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VOORWOORD 

 
Hierbij onze schoolgids/kalender  Wij wensen u veel 
leesplezier en hopen dat u in deze gids alle informatie 
kunt vinden die nodig is voor u en uw kind(eren).  
 
De informatie in deze schoolgids geeft u veel aanwijzin-
gen om samen met het team de schoolperiode van uw 
kind(eren) op onze school zo aangenaam en effectief 
mogelijk te maken. We hopen dan ook dat u deze gids 
goed leest. Meer specifieke informatie  is te vinden in 
de bovenschoolse informatiegids van SPOZ, de site van 
onze school (wegwijzer-achtmaal.nl) en de site van 
onze stichting (spoz.nl).  
 
We nodigen u ook van harte uit om met uw vragen 
naar school te komen indien deze gids voor u niet dui-
delijk is en uw vragen niet voldoende beantwoord wor-
den. De schooldeur staat altijd open. U bent van harte 

welkom. 
 
Namens het team 
 
Natasja Frijlink 
Directeur Basisschool De Wegwijzer 

 
 
 

 
 

INLEIDING 
 
De School 
Onze school is een kleine basisschool met gemiddeld 

120 leerlingen. De Wegwijzer is gehuisvest in MFA ’t 

Gouwe Hart. In dit gebouw zit naast de school ook het 

dorpshuis en de peuterspeelzaal gehuisvest. De school 

heeft 6 klaslokalen; op de begane grond bevinden zich 

2 klaslokalen, de personeelsruimte, conciërgeruimte, 

het directiekantoor en het IB-kantoor. Boven zijn 4 

klaslokalen en een berging gesitueerd.  

Voor de school is een speelplaats die onderverdeeld 

kan worden in een ruimte voor de jongste leerlingen 

en een gedeelte voor de oudere leerlingen. Middels 

een lijn zijn de twee delen te scheiden. Het schoolplein 

wordt alleen zo verdeeld tijdens de lunchpauze. 

De school maakt voor de groepen 1 t/m 8 ook gebruik 

van een gymzaal. Deze gymzaal is onderdeel van de 

MFA. Bij mooi weer spelen de groepen 1-2 buiten met 

het buitenspelmateriaal en/of in de zandbak. 

Het team 
De Wegwijzer bestaat uit 5 groepen en een team van 8 
leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsas-
sistente, een conciërge, een bovenschoolse HB-
specialist en de directeur.  
 
Wij als team van basisschool de Wegwijzer zijn trots op 
onze school en op het onderwijs dat wij geven aan uw 
kind. We werken vanuit de overtuiging dat we er alles 
aan doen om uw kind het onderwijs te geven dat pas-
send is bij zijn of haar situatie. In overleg met u willen 
we uw kind  onderwijs geven waar we samen met ge-
noegen op terug kunnen kijken en dat uw kind brengt 
naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij zijn of 
haar leersituatie past. 

Team 2022-2023 

 
 
Anti-pestcoördinatoren:  
Juf Cheyenne 
Juf Synthia  
  
Vertrouwenspersonen:   
Juf Synthia 
Juf Cheyenne 
 
 
 
 

Groep 1-2 Juf Cheyenne 

Groep 3 Juf Nicole / Juf Afke 

Groep 4 Juf Joyce 

Groep 5/6 Juf Irene/ Juf Ilona 

Groep 7/8 Juf Ilona/ Juf Femke 

Ploeterklas / 
extra onder-
steuning 

Juf Carolina 

IB-er Juf Moniek 

Directeur Juf Natasja 

Onderwijs-
assistente 

Juf Synthia 

Conciërge Meneer John 

Vrijwilligers  Juf Loes 
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September 2022 

 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 Bloemencorso  4 

5 
Corso maandag: alle 

lln. Vrij 

Eerste schooldag 6 
 

7 
 

8 9 
Kriebelteam 

 

10 
 

11 

 12 
 
 

13 
 

14 
  
 

15 
 

16 
 

17 18 
Kindercorso 

 

Studiedag 19 
Alle kinderen zijn vrij 

GMR 20 
Juf Joyce jarig 

 
OR  

21 
 

22 
 

 Bosdag 23 
 

24 
 

25 

 MR 26 27 
 
 

28 
 

 Studiedag 29 
Alle kinderen zijn vrij 

 

 Reserve datum  30 
Bosdag 

  

Gouden weken 

Gouden weken 

Gouden weken 

Gouden weken Startgesprekken 
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DE VISIE VAN DE SCHOOL 

De Wegwijzer is een katholieke basisschool. Wij wer-

ken vanuit waarden en normen zoals die door de Chris-

telijke geloofsgemeenschap worden uitgedragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kernwaarden 
Waarvoor staan wij ?    
 Iedereen is uniek 
  Iedereen hoort erbij 
 Respect voor elkaar 
 
Kernkwaliteiten  
Waarin blinken wij uit ?  
  Flexibiliteit 
 Enthousiasme 
 Betrokkenheid 
 Respect voor iedereen 
 

Gewaagd doel 
Wij zijn een kleinschalige school met een doorgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen van groep 1 t/m 8. We 
maken leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leer-
proces. De leerkrachten begeleiden dit proces en gaan 
voor het hoogst haalbare eindresultaat voor ieder kind. 

