidsplan en staat open voor 
stagiaires vanuit de Pedagogische Academie en het MBO. 
De school is erkend door Calabris     

• In onze school streven we er steeds naar dat iedere leerkracht het 
Jenaplan certificaat heeft. 

 
Vervanging bij ziekte 
Als een leerkracht ziek of verlof heeft, wordt hij/zij vervangen door een 
invalleerkracht. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar, is proberen we dit 
intern op te lossen door: 

• het verdelen van de kinderen over andere groepen 
• het opvangen van de groepen door de intern begeleider of de 

directeur 
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• het opvangen van de kinderen door hiervoor opgeleide ouders, met 
behulp van materialen die voor die ouders klaarliggen 

• een leerkracht van de onderbouw tijdelijk voor de bovenbouw in te 
zetten. Dit  kan gebeuren als we bijvoorbeeld een invaller(ster) voor 
een onderbouwgroep hebben en een zieke in de bovenbouw, 
afhankelijk van de mogelijkheden van de invaller(ster). 

Pas als er geen andere mogelijkheid is, zal het gebeuren dat de kinderen naar 
huis gestuurd worden, waarbij natuurlijk het uitgangspunt is dat er alleen 
kinderen naar huis gestuurd worden als het zeker is dat er opvang thuis is. 
 
Verlof- en verzuimregelingen 
Voor ouders die willen dat hun kinderen vrij zijn buiten de geplande vakanties en 
vrije dagen gelden de regels die vastgesteld zijn in het kader van de 
Leerplichtwet. Informatie daarover kunt u vinden op www.leerplichtwijzer.nl of 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 
 
 
Ziekmelding leerling 
Indien een kind vanwege ziekte en/of doktersbezoek niet in staat is om naar 
school te gaan, dient een ouder/verzorger dit voor 8.30 uur te melden aan de 
schooladministratie. 
U kunt de ziekmelding ook inspreken op de voicemail. 
 
 
 
 

  

http://www.leerplichtwijzer.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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HOOFDSTUK 6  OUDERS IN SCHOOL  
 
Vanuit de opvatting dat opvoeden en onderwijs geven hand in hand gaat 
bij de ontwikkeling van een kind, achten we samenspraak en 
medeverantwoordelijkheid van ouders voor de school van wezenlijk 
belang. Daar naast vinden we praktische ondersteuning op velerlei gebied 
onontbeerlijk. We vinden het van groot belang om te weten hoe ouders 
tegen de gang van zaken aankijken. We hebben het liefst dat de ouders 
direct naar de leerkracht gaan als ze ergens vragen over hebben. We 
hoeven het natuurlijk niet altijd met elkaar eens te zijn, maar een 
voorwaarde voor een goed gesprek is wel een open respectvolle houding 
tegenover elkaar.  
 
Ouders kunnen enerzijds ondersteunend werken en anderzijds op hun 
verantwoordelijkheid als medeopvoeder aangesproken worden. Het moge 
duidelijk zijn dat ouders, die ondersteunende werkzaamheden verrichten, 
altijd werken onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. De 
leerkracht zal steeds met de, onder zijn begeleiding werkende ouders 
spreken over de wijze waarop dit gebeurt en samen de grenzen van die 
participatie vaststellen.  
 
A) Hoe participeren ouders in de school? 
Werkgroepen 
Er is een groot aantal werkgroepen waarin ouders een belangrijke rol spelen. 
Ouders werken samen met leerkrachten in werkgroepen. De leerkracht heeft 
vanuit en binnen het beleid van de school de eindverantwoordelijkheid voor de 
werkgroep. De klassenouders assisteren de leerkracht bij de organisatie en 
werven van ouders. We noemen o.a. de volgende werkgroepen; 

• werkgroep vieringen  
Deze mensen bereiden de grote feesten in de loop van het schooljaar 
voor. 

•  Klussengroep 
Deze groep klaart allerlei klussen in en rondom de school. 
• werkgroep interessekisten  
Deze ouders stellen kisten samen met allerlei zaken rond een bepaald 
onderwerp, die in de groep gebruikt kunnen worden. 

 
Ouders in het onderwijs 
Ouders werken ook mee tijdens het onderwijs, bijvoorbeeld bij keuzecursussen, 
lezen, koken, tijdens de grote projecten, bij muziek, bij de spelletjesmiddag, bij 
excursies en andere uitstapjes. 
 
Medezeggenschap  
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Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot 
belang en menen dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van 
hun kinderen. 
Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen en zijn 
daar dan ook wel degelijk in geïnteresseerd. 
Er is een gemeenschappelijk belang; de ontwikkeling en het onderwijs van en 
aan het kind. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er 
zitten drie ouders en drie leerkrachten in.  
Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en 
onderhoudt contacten met  het bestuur van de stichting O2A5. 
Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het 
formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De 
vergaderingen zijn openbaar.  
Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als U zitting wilt nemen in de MR 
kunt U zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school. 
 
Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk 
vastgelegde bevoegdheden. Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft 
tevens gekozen voor het instellen van een 
“GroepsMedezeggenschapsRaad”(GrMR), verbonden aan een groep van 
scholen (per gemeente). In os geval zijn wij verbonden aan het cluster Leerdam 
De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk 
belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de 
plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, 
bovenschoolse, positie. De GrMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor 
het lokaal onderwijsbeleid en vervult tevens de functie van klankbord voor de 
GMR. 
 
De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een 
medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door de stichting O2A5  reglementen voor 
de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd. 
 
Ouderraad 
De Wilgenhoek heeft een gekozen ouderraad. Deze coördineert in overleg met 
leerkrachten en directie de werkgroepen van buitenschoolse activiteiten en 
beheert de financiën van de ouderlijke bijdrage. 
 
Ouderhulpformulier  
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich voor de diverse activiteiten 
aanmelden middels het ouderhulpformulier, waarin de taken worden 
omschreven. 
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B) Welke rechten en plichten hebben de ouders? 

