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Voorwoord 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 

belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 

bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.  

Scholen lijken veel op elkaar, maar bij nader inzien zijn er vaak toch verschillen: in visie, doelstellingen, 

in pedagogische aanpak, de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd, de manier van werken, in 

sfeer en uiteindelijk ook in kwaliteit. Graag geven we u informatie waar wij als school voor staan. In 

deze gids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere 

manieren waarop we u informeren.  

Wij streven naar een schoolgids die compact is maar wel alle wettelijke verplichte zaken beschrijft. De 

verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link 

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html 

Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met de school bespreken. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

(MR).  

We wensen u veel leesplezier. Namens 

het team van Windekind, 

Marjo Claessen, directeur.  
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 
 

 

Contactgegevens 

Basisschool Windekind 

Van Weerden Poelmanstraat 192 

6417ES Heerlen  0455419761 

 http://www.bswindekind.nl 

 info.windekind@innovo.nl 

 

Extra locaties 

BS Windekind 

Van Weerden Poelmanstraat 192 

6417ES Heerlen 

 045-5419761 

Het schoolgebouw van Windekind is ongeveer 40 jaar oud en acht jaar geleden grondig 

gemoderniseerd. Afgelopen jaar is er een uitbreiding gerealiseerd in de vorm van tijdelijke huisvesting.   

Het totale gebouw bestaat uit 4 x 4 lokalen, een speelzaal, een klein leslokaal, een extra groot lokaal 

voor BSO, een grote ruimte voor peuterspeelzaal, personeelsruimte en diverse kleine spreekkamers.  

http://www.bswindekind.nl/
mailto:info.windekind@innovo.nl
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Kenmerkend is de transparantie binnen. Alle lokalen hebben glaswanden waardoor de leerpleinen  

makkelijk onderdeel kunnen uitmaken van het leren door de leerlingen.  

We beschikken over 2 speelplaatsen met voldoende speelmogelijkheden om lekker te spelen of te 

bewegen. Er zijn vijf ingangen waarvan een hoofdingang. De hoofdingang is gelegen aan de Van 

Weerden Poelmanstraat 192 in Heerlen (naast het blauwe olifantje).  

Schoolbestuur 

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat 

Aantal scholen: 44 

Aantal leerlingen: 9.207  

http://www.innovo.nl 

Schooldirectie 

Functie Naam E-mailadres 

Directeur Marjo Claessen - Honnef marjo.claessen@innovo.nl 

 

Naast de werkzaamheden op BS Windekind heeft Marjo Claessen ook boven-schoolse taken. Indien 

Marjo Claessen niet aanwezig is, is Dhr. Paul Coenen het eerste aanspreekpunt voor algemene zaken.  

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 
 

 

2020-2021 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

360 

http://www.innovo.nl/
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Aanmelding en toelating 
Via onderstaande link komt u bij de afspraken die gelden bij aanmelding en toelating op onze school. 

https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html  

In hoofdstuk 4.4 van deze gids en ook op onze website www.bswindekind.nl  vindt u informatie over het 

aannamebeleid. 

Schorsing en verwijdering  

Via onderstaande link komt u bij de afspraken die gelden bij schorsing en verwijdering van leerlingen op 

onze school https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                      

     

 

 

 

                                                                                      

http://www.bswindekind.nl/
https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
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1.2 Missie en visie 

Kenmerken van de school 

 

 

Missie en visie 

Onze missie 

Met onze missie ‘Windekind daagt je uit’ willen we duidelijk maken dat: 

• onze kinderen centraal staan. 

• wij elk kind het onderwijs willen bieden dat het verdient. 

• leerlingen, het team en de ouders/verzorgers hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben.  

We dagen de leerlingen uit zich optimaal breed te ontwikkelen gedurende de hele periode die zij bij 

ons op school zitten.  

We dagen onszelf als onderwijsprofessionals uit om afgestemd onderwijs te geven, zodat onze 

leerlingen zich kunnen ontwikkelen op het sociaal emotionele, cognitieve en creatieve gebied, waarbij 

ze ook andere belangrijke vaardigheden verwerven voor de toekomst (zoals samenwerken en 

zelfsturing)  

We dagen de ouders uit actief mee te doen en samen bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van 

het kind.   

Het bieden van structuur aan de kinderen vinden wij belangrijk. Structuur is overzicht. Overzicht in een 

wereld waarin alles heel snel gaat en continu alles verandert. Er komt enorm veel op kinderen af, ze 

moeten nog van alles leren en zich eigen maken. We kunnen kinderen voorbereiden op onze complexe 

samenleving, door ze ruimte, richting en ruggengraat te bieden. Binnen een afgebakende ruimte 

keuzes bieden en daar telkens op laten reflecteren. Zo leren we kinderen om in hun eigen tempo steeds 

meer eigen keuzes te maken. Hierbij mogen ze ook fouten maken, want ook daar leren kinderen juist 

van. Dit begeleiden we heel nabij zodat het kind zichzelf wel tijdig bij kan sturen vanuit onze coaching. 