Hoger doel 
De Wegwijzer staat voor onderwijs in een veilige omge-
ving. Het team streeft naar optimale resultaten voor 
ieder kind. Zij hebben oog voor  talenten, mogelijkhe-
den en kansen op didactisch, sociaal-emotioneel en 
creatief gebied. Zehebben een  open en respectvolle 
houding naar kinderen, ouders en andere betrokkenen. 
 
Slogan: 

Samen op Weg om Wijzer te worden 
 

SCHOOLORGANISATIE 

Maandelijks vindt er overleg plaats binnen het team-

van de school. De vergaderingen vormen de rode 

draad in onze interne communicatiestructuur. 

  

Indien u zaken wilt bespreken met de school omtrent 

uw kind kunt u zich altijd tot de groepsleerkracht van 

uw kind wenden.  Indien uw vragen niet beantwoord 

(kunnen) worden is er de directeur die u de helpende 

hand kan bieden. 

Juf  Moniek onze Ib’er is dinsdag en donderdag aanwe-

zig. 

Juf Synthia biedt extra ondersteuning  

 

U kunt zich tot de conciërge wenden voor zaken, vra-

gen en mededelingen van algemene aard, zoals ziekte 

van uw kind. 
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ma di wo do vr za zo 

3 
Ouderinloop 

4 
Dierendag 

 

Dag van de leraar 5 
Kinderboekenweek  

Thema giga-groen  

6 
 
 

7 
 
 

8 
Juf Nicole jarig   

9 

10 
 

11 
 

12 
 

13 14 
 
 

15 16 

17 18 19 20  21 
Einde Kinderboeken-

week 
 

22 23 

24 
 

Juf Irene jarig 25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 

31       

  

Oktober 2022 

 

Gouden weken 

Gouden weken 

Gouden weken 

Deze week techniekmomenten 

Herfstvakantie 

Kind gesprekken 

Kind gesprekken 
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SCHOOLORGANISATIE 
Basisregels 
 

• eerlijk duurt het langst; 

• iedereen hoort erbij; 

• pas op je woorden; 

• handen thuis; 

• veiligheid voor alles; 

• respect voor elkaars spullen 
 
 
 
Schoolregels 
In onze school verwachten wij dat zowel leerlingen als 
volwassenen handelen naar onze drie kernwaarden: 

• Respect 

• Veiligheid 

• Verantwoordelijkheid  
Wij verwachten dat iedereen op een respectvolle ma-
nier met elkaar omgaat. We zorgen voor onze eigen 
veiligheid en dat van een ander. We nemen verant-
woordelijkheid voor ons gedrag en de spullen die we 
gebruiken. 

Regels voor het gebruik van de speelplaats 

Op en rond de school gelden een aantal afspraken en re-

gels ter bevordering van de veiligheid en het tegengaan van 

onnodige vernielingen en vandalisme.  

• Groep 1/2 gaat naar binnen en buiten via de kleuter- 

ingang en groep 3 t/m 8 gaat naar binnen en buiten 

via de hoofdingang. 

• Ouders zijn steeds welkom, maar we vinden het ge-

past dat we om 08.30 uur met de lessen kunnen 

starten. We vragen u dan ook uw kind bij de poort af 

te zetten. 

• Op de speelplaats wordt tijdens de pauze door de 

leerkrachten gesurveilleerd. 

• De fietsen dienen altijd te worden gestald op de 

daarvoor aangewezen plaats. 

• Zorg voor zo min mogelijk overlast met uw fiets of 

auto als u uw kind naar school brengt of weer op-

haalt. 

• Houd de doorgangen vrij. 

• Klimtoestellen en de zandbak worden alleen onder 
toezicht van de leerkrachten gebruikt. In alle andere 
gevallen geldt hier: spelen op eigen risico. 

• Honden mogen niet op de speelplaats komen. 

• We vragen iedereen uitdrukkelijk om de speelplaats 
netjes te houden. 

 
Schooltijden  

 
De eerste bel gaat om 8.25 uur, we verwachten dat alle 
kinderen in de klas zitten om 8.30 uur. 