Klachtenregeling 

Jenaplanschool de Wilgenhoek is een veilige school waar kinderen met een 
gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. Dat klinkt mooi, maar wat 
betekent dit nu precies?  
Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich veilig en prettig moeten voelen op 
school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid 
in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken 
met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.  
Een veilig schoolklimaat voor leerlingen en ouders betekent ook dat belangrijke 
schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden 
voorbereid, maar tevens ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.  
 
Een veilige school heeft tevens met hygiëne te maken. Ook daar liggen 
verantwoordelijkheden bij school en bestuur.  
Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen eventuele 
"bedreigingen" direct worden besproken met leerkrachten, directie of bestuur. Er 
wordt alles aan gedaan  goede oplossingen voor het probleem te vinden. 
Als het niet lukt een probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om 
er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met 
de schoolcontactpersoon. Zij geeft aan welke stappen het best gezet kunnen 
worden. Onze schoolcontactpersoon is Marie-Elise Hermans. 
Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact 
opgenomen worden met het bestuur van O2A5 en zo nodig een klacht ingediend 
worden. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen maar kan er  voor kiezen om 
een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te 
schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie. 
 Het bestuur beschikt over een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij gaat na of 
door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij kan de klager begeleiden 
bij het indienen van een klacht of anderszins ondersteunen. 
Een klacht dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing 
te worden ingediend.  
Voor onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die 
bij de school betrokken is in te zien op school. Op aanvraag kan ook een 
exemplaar worden toegezonden. 

 
Eventueel kan er een officiële klacht worden ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan ouders of leerlingen hierbij 
helpen. Contactgegevens van de klachtencommissie:  
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Stichting Onderwijsgeschillen,   
postbus 85191,  
3508 AD Utrecht,  
030-2809590 
(www.onderwijsgeschillen.nl). 
 

Het reglement van deze externe klachtencommissie is voor iedereen in te zien op 
school. 
 
In bijlage 1 van deze schoolgids vindt u deze klachtenregeling voor het primair 
onderwjs. 
 
Vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van 
vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen 
kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school 
problemen voordoen op het gebied van: 

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
• lichamelijk geweld 
• grove pesterijen 
• extremisme en radicalisering 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111  

 
Ouderbijdrage 
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
ouderraad vastgesteld. Alle kosten voor de activiteiten op school (behalve de 
reiskosten naar het 8ste jaars kamp) die voor het kind door de school gemaakt 
worden, o.a. vieringen, kamp, enz. worden hieruit betaald.  
In de wet staat dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat onderschrijven we 
natuurlijk, maar veel kosten komen direct uw eigen kind ten goede. Niet betalen 
van de ouderbijdrage zou betekenen dat niet direct door het rijk bekostigde 
zaken voor uw kind dan door de andere ouders betaald worden, wat tot een 
verhoging van de ouderbijdrage zou kunnen leiden. Uiteraard mag het niet 
betalen van de ouderbijdrage geen weigering tot inschrijven betekenen. Bij de 
inschrijving kunt u op het inschrijfformulier aangeven of u wel of niet de 
ouderbijdrage betaalt. Op het moment dat u tekent, verplicht u zich tot 
daadwerkelijke betaling. Ouders die echt niet in staat zijn de bijdrage te betalen, 
kunnen zich uiteraard altijd tot de directeur wenden om afspraken te maken. 
 
C) Communicatie met ouders 
We vinden de communicatie met de ouders van groot belang. De communicatie 
met ouders wordt op een aantal manieren vormgegeven. 
 
  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Verslagen 
De verslagen worden elders in deze gids besproken. 

 
10 minutengesprekken 
Zoals u weet, wordt u voor een 10 minutengesprek uitgenodigd met de 
leerkracht als uw kind een verslag heeft ontvangen. 
 
Eindtoets 
In september 2015 zal worden bepaald aan welke eindtoets wij zullen 
deelnemen. Bij het bekend worden daarvan nemen wij de gegevens op in deze 
schoolgids. 
 
Cito Leerling Volg Systeem (LVS) 
Het LVS  is een methode om de ontwikkelingen op taal- en rekengebied elk half 
jaar te meten en vast te leggen. Deze ontwikkelingen worden besproken tijdens 
de 10-minuten gesprekken en indien daar aanleiding toe is, op afspraak met de 
betreffende leerkracht.   
 
Advies Voortgezet Onderwijs 
De procedure die hierbij gevolg wordt, wordt uitvoerig in hoofdstuk 9 
beschreven. 
 
Stamgroepavonden 
Op een stamgroepavond komen de ouders van de kinderen uit een bepaalde 
stamgroep bij elkaar. Dit is veelal aan het begin van het schooljaar. Er wordt dan 
gepraat over de gang van zaken in de stamgroep. Hoe ziet het leventje van het 
kind in deze groep eruit? Het gaat in de stamgroep vooral om praktische 
alledaagse zaken, die de ouders inzicht moeten verschaffen in het leven van 
alledag in de stamgroep. 
 
Thema-avonden 
Voor thema-avonden worden de ouders van alle kinderen uitgenodigd. De 
thema-avonden worden één of twee keer per jaar georganiseerd. De avond gaat 
over een thema dat te maken heeft met het leven en werken op onze school. Dat 
kunnen onderwijskundige of pedagogische zaken zijn. Het liefst wordt er een 
actueel thema gekozen waar de ouders of de school mee bezig zijn.  
 
Wilgentenen 
“Wilgentenen” is het nieuwsorgaan van de school. Alle zaken die voor ouders van 
belang zijn komen in het blad aan de orde. Wilgentenen wordt door de directie 
verzorgd en komt ongeveer één keer per week uit. Vaak bevat “Wilgentenen” 
ook geheugensteuntjes voor belangrijke data, die al in de jaarplanning voor 
ouders opgenomen zijn. U krijgt de wilgentenen toegezonden via mail 
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HOOFDSTUK 7    ZORG BINNEN DE WILGENHOEK 
 
Zorg 
Onder ‘zorg’ verstaan we: het organiseren van maatregelen en activiteiten op 
school om een zo goed mogelijke zorg te garanderen voor alle kinderen. 
We hebben op de Wilgenhoek een zorgplan, hierin staan de procedures met 
betrekking tot de zorg beschreven. 
 