Groep Ma / Di / 

Do/ Vr 
Wo 

1 08.30-14.30 vrij 

2 t/m 8 08.30-14.30 08.30 – 

12.30 
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November 2022 

 

ma di wo do vr za zo 

 
 
 

1 
 

Juf Moniek jarig 2 
 

3 
 

Kriebelteam 4 
 

5 
Juf Afke jarig 

6 

7 
Lootjes trekken  

 
  

 Meneer John jarig 8 
Ouderinloop 

 
OR 

 9 
 

10 
 

11 12 
Intocht Sinterklaas 

Nederland 

13 
 

 GMR 14 15 
 
 

Boomfeestdag 16   17 18 19 20 

21 
Surprises naar school 

22 23  24  
Sinterklaas op school  

25 
 

26 27 

 MR 28 
 

29 
 

30     

Oudergesprekken + oriëntatie groep 7 en voorlopig advies groep 8 
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 VAKGEBIEDEN  

Voor de verschillende vakgebieden gebruiken we de 
volgende methodes. Zij waarborgen het leerproces en 
voldoen aan de kerndoelen zoals die door de wet zijn 
voorgeschreven. 
 
Nederlandse Taal 

Groep 1-2 
Wij willen aansluiten bij de alledaagse taal van de kin-
deren en deze taalschat  vergroten - verrijken - verrui-
men. In de kleutergroepen gaat het er voornamelijk om 
dat de kinderen leren luisteren naar elkaar en praten 
met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met 
verschillende vormen van taal in aanraking komen. Dit 
proberen we te bereiken door voorlezen, vertellen, 
versjes aanleren, poppenkast spelen, gesprekken hou-
den, taalspelletjes aanbieden en prentenboeken inlei-
den. Ook werken we met woordkaarten en de letter 
van de week.  
 
Groep 3  
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de Kim Versie 
van de methode ‘Veilig leren lezen’. Dit is een methode 
voor geïntegreerd aanvankelijk taal-leesonderwijs en 
gaat uit van de zogenaamde structuurmethode 
(woorden ‘afbreken’ en weer ‘opbouwen’). De metho-
de biedt de mogelijkheid om instructie en verwerking 
op verschillende niveaus aan te bieden (differentiatie). 
 
Groep 4 t/m 8 
In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode 
‘Staal taal en Staal spelling’. De methode is zo ontwik-
keld dat taal en spelling afzonderlijk van elkaar aange-
boden worden. De methode is opgebouwd volgens een 
duidelijk ritme en een duidelijke structuur.  
  

Technisch Lezen 

We werken met de methode: ‘Atlantis’. Dit is een me-
thode voor groep 4 t/m 8 die het leesplezier van kin-
deren bevordert en het begrijpend lezen hierbij inte-
greert.  
 
Naast deze methode lezen de kinderen zelfstandig in 
leesboeken op het eigen leesniveau. De kinderen kie-
zen hun boek uit de schoolbieb of nemen een boek van 
thuis mee. Iedere groep start de dag met 15 minuten 
vrij lezen.  
 
 
Rekenen 

Groep 1-2 
Het voorbereidend rekenen krijgt volop aandacht in de 
groepen 1 en 2. Het hele jaar door worden er spelletjes 
en activiteiten aangeboden die betrekking hebben op 
het voorbereidend rekenen. We werken in de groepen 
1-2 met het bronnenboek “Rekenrijk”. Hierin staan 
verschillende voorbereidende rekenspelletjes die op 
een speelse manier aangeboden worden. Op deze ma-
nier worden in één schooljaar alle tussendoelen aange-
boden aan de kinderen van zowel groep 1 als groep 2 
aangepast aan hun ontwikkeling. Dit gebeurt in de klei-
ne of grote kring en tijdens het spelen en werken met 
ontwikkelingsmateriaal. 
 
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de  reken-
methode Pluspunt. Deze biedt de preventieve en uitda-
gende rekendidactiek.  

Schrijven 

De methode Pennenstreken volgt de aangeleerde 
letters en woorden, die bij het aanvankelijk leesproces 
worden aangeboden. Deze methode sluit aan bij Veilig 
Leren Lezen. In groep 3 wordt meteen gestart met het 
schrijven van de cijfers en letters. Wij leren de kinderen 
het blokschrift aan. Tot en met groep 5 schrijven de 
kinderen met potlood. Vanaf groep 6 wordt de over-
stap naar het schrijven met een pen gemaakt.  
 
Zaakvakken 

Groep 5 t/m 8 werkt met de methode ‘Faqta’. Met 
Faqta worden kinderen verrast. De kinderen ontdekken 
de wereld, doen opdrachten en proefjes en ze verdie-
pen en verbreden hun kennis. 
Wanneer kinderen kennis krijgen en de wereld ontdek-
ken is het daarna belangrijk te kijken of deze kennis 
blijft hangen. Dit gebeurt in het afsluitende deel op 
verschillende manieren.  
 
Beeldende en culturele vorming 
Hieronder vallen de vakken tekenen, handvaardigheid  
Voor deze vakgebieden gebruiken we ideeën van inter-
net en collegiale ondersteuning. 
 
Om de culturele vorming van de leerlingen verder te 
ontwikkelen maken we gebruik van het aanbod van 
CUMENU via de Nieuwe Nobelaer. Een menu van cultu-
rele activiteiten op het gebied van theater, muziek, 
dans, poëzie, kunst en geschiedenis aangeboden via 
Kunstbalie, Brabants Erfgoed en de Koepel. Onze cul-
tuur coördinator is namens de school de contactper-
soon.  
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3 4 

5 
Juf Carolina jarig   

Sinterklaas 
 

6 
 

7 
 

8 
Ouderinloop 
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10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 
 

23 
Kerstviering 

 

24 
 
 

25 
1e Kerstdag 

 26 
2e Kerstdag 

27 
Juf Ilona jarig  

28 29 30 
 

31 
Oudjaar 

 

  

December 2022 

 

Kerstvakantie 
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 Muziek 
Een keer per twee weken krijgen de kinderen van 
groep 1 t/m 8 les van een muziekdocent. We maken 
gebruik van de methode ‘Eigenwijs’ voor de muziekles-
sen. 
 
Burgerschap en integratie 

Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zo-
veel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op 
deelname aan onze samenleving. Daar heb je kennis en 
vaardigheden voor nodig en het is belangrijk dat je 
leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en 
normen. Burgerschap wordt niet als een apart vak ge-
zien, maar als een manier van lesgeven waarbij de leer-
lingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol 
als burger in de Nederlandse samenleving. Burgerschap 
wordt op de Wegwijzer geïntegreerd aangeboden in 
onze vakken. Wat doen we concreet? 

• Burgerschap komt terug in de methodes ‘Faqta’ 
en ‘Atlantis’. 

• Projecten rondom thema’s 

• Hanteren van leefregels binnen de school 

• Lessen over drugs, alcohol, vuurwerk enz. 

Bewegingsonderwijs 
Groep 1-2 
Bewegen is een levensbehoefte van een kind. Hoe jon-
ger het kind, hoe sterker de bewegingsdrang. Als het 
weer het enigszins toelaat spelen we buiten met het 
daarvoor bestemde buitenmateriaal. Bij slecht weer 
hebben we de mogelijkheid om elke dag gebruik te 
maken van de gymzaal. Dit alles gebeurt in ondergoed, 
en met gymschoenen aan.  
 
Groep 3 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 gymmen 2x keer per week. De ene dag 
krijgt de groep een spelles en de andere dag  is dat een 
gymles met technieken. Verwacht wordt dat de kin-
deren de juiste kleding en schoeisel dragen voor een 
gymles (korte broek, t-shirt, gymschoenen met witte 
zolen).. 

Engels 

Vanaf groep 5/6 wordt de lesmethode ‘Join in’ ge-
bruikt. Hierbij staat het communiceren in het Engels 
centraal. Door te kijken, te luisteren en hierop te rea-
geren, leren kinderen Engels. Later komt hier ook het 
spreken en schrijven bij.  
De leerkracht geeft de les in het Engels. De lessen gaan 
over realistische onderwerpen die de kinderen in het 
dagelijks leven tegen kunnen komen. 
In groep 7/8 krijgen de leerlingen na een blok een 
woordenlijst mee naar huis om te oefenen. Dit wordt 
vervolgens getoetst.  
 

Verkeer 

Op de Wegwijzer maken we gebruik van de methode 
‘Veilig Verkeer Nederland’. Dit is een digitale lesmetho-
de. De school is deelnemer aan de BVL en heeft ook de 
status als BVL-school. (BVL = Brabants Verkeersveilig-
heids Label) 
 
ICT 

Door middel van de Chromebook wordt een leeromge-
ving aangereikt, waarin het kind zelfstandig kan wer-
ken (binnen zekere grenzen) en tegelijkertijd positief 
wordt gestimuleerd tot sneller en beter werken. We 
dienen onze kinderen voor te bereiden op de informa-
tiemaatschappij waarin zij opgroeien. Een maatschap-
pij waarbij processen bestuurd en gestuurd worden 
met behulp van moderne multimediale informatietech-
nologie. Vanaf groep 3 werken alle kinderen op een 
eigen Chromebook. De kinderen zijn zelf verantwoor-
delijk voor de staat van hun Chromebook.  
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ma di wo do vr za zo 

2  3 
 

 4 
Juf Belinda jarig  

5  6 7 
Juf Synthia jarig 

8 

9 
Opening nieuwe jaar 
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11 12 13 
Kriebelteam 
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Ouderinloop 
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19 
Studiedag alle kin-

deren vrij 

20 21 22 
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30 31      

  

Januari 2023 

 

  Cito 

Cito 

Cito 

Kerstvakantie 
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FOTOGRAAF 
Ieder jaar komt de fotograaf op school die groepsfoto’s  
van alle groepen en individuele foto’s van onze leer-
lingen. Maakt. Ook worden broertjes en zusjes samen 
gefotografeerd. U bent niet verplicht deze foto’s af te 
nemen.  De fotograaf kom dit schooljaar op 11 mei. 
 