Wat is zorg? 
Wij proberen binnen ons onderwijs een zo goede mogelijke zorg te garanderen 
voor alle kinderen, zodat zij zich met eigen capaciteiten talenten en 
mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Wij benaderen ieder kind als een eigen 
persoon en ieder kind wordt gerespecteerd.  
We hebben oog en zorg voor achterblijvende ontwikkelingen, maar ook voor 
kinderen die zich sneller ontwikkelen. 
We zoeken keer op keer naar geschikte materialen, methoden, organisatie en 
pedagogische aanpak voor kinderen met speciale zorgbehoeften.  
 
Hoe volgen wij de ontwikkeling van de kinderen? 
 
Ontwikkeling bij kleuters 
Via het ontwikkelingsvolgmodel Bosos wordt nauwlettend de ontwikkeling van de 
kinderen in groep 1 en 2 geregistreerd. Ouders hebben inzage in dit systeem en 
tijdens de 10 minuten gesprekken wordt dit aan ouders getoond. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Twee keer per jaar registreert de stamgroepleerkracht  van groep 3 t/m 8 de 
sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind in het sociaal emotioneel 
volgsysteem “Op school”. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is dit geïntegreerd 
in het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS. Hierbij wordt gekeken naar de relatie 
leerling/leerkracht, relatie leerling/leerling en de werkhouding. Indien de 
leerkracht naar aanleiding van deze screening het nodig acht om extra 
maatregelen te nemen, wordt een handelingsplan gemaakt.  
Ouders worden hierover geïnformeerd. 
 
Cognitief  
De stamgroepleerkracht neemt methode gebonden toetsen af en registreert deze 
in Parnassys. De stamgroepleerkracht neemt ook methode onafhankelijke 
toetsen af (CITO) en deze worden in het Leerling Volgsysteem (LVS) 
geregistreerd. Vanuit de resultaten van deze toetsen worden de didactische 
werkplannen gemaakt. Voor kinderen met een eigen leerlijn wordt een OPP 
(ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Ouders worden hierover geïnformeerd. 
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CITO toetsen 
In de onderbouw vervangen door groep 2 worden de toetsen Taal voor Kleuters 
en Rekenen voor kleuters afgenomen. 
Vanaf groep 3 worden afgenomen: 

- DMT toets (drie minuten toets) = technisch lezen 
- Begrijpend lezen 
- Rekenen 
- Spelling 
- Begrijpend lezen 
-  Werkwoordspelling (groep 7) 
- Studievaardigheden (groep 7) 

 
. 
In 2015 wordt de eindtoets van groep 8 opnieuw 
bepaald. De intern begeleider is verantwoordelijk voor 
het opstellen en naleven van de toetskalender.  
 
Wat is de rol van intern begeleider? 
De intern begeleider wordt door de stamgroepleerkrachten geïnformeerd over de 
ontwikkelingen en het welzijn van de kinderen in de stamgroep. 
Een keer per jaar maakt een stamgroepleerkracht een groepsdocument, waarin 
pedagogische,didactische en organisatorische onderdelen beschreven worden.  
Twee keer per jaar worden didactische werkplannen opgesteld voor de cognitieve 
ontwikkeling en het daarop afgestemde instructie en lesprogramma voor deze 
vakgebieden. 
 
Als aanvulling op dit groepsdocument  krijgt de intern begeleider alle gegevens 
van de kinderen uit het sociaal emotioneel volgsysteem op school en de 
toetsgegevens van de methode gebonden toetsen en CITO toetsen. 
Vier keer per jaar vindt er een bespreking plaats van de stamgroepleerkracht 
met de intern begeleider over bovenstaande gegevens. Indien ontwikkelingen 
aanleiding geven tot nader onderzoek en/of hulp, wordt de intern begeleider  
ingeschakeld om hierin actie te ondernemen. We proberen in zo vroeg mogelijk 
stadium signalen op te vangen en hierop in te spelen.  
 
Passend onderwijs 

Wat is passend onderwijs? 
Per 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Passend 
onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware 
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. 
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in 
het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor 
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zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgt dat bij hen past. Schoolbesturen 
hebben een zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. 
 
Passend Onderwijs op de Wilgenhoek 
Mede op basis van ons School Ondersteuningsprofiel kunnen we stellen dat we 
klaar zijn voor  het passend onderwijs binnen de Wilgenhoek zoals de wetgeving 
vanaf augustus 2014 voorschrijft. Passende zorg voor elk kind is juist op een 
Jenaplanschool goed te realiseren. We willen het onderwijs zodanig vorm geven 
dat er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een optimale 
ontwikkeling van alle kinderen wordt gewerkt. 

Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of 
haar talenten en beperkingen past. 

Op de Wilgenhoek wordt handelingsgericht gewerkt. We gaan uit van 
pedagogisch optimisme en we zoeken samen naar een kansrijk en passend 
onderwijsaanbod voor ieder kind met zijn/haar specifieke behoeften. De 
stamgroepleiders gaan samen met de intern begeleider (IB-er)  kijken vanuit de 
verschillen en mogelijkheden van ieder kind. De IB-er is een collega met 
specifieke kennis die de stamgroepleider kan ondersteunen bij het interpreteren, 
organiseren en reflecteren van de mogelijkheden die betrekking hebben op 
ondersteuning. 

De Wilgenhoek past de Kabellsystematiek toe. Op basis van deze systematiek 
worden door middel van groepsdocumenten, groepsplannen, didactische 
werkplannen , het ontwikkelingsvolgmodel Bosos en het sociaal emotioneel 
volgsysteem Op School schoolsfeer, groepssfeer en ieder kind in beeld gebracht. 
Leerkrachten bespreken de bevindingen meerdere keren per jaar met de ib-er. 
Overleg momenten worden aan het begin van elk schooljaar vastgelegd.  

We combineren individuele leerbehoeften zoveel mogelijk en 
richten het onderwijs zodanig in dat we hier zo goed 
mogelijk op kunnen aansluiten. Centrale vraag die we ons 
stellen: Wat heeft dit kind nodig van deze groepsleider, met 
deze groepsgenoten, op deze school met deze ouders. 

·      Soms is er begrip nodig 

·      Soms is er uitdaging nodig 

·      Soms zijn er hulpmiddelen nodig 

·      Soms zijn er deskundigen van buitenaf nodig 

·      Vaak kunnen kinderen zelf heel goed bedenken wat ze nodig hebben. 

In  uitzonderlijke gevallen, waarbij de grenzen van de zorg die wij kunnen geven 
worden overschreden en wij besluiten dat het beter is voor de leerling om elders 
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onderwijs te volgen,  zullen wij door moeten verwijzen naar een inclusieve school 
bij ons in de regio of een school voor speciaal onderwijs(SO of SBO) Onze 
verwijzingscijfers naar het speciaal onderwijs zijn de laatste jaren heel gering. 
We dienen op de Wilgenhoek rekening te houden dat het huidige gebouw niet 
rolstoelvriendelijk is en ons personeel niet bevoegd is tot verpleegkundige 
handelingen zoals het toedienen van medische indicaties (wel BHV eerste hulp 
handelingen) 

Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, 
speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de 
praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
voor deze leerlingen is er zorgplicht. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege 
een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen 
met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. 
Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, 
soms blijkt dat pas later. 
Het onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn (cluster 1) en leerlingen 
die doof of slechthorend zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben (cluster 
2) wordt in een landelijk systeem georganiseerd. Voor alle andere leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in 
regionale samenwerkingsverbanden. 

Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat 
de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend 
onderwijsaanbod krijgt. 
De school moet zorgvuldig onderzoeken wat een kind nodig heeft en dat eerst 
zelf proberen te realiseren. 
Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden, moet de school na overleg 
met de ouders zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een 
passend aanbod kan organiseren. 

Schoolondersteuningsprofiel 
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven 
staat welke ondersteuning geboden kan worden en hoe die ondersteuning is 
georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen 
van het schoolondersteuningsprofiel. 

Bestaat het ‘rugzakje’ nog? 
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning 
die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door Driegang /EC 
Rotonde georganiseerd. EC Rotonde regelt de extra ondersteuning, dit kan door 
geld,  extra begeleiding of inzet onderwijsassistentie. 
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Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 
Als uw kind al op school zit, ga dan het gesprek aan met de leerkracht. 
Als uw kind nog niet op onze school zit, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken 
van te voren schriftelijk aan. In ons schoolondersteuningsprofiel, ook beschreven 
in het hoofdstuk passend onderwijs op de Wilgenhoek  kunt u vinden  welke 
ondersteuning wij kunnen bieden. Wij zullen informatie verzamelen en zorgvuldig 
onderzoeken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Van u als ouder wordt 
verwacht dat u de informatie die u heeft met ons deelt. Binnen 6 tot 10 weken 
laten wij weten of uw kind wordt toegelaten of we doen een voorstel voor een 
beter passende plek voor uw kind op een andere school van ons bestuur. Dat 
gebeurt altijd in nauw overleg met u. De Wet passend onderwijs en de zorgplicht 
betekenen niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te geven binnen de 
eigen school. Als niet de juiste ondersteuning kan worden geboden, dan moet er 
een andere school worden gezocht.  
Het samenwerkingsverband mag bepalen welke ondersteuningsaanbod het beste 
is. Om te bepalen of een kind het meest op zijn plaats is in het speciaal 
onderwijs, moeten deskundigen worden geraadpleegd. 

Naar een speciale school? 
Het kan zijn dat vanuit onze school uw kind wordt doorverwezen. EC Rotonde zal 
in overleg met de ouders bekijken of uw kind het beste op zijn plek is op een 
school met speciaal basis(onderwijs), of inclusieve school of een school met 
speciale opvang. 

Samenwerkingsverband 28.16, ‘Driegang’ 
Hoe werkt het in de praktijk bij het samenwerkingsverband waar onze school bij 
hoort, het samenwerkingsverband 28.16, ‘Driegang’ 
 
Ons samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun 
besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en 
Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs. Tevens zullen de besturen voor speciaal onderwijs van 
buiten bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten 
deelnemen. In samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON (cluster 3, voor 
leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een 
chronische ziekte) en Yulius (cluster 4, voor leerlingen met gedragsstoornissen, 
ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem). 
 
De samenwerkende schoolbesturen zetten in op een hoogwaardige 
basisondersteuning binnen de scholen van het samenwerkingsverband. Er wordt 
een adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve 
(onderwijs)ondersteuning nagestreefd. Prioriteit wordt gegeven aan de 
verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning. In tweede instantie 
wordt waar mogelijk gestreefd naar een verbreding/ophoging van deze basis. 
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Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen 
meer leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen. Het streven is dan ook 
maximale thuisnabijheid, mits dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Als 
het de ontwikkeling belemmert, dan moet erkend moet worden dat in sommige 
gevallen de benodigde ondersteuning (nog) niet geboden kan worden binnen de 
grenzen van het samenwerkingsverband. 
 

De route bij verwijzing 
 
Stap 1: arrangeren in de school  

Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam op schoolniveau heeft een centrale rol in de signalering, 
toewijzing en afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. De basis voor het 
ondersteuningsteam wordt gevormd door de leerkracht, de ouder(s) en de 
interne begeleiding (IB). Vervolgens kan dit overleg uitgebreid worden met de 
brugfunctionaris onderwijs vanuit het samenwerkingsverband en de 
brugfunctionaris zorg vanuit de gemeente. De (jeugd)zorgspecialist is thuis in 
het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente vallen. De intern begeleider (IB’er) heeft en houdt de regie op het 
overleg.  

Brugfunctionaris onderwijs 
Onze school heeft korte lijnen en intensieve contacten met de 
onderwijsarrangementen van samenwerkingsverband 28.16 Driegang. De 
onderwijsspecialist wordt per school aangewezen door samenwerkingsverband 
28.16 Driegang. 
 

(Jeugd)zorgspecialist 
Er zijn drie organisaties in de regio waarmee onze school frequent en intensief 
contact onderhouden: GGD, Bureau Jeugdzorg (stopt per 1-1-2015 en zal vanaf 
september al gaan afbouwen; alleen tweedelijns hulp is nog mogelijk bij Yulius) 
en Rivas Zorggroep (voor wat betreft het (school)maatschappelijk werk).  
 