COMMUNIE EN VORMSEL  
De Eerste Communie en het Vormsel worden voorbe-
reid door ouders, school en parochie. Het accent hier-
bij ligt buiten school. Ouders en parochie zijn als eerste 
verantwoordelijk. Wel biedt de school een belangrijke 
ondersteunende rol. Indien u interesse heeft voor deze 
werkgroepen nodigen we u uit om contact op te ne-
men met de school. 

DE OUDERBIJDRAGE  

In principe is het basisonderwijs in Nederland gratis. 
Maar naast het onderwijs organiseert onze school een 
aantal activiteiten, samen met de ouderraad. De kos-
ten van die feestdagen worden omgerekend tot een 
bedrag per leerling. Hoewel de bijdrage dus een vrijwil-
lig karakter heeft, hopen wij toch dat u het bedrag aan 
school betaalt om deze activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. U krijgt elk jaar een rekening met daarop 
gespecificeerd de onkosten waarvoor u betaalt.  Mid-
dels een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders wordt 
er per leerling een bedrag van €37,50 gevraagd per 
schooljaar. Het bedrag wordt geïnd via een nota die u 
in het begin van het schooljaar via de ouderraad ont-
vangt. Wanneer het voor u niet mogelijk is om deze te 
voldoen, zal uw kind niet uitgesloten worden van 
deelname aan activiteiten. 
 
Ouderbijdrage schoolkamp groep 8 

Groep 8 gaat jaarlijks op kamp. De ouders van groep 8 

betalen € 95,00 vrijwillige ouderbijdrage om het 

schoolkamp mogelijk te maken. Het kamp duurt 3 da-

gen.  
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Februari 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 
Juf Cheyenne jarig  

3 4 5 

6 Ouderinloop  7 8  Ploeterklas rapport 9 
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13 14 15 16 17 
Carnavalsviering 

18 19 
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21 22 Juf Natasja jarig 23 24 
 

25  26 
  

27 28 
 

     

Cito 

Rapport gesprekken+ pre advies groep 7 /Adviesgesprekken groep 8 

Deze week techniekmomenten 

Voorjaarsvakantie 
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VOORTGANG LEERLINGEN 
 
Hoe spreken we alle gegevens door met de ouders? 
In het onderstaande schema ziet u wanneer de groeps-
leerkrachten  met u de vorderingen van uw kind(eren) 
doorspreken.

 
 
Indien u tussentijds vindt dat u met de groepsleer-
kracht van uw kind wil spreken, kan dit altijd. Wij vra-
gen u dan wel een afspraak te maken. Indien u proble-
men van andere aard tegenkomt, neemt u dan contact 
op met de directie van de school om samen tot een 
goede en passende oplossing te komen. Ook de 
groepsleerkracht kan u tussentijds eens extra uitnodi-
gen als de situatie rondom uw kind erom vraagt. We 
doen dit niet voor niets. We vragen u dan ook om uw 
medewerking als deze situatie zich voordoet. 
 
De rapporten op onze school zijn deels woord- en deels 
cijferrapporten. U kunt de rapporten verwachten in 
februari en aan het einde van het schooljaar. Eventuele 
wijzigingen worden via de maandbrief het Wegwijzer-
tje bekend gemaakt. Voor de groepen 1 en 2 is er twee 
keer per jaar rapportage. De precieze data kunt u te-
rugvinden op de kalender. 

Groepen: Periode van oudergesprekken: 

Groepen 
1 t/m 8 

September (startgesprekken) 
November (SEO gesprek) 
Februari (rapportgesprekken) 
Juli (facultatief rapportgesprek) 

Betrokkenheid ouders 

Ondersteuning, betrokkenheid en hulp van ouders is 
een voorwaarde om als school goed te functioneren. 
U vertrouwt ons een zeer belangrijk deel van de opvoe-
ding en vorming van uw kind toe. We doen ons best 
om dat vertrouwen waard te zijn en te blijven. We zijn 
ervan overtuigd dat we daarom als partners in de op-
voeding met elkaar in contact moeten zijn en elkaar 
moeten aanvullen in het belang van uw kind. Dit kan 
als we steeds open oog en oor voor elkaar hebben en 
naar elkaar luisteren.  

 

 
 
 



 

 
 
 
Ouderkalender & Schoolgids De Wegwijzer 2022-2023 

  

Maart 2023 

 

ma di wo do vr za zo 
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Nationale Boomfeest-

dag  

16 17 18 19 

 MR 20 21 
 

22 
 

23 24 25 26 

27 28 
 

29 Theoretisch  30 
Verkeersexamen 

Ouderinloop 

31   

Deze week techniekmomenten 
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Ouderinloop 
Ongeveer één keer per maand van 14.30—15:00 uur 
bent u welkom in de groep van uw kind om werk te 
bekijken, vragen te stellen of gewoon even de sfeer 
van de klas te proeven. De dagen dat u gebruik kunt 
maken van deze inloop vindt u via de maandbrief   
“ ‘t Wegwijzertje” en deze kalender. We kiezen steeds 
voor verschillende dagen,  zodat iedereen de kans 
krijgt eens op school binnen te lopen. We zien u graag 
komen en stellen het erg op prijs dat u samen met ons 
“de school”  wilt zijn. 