Zowel de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als het grotere 
ondersteuningsteam kunnen direct besluiten tot snelle en lichte interventies die 
geacht worden onderdeel te zijn van de basisondersteuning.  
 
Stap 2: extra ondersteuning 
Wanneer het ondersteuningsteam constateert dat de basisondersteuning 
onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet 
te komen, kan dit leiden tot een arrangement dat gefaciliteerd moet worden 
(“extra ondersteuning in de basisschool”). Dit moet worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband . De coördinator van een onderwijsarrangement 
(Taal/lezen, Rekenen, Gedrag, Inclusief) kan preventieve ambulante begeleiding 
toekennen, gericht op de ondersteuning van de leerkracht en de IB’er. 
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Bij het aanvragen van een arrangement wordt een Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) opgesteld. Ouders ondertekenen dit OPP.  
De school kan ook gebruik maken van voorzieningen vanuit het 
samenwerkingsverband 
zoals winnerteam,DOG project, lunchcafe en speltherapie.  
 
Stap 3: verwijzing  
Wanneer ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven, 
zal een verwijzingsverzoek worden opgesteld. 
 
Stap 4: deskundigenadvies  
Het deskundigenadvies wordt opgesteld door tenminste een orthopedagoog en 
een deskundige waarvan de expertise aansluit op de vermeende 
onderwijsbehoefte. In de praktijk is dit een kleine commissie.  
Indien het deskundigenadvies een afwijzing van het verwijzingsverzoek 
betekent, levert de commissie een alternatief. Indien het deskundigenverzoek 
het verzoek tot verwijzing ondersteunt, wordt tevens aangegeven op wat voor 
soort school (SBO of SO) de leerling het beste tot zijn recht zal komen.  
 
Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring  
Op basis van het deskundigenadvies en het OPP de directeur van kamer EC 
Rotonde een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, waarbij 
tevens de duur van de toelaatbaarheid, de onderwijssoort (speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs) en in geval van speciaal onderwijs de 
ondersteuningscategorie (1 t/m 3) wordt aangegeven. De aanvraag wordt 
verstuurd naar de SWV coördinator. 
De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek 
na ontvangst. 
 
Verdere samenwerkende instanties 
 

➢ Schoolmaatschappelijk werk 
                    

Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met kinderen met 
problemen. Problemen die kunnen samenhangen met hun thuissituatie 
en leefomgeving. Problemen die de kinderen belemmeren bij hun 
ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de 
zorgstructuur binnen de school. Het schoolmaatschappelijk werk werkt 
nauw samen met de school. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig 
problemen te signaleren en snel hulp te bieden. 
 
Schoolmaatschappelijk werk, geregeld via Rivas,  is bedoeld voor 
kortdurende hulpverlening bij problemen, bijvoorbeeld op het gebied 
van: 
 



  

43 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

- Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind 
- Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, 

pesten of gepest worden) 
- Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag) 
- Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten) 
- Problemen door ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding of 

een overlijden.  
 
De schoolmaatschappelijk werker:  
 

- Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen 
- Onderzoekt de oorzaken van de problemen 
- Begeleidt de ouders en/ of het kind 
- Geeft leerkrachten en intern begeleiders advies 
- Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening 

 
De schoolmaatschappelijk werker heeft beroepsgeheim. 
 

Aanmelden bij het School Maatschappelijk Werk is mogelijk via de intern 
begeleider van de school. Ook is het mogelijk dat ouders/verzorgers direct 
contact opnemen met het school Rivas schoolmaatschappelijk werk 
Postbus 90  
4200 AB Gorinchem, 
Telefoonnummer: 0900-8440 
zorglijn@rivas.nl 
 

➢ Speciale scholen voor basisonderwijs 
Via ons samenwerkingsverband worden kinderen, indien nodig, 
verwezen naar het speciaal onderwijs in de regio.  
 

 
  



  

44 Schoolgids De Wilgenhoek – Deel 1 - Informatieboekje 

HOOFDSTUK 8    EXTERNE CONTACTEN VAN DE 
WILGENHOEK 
 
Onderwijskwaliteit 
De school wordt op onderwijskwaliteit begeleid door de onderwijspraktijk Harry 
Janssens. We maken gebruik van het Kabellsysteem van de onderwijspraktijk. 
Marjon Clarijs, jenaplanspecialiste, verleent eveneens haar diensten aan onze 
onderwijskwaliteit. 
Een overzicht van de samenhang van de instrumenten van de kwaliteitszorg 
vindt u in het beleidsstuk kwaliteitszorg op de Wilgenhoek. 
 
Inspectie 

Inspectie 
De onderwijsinspectie is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit 
van het onderwijs te bewaken. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs 
is geregeld in de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT, 2012). 
 
Scholen die het goed doen, 'verdienen' minder toezicht. Waar problemen zijn, 
wordt het toezicht intensiever. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid 
van schoolbesturen. Aanspreekpunt voor het toezicht zijn dan ook de besturen 
van de onderwijsinstellingen.  

Als het onderwijs verandert, kan het toezicht niet achterblijven. Daarom 
vernieuwt de inspectie haar toezicht. De vernieuwingen zijn tot stand gekomen 
met de hulp van leraren, leerlingen, schoolbesturen, ouders en 
wetenschappelijke experts. 

Informatie is te verkrijgen via www.onderwijsinspectie.nl.   
Vragen aan de Onderwijsinspectie kunnen gesteld worden per e-mail 
(http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier )   
en per telefoon (voor ouders en leerlingen via tel.nr. 1400).  
 
Jenanet 
Een samenwerkingsverband van verschillende scholen op directieniveau. 
 
De Nederlandse Jenaplan Vereniging  
De N.J.P.V. is een vereniging waar alle Jenaplanscholen bij aangesloten zijn. De 
vereniging behartigt de belangen van de Jenaplanscholen bij het Rijk. Door veel 
onderlinge contacten, studiekringen, regiosamenwerkingsverbanden, 
werkconferenties, samenwerking met landelijke pedagogische centra, 
ondersteuning en het stellen van kwaliteitseisen aan opleidingsscholen die een 
Jenaplanafdeling hebben, alsmede het verzorgen van een opleiding voor het 
officiële Jenaplancertificaat, tracht men ook een bijdrage te leveren aan het 
verhogen van de kwaliteit van het Jenaplanonderwijs op de aangesloten scholen. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier%2520
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Voortgezet Onderwijs 
De kinderen van De Wilgenhoek stromen naar veel scholen in de regio door. Ze 
gaan naar Gorinchem, Culemborg, Geldermalsen en Leerdam. We nodigen 
scholen voor Voortgezet Onderwijs uit om op onze school voorlichting te komen 
geven en we stimuleren de ouders en de kinderen om toch vooral op de scholen 
de sfeer te gaan proeven, alvorens een keuze te maken. 
 
Schoolarts/schoolverpleegkundige 
De school heeft een samenwerkingsverband met de schoolarts die werkzaam is 
bij de GGD Dordrecht, afdeling Gorinchem. De kinderen worden periodiek door 
de schoolarts of door de schoolverpleegkundigeonderzocht. Bij sommige 
onderzoeken worden ouders uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Er kan 
ook op verzoek van ouders of school een afspraak gemaakt worden indien er 
zorgen/vragenzijn. 
 
Logopedie 
Kinderen in groep 2 krijgen een logopedische screening  betreffende de uitspraak 
en de taalontwikkeling. 
Indien nodig wordt in samenspraak met ouders een beroep gedaan op een 
logopedist. Samenwerking tussen de school, de ouders en de leerkracht bij de 
behandeling is van groot belang en vindt in de praktijk ook steeds plaats 
 
Werkgroep 0-6 jarigen 
In Leerdam nemen we deel aan een werkgroep die zich bezig houdt met het 
afstemmen van de voorschoolse opvang en de opvang op de basisschool. Soms 
verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zonder problemen en kan er 
extra zorg nodig zijn. Wanneer deze zorg al voor het vierde jaar tot stand 
gekomen is in samenwerking met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, 
zullen de peuterleidsters de ouders vragen of zij relevante informatie hierover 
aan de basisschool mogen geven wanneer het kind straks vier wordt. Op deze 
manier kan de basisschool het kind zo goed mogelijk verder begeleiden en 
zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van een kind. In de 
samenwerkingsovereenkomst die dit regelt is ook opgenomen dat de overdracht 
van gegevens slechts dan kan plaats vinden na uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de ouders. Dit is al vermeld in de regels hierboven, dus laten 
vervallen. 
 
 
Sponsoring in de school 
In principe staat de school niet afhoudend tegenover sponsoring, als het in 
bescheiden mate plaats vindt en de sponsor geen directe invloed op het 
onderwijs kan hebben. Daarnaast is het belangrijk dat per keer bekeken naar de 
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aard van het product waarvoor de sponsor reclame wenst te maken via de 
school. Voor zaken en producten, die naar onze mening kinderen geen goed 
doen, zullen we geen reclame maken, ook al lopen we daardoor sponsoring mis.  
 
De Buiten schoolse Opvang 
Kinderen van de Wilgenhoek kunnen gebruik maken van de Buitenschoolse 
Opvang van de Stichting S.K.C.N. Zij worden na schooltijd  door de stichting 
opgehaald en gebracht naar de locatie van de stichting. 
 
De Vereniging voor Openbaar onderwijs 

De Vereniging Openbaar Onderwijs is de belangenbehartiger van het openbaar 
onderwijs. De vereniging is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen in het 
openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, 
schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en 
medezeggenschapsraden. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs informeert, adviseert, begeleidt en 
organiseert scholing. Bij vragen en problemen over onderwijs geven 
beleidsadviseurs van het bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs in 
Almere deskundig advies.  

Bij beleidsvoornemens op ministerieel niveau wordt in gezamenlijkheid met de 
landelijke organisaties voor ouders in het bijzonder onderwijs en vakbonden, 
verenigingsstandpunten ingebracht. 
 
Op plaatselijk en regionaal niveau is de vereniging druk doende het 
onderwijsbeleid te beïnvloeden, medezeggenschapsraden van dienst te zijn, 
scholing te organiseren voor ouderraden. 
 
De VOO kent een regelmatig verschijnend onderwijsmagazine “School!” en een 
reeks van uitgaven voor de onderwijspraktijk voor ouders en leerkrachten. 
 
De VOO:  
Tel.  036 – 533 15 00  Fax. 036 – 534 04 64. 
www.voo.nl 
E-mail: voo@voo.nl 
Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere 
Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere. 
 
Vragen over het onderwijs van Uw kind? Bel gratis 0800 5010 voor ouders en 
MR-leden. 
 

mailto:voo@voo.nl
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HOOFDSTUK 9      NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
Als uw kind in groep 8 zit, staat u voor de keuze om een school voor voortgezet 
onderwijs te kiezen voor uw kind. Het kiezen voor een school is heel belangrijk 
en zeker niet gemakkelijk. Er zijn veel scholen voor Voortgezet Onderwijs in deze 
regio waar kinderen uit Leerdam voor kunnen kiezen. Al die scholen hebben hun 
eigen opvattingen over onderwijs. Voortgezet Jenaplanonderwijs is helaas niet 
aanwezig in de regio. 
 
Overgangsprocedure 

• Gedurende het gehele jaar wordt er met de 8e groepers gesproken 
over hert Voortgezet Onderwijs. 

• Wij vragen zoveel mogelijk voorlichtingsmateriaal aan bij het 
ministerie over het Voortgezet Onderwijs en geven dit aan de 
ouders door. 

• In september wordt een ouderavond georganiseerd waarop met de 
ouders in het algemeen over het Voortgezet Onderwijs gesproken 
wordt. Ook wordt tijdens die avond de procedure uiteengezet. 

• In november geven de leerkrachten van groep 8 over ieder kind een 
voorlopig advies aan de ouders. Hierbij wordt aangegeven welk 
niveau van Voortgezet Onderwijs het kind volgens de leerkracht 
waarschijnlijk aan zal kunnen. 