 

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) 
De Wegwijzer speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom voor het 
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het ver-
keer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen 
betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele 
schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten 
daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om 
verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge 
kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het le-
ven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de 
Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor ver-
keerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  
 
Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder ver-
keersslachtoffer is er één te veel. Dus gaan we met z'n 
allen voor die nul.  
De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken 
een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink 
mee in de nul. We zorgen dat leerlingen verkeerslessen 
krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, 
oefenen met de leerlingen en maken samen met ge-
meenten de wegen naar de school toe verkeersveilig. 
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. 



 

 
 
 
Ouderkalender & Schoolgids De Wegwijzer 2022-2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 Paasviering 6 7 
Goede Vrijdag— 

alle kinderen zijn vrij 

8 9 
1e Paasdag 

10 
2e Paasdag 

11 12 13  Verrassingsdag 14 
 
 

Fancy Fair 15 16 

17 
Ouderinloop 

18 
 

19 
Eindtoets groep 8   

 
 

20 21 
Sportdag 1e keus 

Koningsspelen  

22 23 
 

24 25 26 
 
 

27 
Koningsdag 

Juf Femke jarig 28 29 30 

  

April 2023 

 

Deze week techniekmomenten 

Meivakantie 
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OVERIGE INFORMATIE 

 
Traktatie 
De verjaardag van een kind is een belangrijke dag voor 

dat kind. Een hele dag feest, in de belangstelling staan, 

zelf van alles mogen kiezen, geweldig mooi zo’n dag. En 

daar hoort een traktatie bij voor je vriendjes en vrien-

dinnetjes in je eigen groep. En daar staat het team van 

onze school volledig achter. Een beperkte traktatie, 

leuk en gezellig ingepakt, is prima.  

 
Mobiele telefoon 
We willen u vragen de telefoon alleen mee naar school 
te geven als het absoluut noodzakelijk is. Mocht dat zo 
zijn, dan zijn ten aanzien van het gebruik van de mobie-
le telefoon door de kinderen twee regels van belang. 
1. De telefoon wordt in bewaring gegeven bij de leer-
kracht. 
2. De telefoon staat tijdens de schooluren uit. Dus geen 
bel- of trilfunctie. 
 
Is het nodig, dan mogen kinderen altijd met de school-
telefoon naar huis bellen. De school is niet aansprake-
lijk bij verlies of schade.  

Kriebelteam; hoofdluis 

Het “Kriebelteam” controleert elke 2e vrijdag na een 
schoolvakantie (van een week of langer) alle kinderen 
op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. 
De kinderen dienen op die morgen met gewassen ha-
ren op school te komen (geen gel en moeilijke kapsels). 
Informatie over hoofdluis en de behandeling is op 
school verkrijgbaar. 
Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aange-
troffen worden, zal de groepsleerkracht contact met u 
opnemen met het verzoek uw kind(eren) te behande-
len. Indien in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, 
krijgt de betreffende groep het “hoofdluisalarm”. 
De data waarop de controles plaatsvinden staan ver-
meld op de kalender en in de maandbrief  “‘t Wegwij-
zertje”. 
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Mei 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

8 9 
 
 
 

 Praktisch 10 
Verkeersexamen 

 Schoolfotograaf 11 
 
 

Sportdag 2e keus 12 
Kriebelteam 

13 14 
Moederdag 

Schoolkamp 15  OR 16 
Schoolkamp  

  

Schoolkamp  17 
 

18 
Hemelvaart 

19 
Iedereen vrij 

20 21 

22  GMR  23 
Ouderinloop 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 28 
1e Pinksterdag 

29 
2e Pinksterdag 

 MR 30 31     

Meivakantie 
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 EFFECTEN VAN ONS ONDERWIJS 
 
Specifieke zorg voor leerlingen 
Drie maal per jaar wordt een leerlingbespreking gehou-
den, dit is een gesprek tussen de groepsleerkracht en 
de IB-er. Dit gebeurt om samen bij eventuele proble-
men tot oplossingen te komen en om er voor te zorgen 
dat leerlingen die extra zorg nodig hebben ook bekend 
zijn bij de toekomstige groepsleerkrachten. Wanneer 
er duidelijke problemen zijn,  wordt het kind individu-
eel besproken. Een handelingsplan wordt opgesteld en 
de groepsleerkracht draagt er zorg voor dat extra aan-
dacht wordt gegeven. 
 
Cijfers en vorderingen 
Aan de hand van o.a. de Cito-toetsen kunnen we con-
stateren dat de leerlingen gedurende hun schooltijd 
een duidelijke stijging van de leerprestaties laten zien. 
Leerlingen met een handelingsplan blijken bij hertoet-
sing over het algemeen een hogere score te halen. 
De eindtoets basisonderwijs in groep 8 laat de afgelo-
pen jaren een score zien, die rond of boven het lande-
lijk gemiddelde ligt. 
 
Citoscores  
De Wegwijzer  Landelijk gemiddelde 
2016: 534,8  534,9 
2017: 532                      535,6 
2018: 216,8  206 (Route 8 eindtoets  
    groep 8) 
2019: 209   204 (Route 8 eindtoets  
    groep 8) 
2020: niet afgenomen i.v.m. het coronavirus 
2021: 208,8                           208 
2022: 218,4   200 
 
 

Uitstroom voortgezet onderwijs 
Elk jaar verlaat groep acht onze basisschool en stroomt 
uit naar de verschillende vormen van het voortgezet 
onderwijs. Afgelopen jaar waren dit 10 leerlingen: 

Advies voortgezet onderwijs 
Hiervoor verwijzen wij u naar  de procedure schoolver-
latersgroep 8, deze vind  
In april wordt de Route 8 eindtoets afgenomen in 
groep 8. N.a.v. deze toets kan het gegeven advies aan 
een leerling alleen naar boven worden bijgesteld.  
Alle scholen van het voortgezet onderwijs houden in de 
maanden januari en februari open dagen en informa-
tieavonden. Daarnaast bezoeken de leerlingen van 
groep 7 en 8 elk jaar het Munnikenheide College in 
Rucphen, het Jan Tinbergencollege in Roosendaal en 
Mencia Sandrode in Zundert. Uiteraard bent u vrij om 
zelf ook andere scholen te bezoeken. 
 

Onderwijskundige rapporten 
Bij het verlaten van de school, naar het voortgezet on-
derwijs, naar een school voor speciaal basisonderwijs 
of bij een verhuizing wordt door de leerkrachten een 
onderwijskundig rapport opgesteld. Ouders krijgen van 
dit rapport een kopie. 
 
 

School Niveau  Aantal leerlingen 

Munnikenheide 
College 

Mavo 1  

Jan Tinbergen 
College 

VWO 
 
Havo 

3 
 
1 

Mencia Sandrode Mavo 
Mavo/Havo 
Havo 

1 
2 
1 

Norbertus Ger-
trudes Lyceum 

VWO 1 
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Juni 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 
 

4 
Juf Loes jarig 

 

5 
 
 

6 7 Ouderinloop 8 9 10 11 

12 13 14 15 
 

16 17 18 
 

Vaderdag 

 GMR  19  OR 20 21 22 
 

23 24 25 

26 MR 27 
 
 

28 
 
 

 Ploeterklas rapport29 
mee 

2e rapport 30   

    Cito 

Cito 

Cito 

   Cito 

Oudergesprekken op uitnodiging 
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Bij het vaststellen van onderstaande procedure is gebruik ge-
maakt van de brochure “de Centrale eindtoets PO in 2017” 
van het College voor Toetsen en Examens.   
Onderstaande afspraken zijn gemaakt:    
• De directeur van de basisschool houdt toezicht op het 
schoolverlaterstraject en indien nodig begeleidt hij het traject. 
Hij heeft er de eindverantwoordelijkheid over.    
• Het advies wordt bepaald door de leerkracht van groep 
7,8 de IB’er en de directeur   

• De leerkrachten van groep 8 zijn de eerste contactperso-
nen met het voortgezet onderwijs en zijn  verantwoordelijk 
voor de interne organisatie betreffende deze procedure.  
• Na de M7 toets zal de leerkracht van groep 7 in het bijbe-
horende rapportgesprek een pre-advies uitbrengen met be-
hulp van het OPP.  
• De leerkracht geeft het pre-advies op papier mee aan de 
ouders en zorgt ervoor dat de leerkracht van groep 8 die ook 
krijgt.  
• De procedure schoolverlaters wordt uitgedeeld in groep 7 
tijdens het pre- advies gesprek.  
• Bij zorgleerlingen wordt het traject richting voortgezet 
onderwijs al gestart in groep 7. Leerkrachten en IB’ er voeren 
gesprekken met ouders en leerling en benaderen al vroeg het 
voortgezet onderwijs om daar begin groep 8 de zorg rondom 
de leerling  te bespreken.  
• Voor het eerste oudergesprek krijgen de kinderen een VO 
opdracht met betrekking tot hun wensen, talenten en ver-
wachtingen qua niveau van het VO. De mening van de ouders 
wordt hierbij ook gevraagd.  
• Op het eerste 10-minutengesprek in november/december 
staan de leerling kenmerken en de sociaal-emotionele ontwik-
keling in relatie met het advies over plaatsing in het VO cen-
traal. Vragen als “hoe is de taak-werkhouding op school, hoe 
zijn de prestaties, wat wil het kind en de ouders” staan cen-
traal. De leerkracht van groep 8 geeft de ouders een voorlopig 
advies.    