• Eind januari/ begin februari geeft de leerkracht het definitieve 
schooladvies aan de ouders. Dit advies is dan ook met de kinderen 
besproken.  

• Eindtoets: de keuze voor de eindtoets wordt in augustus 2015 
gemaakt. 

• De scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren in januari en 
februari  ‘Open Dagen’. Wij geven de kinderen steeds aan wanneer 
de ‘Open Dagen’ zijn en stimuleren de kinderen en de ouders om 
toch vooral een aantal scholen te bezoeken. 

• In deze periode brengen we met de 8e groepers een bezoek aan 
scholen voor Voortgezet Onderwijs. 

• In maart moeten de ouders het kind opgeven bij een school voor  
Voortgezet Onderwijs. 

• Als de kinderen opgegeven zijn, wordt de school weer om 
informatiegevraagd. Wij geven dan een zo uitvoerig mogelijk 
verslag over het kind. 

• In juni gaan de kinderen een dag naar de school van hun keuze om 
te wennen aan de nieuwe school en de nieuwe groep. 

• Bij het schoolverlaten vindt er een overdracht plaats tussen het 
Voortgezet Onderwijs en het basisonderwijs op basis van 
werkhouding, gedrag en resultaten. 
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De opbrengst van ons onderwijs 
Als kinderen van vier op school komen, willen ouders al graag weten hoe de 
overgang van een Jenaplanschool naar het Voortgezet Onderwijs is.  
Op de Cito eindtoets en in 2015 het drempelonderzoek scoren we meestal iets 
boven gemiddeld. In het jaarverslag vindt u de uitslagen van de Cito-toetsen van 
de voorgaande schooljaren.  
Het is wel van belang dat scholen voor Voortgezet Onderwijs ons de volgende 
zaken vaak laten weten: 

• dat onze kinderen heel zelfstandig zijn 
• dat onze kinderen in allerlei commissies willen, zoals een 

schoolkrantcommissie, een toneelcommissie e.d. 
• dat het plannen van huiswerk geen problemen geeft, doordat onze 

kinderen gewend zijn met een weektaak te werken, waar ze zelf 
verantwoordelijkheid voor dragen, 

• dat onze kinderen zich een mening weten te vormen en die ook 
onder woorden kunnen brengen, voorzien van argumenten, 

• dat onze kinderen vaak positief eigenwijs zijn en zich niet bij 
voorbaat door een leerkracht van hun stuk laten brengen, 

• dat onze kinderen rekening houden met anderen. 
Natuurlijk gelden dit soort uitspraken niet voor alle kinderen die van De 
Wilgenhoek afkomen. Het is echter opvallend dat uitspraken als hierboven steeds 
weer terugkomen in gesprekken over onze kinderen met leraren van scholen 
voor Voortgezet Onderwijs die met onze kinderen gewerkt hebben. 
Wij denken echter dat het allerbelangrijkste is dat de kinderen plezier in school, 
zelfvertrouwen en de motivatie om te leren hebben meegekregen. Dat zal de 
overstap van De Wilgenhoek naar een andere school zeker vergemakkelijken. 
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Bijlage 1 
 
Klachtenregeling primair onderwijs 
 
Het bevoegd gezag van Jenaplanschool De Wilgenhoek, 
gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, 
gehoord de medezeggenschapsraad, 
stelt de volgende "Klachtenregeling primair onderwijs" vast: 
 
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1  
 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 
   a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op 

de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; 
  b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; 
  c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige 

(ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een 
lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht 
voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 

  d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; 

   e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2; 
  f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; 
  g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een 

minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de 
directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die 
anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een 
klacht is ingediend; 

  h. benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde 
commissie die bestaat uit leden aangewezen door de geledingen  

    ouders/leerlingen, personeel en bevoegd gezag. 
 
Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten 
 
Paragraaf 1 De contactpersoon 
 
Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 
 
1. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst 

naar de vertrouwenspersoon. 
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2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De 
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.  

 
Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon 
 
Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon 
 
1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die 

functioneert als aanspreekpunt bij klachten. 
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De 

benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie. 
3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden 

bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft 
tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de 
verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte 
bij politie of justitie. 

4. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk of 
wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

5. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete 
klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie 
of het bevoegd gezag. 

6. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het 
bevoegd gezag te nemen besluiten. 

7. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding 
van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet 
nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

8. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk 
verslag uit van zijn werkzaamheden. 

 
Paragraaf 3 De klachtencommissie 
 
Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie 
 
1. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de 

klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. 
2. Het bevoegd gezag kan zich ook, na hierover instemming te hebben verkregen 

van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aansluiten bij een 
regionale of landelijke commissie.  

3. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd 
gezag over: 

   a. (on)gegrondheid van de klacht; 
   b. het nemen van maatregelen; 
   c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
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4. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct 
betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling 
van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot 
geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze 
plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de 
klachtencommissie heeft beëindigd. 

5. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk 
verslag uit van haar werkzaamheden.  

 
Artikel 5 Samenstelling klachtencommissie 
 
1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die 

worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De 
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie. 

2. Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de 
plaatsvervangende leden. 

3. De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig 
moet worden geacht voor de behandeling van klachten. 

4. Leden van het personeel, van het bevoegd gezag, alsmede 
ouders/voogden/verzorgers en leerlingen/studenten/deelnemers van de 
schoolgemeenschap, de vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen geen 
zitting hebben in de klachtencommissie. 

5. De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter 
aan. 

6. Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan. 
 
Artikel 6 Zittingsduur 
 
1. De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd 

voor de periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. 
2. De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. 
 
Paragraaf 4 De procedure bij de klachtencommissie 
 
Artikel 7 Indienen van een klacht 
 
1. De klager dient de klacht in bij: 
   a. het bevoegd gezag; of 
   b. de klachtencommissie. 
2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden 

ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.      
3. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd 

gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij 
toepassing wordt gegeven aan het vierde lid. 
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4. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat 
de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd 
gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de 
klachtencommissie. 

5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid 
genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de 
klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot 
geheimhouding verplicht. 

6. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 
7. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
8. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de 

klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een 
klacht onderzoekt. 

9. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee 
dat er een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie.  

10. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten 
vertegenwoordigen door een gemachtigde. 

 
Artikel 8 Intrekken van de klacht 
 
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, 
deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de 
directeur van de betrokken school mee. 
 
Artikel 9 Inhoud van de klacht 
 
 1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.  
 2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor 
akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt. 

 3. De klacht bevat ten minste: 
   a. de naam en het adres van de klager; 
   b. de dagtekening; 
   c. een omschrijving van de klacht. 
 4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de 

gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan 
nog niet voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-
ontvankelijk worden verklaard. 

 5. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de 
aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school 
gemeld.  
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Artikel 10 Vooronderzoek 
 
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling 
van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe 
deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien 
hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag 
vereist. 
 
Artikel 11 Hoorzitting 
 
 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de 

aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden 
gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na 
ontvangst van de klacht. 

 2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, 
tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 

 3. De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of 
de aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 

 4. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft 
verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

 5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.  
   Het verslag bevat: 
   a. de namen en de functie van de aanwezigen; 
   b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd. 
 6. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 12 Advies 
 
 1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over 

het advies. 
 2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het 

bevoegd gezag, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de 
klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en 
het bevoegd gezag. 

 3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het 
al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan 
de klager, de aangeklaagde en de directeur van de betrokken school. 

 4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over 
de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. 

 
Artikel 13 Quorum 
 
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de 
klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. 
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Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling 
 
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de 
behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan 
zijn. 
 
Paragraaf 5 Besluitvorming door het bevoegd gezag. 
 
Artikel 15 Beslissing op advies 
 
 1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie 

deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de 
betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij 
het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding 
van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat 
vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de 
hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

 2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze 
verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de 
aangeklaagde en de klachtencommissie. 

 3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet 
genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich 
mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag 
voorgenomen beslissing.  

 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
 
Artikel 16 Openbaarheid 
 
 1. Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage. 
 2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze 

regeling. 
 
Artikel 17 Evaluatie 
 
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, 
de contactpersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd. 
 
Artikel 18 Wijziging van het reglement 
 
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na 
overleg met de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming 
van de vigerende bepalingen. 
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Artikel 19 Overige bepalingen 
 
 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
 2. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 
 3. Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling onderwijs". 
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Bijlage 2 
 
Leerplichtwet 
 
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen 
naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. 
De gemeente heeft de taak dat te controleren. 
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?  

• Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, 
zoals een studiedag voor het personeel. 

• Als uw kind ziek is. U moet dat zo spoedig mogelijk aan de school worden 
doorgeven; een doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs. 

Het vakantierooster maken wij bekend, zodra dit is vastgesteld. Dat is altijd ruim 
voor het begin van het nieuwe schooljaar, zodat u er rekening mee kunt houden 
bij het boeken van uw vakanties en vrije dagen. 
 
Extra verlof 
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen: 
Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde 
godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren 
op school melden. 
 
Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn. 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een 
medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. 

• een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, 
(over)grootouders, broers/zusters, ooms/tantes. 

• een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
grootouders. 

• een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. 
• gezinsuitbreiding 
• verhuizing 
• ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters. 
• overlijden (inclusief begrafenis/crematie) van ouders, grootouders, broers 

of  zusters, (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en 
nichten (3e   en 4e graad). 

  
Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen vrij gegeven worden als 
er bijvoorbeeld sprake is van goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra 
lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang 
weekend. 
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Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten 
hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
lesweken van een schooljaar. 
 
Hoe vraagt u extra verlof aan? 
Een verzoek om extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school 
worden ingediend. Extra verlof voor vakantie moet minimaal twee maanden van 
te voren worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. 
  
Beslissing op een verlofaanvraag. 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof 
voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de 
directeur worden ingediend. 
De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag als het een periode 
betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een verlofaanvraag van meer dan 
10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente na 
de mening van de directeur te hebben gehoord.  
 
Als u het niet eens bent met de beslissing. 
Als uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens dan 
kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen, 
dus de directeur of de leerplichtambtenaar, zij moeten hun besluit dan 
heroverwegen.  
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten en daarna krijgt 
u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.  
De directeur en/of de leerplichtambtenaar kunnen eventueel bij de 
bezwaarschriftencommis-sie van de gemeente advies vragen over de kwestie. Dit 
advies van de commissie kunnen zij laten meewegen bij de heroverweging.  
Bent u het niet eens met het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen dan 
kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken 
schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank sector 
bestuursrecht. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de president van de rechtbank. Aan deze juridische procedure zijn 
kosten verbonden, het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen als u 
een beroepschrift wilt indienen, dit kan bijvoorbeeld bij een Bureau voor 
rechtshulp.   
 
Ongeoorloofd schoolverzuim. 
Als uw kind verlof opneemt zonder toestemming van de directeur of de 
leerplichtambtenaar dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De 
directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze beslist of er 
proces verbaal wordt opgemaakt. 
 
Vragen over (vakantie)verlof of over de leerplicht. 
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Als u nog vragen heeft over verlof of over ander leerplichtzaken kunt u terecht 
bij de directeur van de school of bij het  
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.  
Postbus 619 
3300 AP Dordrecht 
Telefoon: 078 – 6398090 
Website: www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl 
 
9.1Formulier “Vaststelling Schoolgids ” 
 

 JENAPLANSCHOOL De Wilgenhoek LEERDAM  
Bestuur: Stichting O2A5 
bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs 
Parallelweg 24 
4143 LA Leerdam 
Tel: 0345632101 
Email: dewilgenhoek@planet.nl 
www.jpsdewilgenhoek.nl 

 
 

  
De Mr en het bestuur van de Stichting O2A5  van Jenaplanschool De Wilgenhoek heeft de 
voor  
vervangen door 2015-2016 geldende Schoolgids vastgesteld. 
 
 
Directeur 
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Datum:. . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Handtekening: 
 
 
Voorzitter  van  de MR  
Naam:.Wouter Bovelander 
Datum:. 30 juni 2015  
Handtekening: 
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