PROCEDURE SCHOOLVERLATERS GROEP 8   
 

 

• Het OSO rapport uit Esis  wordt door de leerkracht ingevuld. De directeur zet het klaar en 
stuurt het door.  

• De leerkrachten van groep  8, stellen in februari een definitief advies vast. Dit advies is 
gebaseerd op het leerlingvolgsysteem én observatiegegevens van de school t.a.v. het gedrag 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan o.a. taakspanning, 
werkhouding, motivatie, werkverzorging, omgang met anderen, enz. Bij zorgleerlingen wordt 
het definitief advies in overleg met IB’ er en evt directeur vastgesteld.  

• Dit advies wordt door de groepsleerkracht met de ouders besproken bij het adviesge-
sprek in maart. Indien het gesprek met de ouders daar aanleiding toe geeft, kan dit advies 
door de school worden heroverwogen na de eindtoets of wordt de mening van de ouders op 
het overdrachtsformulier kenbaar gemaakt. Indien de leerkrachten  met de ouders niet tot 
overeenstemming komen m.b.t. het advies aan de ouders beslist de directeur.  
• De aanmelding voor het voortgezet onderwijs vindt plaats in maart. Dit is een verant-
woordelijkheid van de ouders. De school geeft het advies door aan het voortgezet onderwijs; 
de uiteindelijke plaatsing is een verantwoordelijkheid van het voortgezet onderwijs. De leer-
krachten geven hun voorkeur voor een brugklastype aan.    
• De centrale eindtoets PO wordt afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei en 
geeft een totaalscore (en resultaten per onderdeel) van de leerling en een toelichting daarop 
ten behoeve van het advies voor het best passende type voortgezet onderwijs.  
 
Heroverweging schooladvies    
 

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het school-
advies heroverwegen. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden 
tot een wijziging van het advies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van 
het resultaat van de eindtoets. Het kan zijn, dat het resultaat van de eindtoets PO minder 
goed is dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.    
 

Opmerkingen:    

• leerlingen, die zeer moeilijk lerend zijn;   
• leerlingen, die meervoudig gehandicapt zijn;   

• leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet      
       voldoende beheersen.   
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ma di wo do vr za zo 

3 4 5 Studiedag  6 
Alle kinderen vrij 

7 8 9 

10 
 

11 
Musical groep 8 

12 
Uitzwaaien groep 8 

 
 

13 
Doordraaimiddag 

14 
Uitglijden gr 2 naar 3  

Laatste schooldag,  
lln. vrij vanaf 12.00u 

15 16 

17 18 
 

19 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 

23 

24  25 
 

26 
 
 

  27 
 
 

        28 
 

29 30 

31       

  

Juli 2023 

 

Zomervakantie 
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 CONTACTGEGEVENS 
 
Basisschool de Wegwijzer 
Van den berghstraat 2B 
4885 AH  Achtmaal 
 
T: 076-5987155  
E: wegwijzer@spoz.nl  
W: wegwijzer-achtmaal.nl  
 

 

 

 

SPOZ: 

College van 
Bestuur 

Mevr. Leonie van Breda 

Raad van Toezicht 

Voorzitter De heer Remco van Dessel 

leden De heer Cees Evers 

  Mevrouw Emmelie Melaard 

  Mevrouw Susan Molle 

  Mevrouw Adriënne van Geel 

Samenstelling medezeggenschapsraad 

Voorzitter Ingeborg Elst 

Secretaris Arthur Breuers 

Overige leden Juf Carolina 

Overige leden Juf Afke 

   

   

Afgevaardigden van De Wegwijzer in de GMR 

Leerkrachtgeleding: Juf Nicole 

Oudergeleding: Arthur Breuers 

 
 

Slotbepaling 

We hopen dat deze gids u de informatie over de school 

heeft gegeven die u zocht. Een gids is ons inziens 

steeds voor verbetering vatbaar. Zaken die u graag in 

deze gids ziet opgenomen en die u niet heeft kunnen 

vinden, kunnen wellicht in een volgende uitgave wor-

den verwerkt. We horen dit graag van  u. 

We nodigen u dan ook uit om uw reacties op de gids 

kenbaar te maken aan de directeur. U kunt dit doen 

door te bellen of door uw reactie op te schrijven en op 

school in te leveren. Alle suggesties en ideeën om deze 

gids voor u tot een goed hulpmiddel te maken zullen 

we gebruiken. Bij voorbaat dank voor uw reacties. 

Samenstelling Ouderraad: 

voorzitter Patricia van Ginneken 

secretaris Judith Elst  

penningmeester Marianne Godrie 

Anne—Marie Roozen lid         

Elvira Gommers 

Femke Drüggen 

Anke Domen 

Mandy Jorissen 

Wendy van der Velde 

Sonja Bruyninckx 

 