De structuur is de start en biedt veiligheid en zekerheid om jezelf als kind te kunnen ontwikkelen in 

dergelijke vaardigheden.    

Wat houdt structuur dan zoal in? 

• Dagritme en weekritme met een kiesplanbord/dag-of weektaak en een instructierooster. Zo 

weten kinderen waar ze elke dag/week aan toe zijn en kunnen ze vanuit een steeds grotere 

zelfregie hun leerdoelen gaan bereiken.        

• Heldere regels en grenzen aan gedrag: door positief geformuleerde heldere kaders structuur aan 

te bieden t.a.v. gedrag (SWPBS) 

Actief en samen leren   Welbevinden en betrokkenheid 

Brede en persoonlijke ontwik. Zelfregie en  – reflectie 
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• Structuur en duidelijkheid in de instructie zijn van belang voor leerlingen. Een heldere didactische 

structuur en een gestructureerde opbouw van leerdoelen biedt leerlingen overzicht en houvast.   

Onze Visie 

Onze samenleving verandert. Onder invloed van technologische innovaties is kennis sneller 

toegankelijk en overdraagbaar. De invloed hiervan op de manier, waarop leerlingen en leraren leren en 

samenwerken, is groot. Door de technologie zullen er nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. 

Omdat deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op het leren, leven en werken, vraagt dit niet alleen 

om de overdracht van (ICT-)kennis en vaardigheden, maar ook om de ontwikkeling van competenties 

en de persoonlijke vorming van kinderen. Daarom zetten we op Windekind in op de ontwikkeling van 

competenties als samenwerken, creativiteit, samenwerken en zelfregie en–reflectie. Hierdoor 

ontwikkelt een kind een sterke identiteit, waardoor het stevig kan staan en wendbaar is in de 

veranderende omgeving.   

Identiteit 

We hechten veel waarde aan respect normen en waarden. Dit zeggen we niet alleen, maar is zichtbaar 

en voelbaar in de school. Vertrouwen en relatie zijn voorwaarden om te kunnen bouwen aan de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden.  

Windekind is een Katholieke basisschool. In de groepen werken we met de methode "Hemel en aarde", 

een methode waar respect normen aan waarden een rode draad vormen en kinderen informatie krijgen 

over diverse geloven. We vieren de katholieke feesten, waarbij het draait om het samenzijn binnen het 

thema van het feest.    

De school werkt samen met de Parochie Heilige Moeder Anna (Bekkerveld). De kinderen van groep 4 

worden in de gelegenheid gesteld om na schooltijd (vrijdagmiddag) deel te nemen aan de 

voorbereidingslessen voor de communie. School heeft hier een faciliterende rol in.  

De leerlingen van groep 8 die kiezen voor het vormsel, worden samen met andere leerlingen van 

Heerlense scholen op een centrale plek in de parochie hierop voorbereid. De ouders hebben in 

samenwerking met de parochie de regie gekregen bij deze twee sacramenten. 
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2 Het onderwijs 

2.1 Organisatie van het onderwijs 

Het team bestaat uit directie, intern begeleider, administratief medewerkster/conciërge, 

onderwijsondersteuners, leerkrachten, vakleerkrachten en vrijwilligers. 

Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel binnen het geheel.  

In schooljaar 2021-2022 beschikken we over een groep onderwijsondersteuners ter grootte van 4,1 fte. 

Op deze wijze heeft ieder cluster nagenoeg de beschikking over een fulltime onderwijsondersteuner. 

Naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 0,4 fte is er ook een vakleerkracht muziek voor 0,3 

fte benoemd. Alle groepen, inclusief de kleuters, krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 minimaal 1x per 

week bewegingsonderwijs en 1x per week muziekonderwijs van deze vakleerkrachten.  

Leerlingen krijgen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Bij de organisatie van het 

onderwijs is dit te merken aan de werkplek waar zij hun werk maken. Naast hun eigen lokaal kan dit ook 

op het werkplein in de nabijheid van hun lokaal. Door middel van vaste afspraken (dag- of 

weekplanning en blokjes voor zelfstandig werken) weten de leerlingen welke leerhouding van hen 

verwacht wordt. In de kindgesprekken wordt er op de eigen ontwikkeling gereflecteerd.  

Om zo effectief mogelijk onderwijs op maat (passend onderwijs) te bieden, werken wij in clusters met 

als doel:  

• Zoveel tegemoet komen aan de onderwijs en sociaalpedagogische behoeften van onze leerlingen 

• De mogelijkheid hebben om instructie te geven aan een kleinere groep leerlingen door inzet van 

onderwijsondersteuner en gebruik van alle ruimten 

• Leerlingen krijgen begeleiding en coaching  

• Meer professionals kijken in het cluster naar de leerling doordat ze met meerdere leerkrachten 

dagelijks met de leerling werken en vormen hierdoor een nog objectiever, completer beeld van 

de ontwikkeling van het kind 

• Opbrengstgericht werken; 'eruit halen wat erin zit' 

• Onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij door te werken 

aan een brede ontwikkeling: cognitieve sociale, persoonlijke, motorische en creatieve 

ontwikkeling 

• Op het moment dat een leerkracht onverhoopt ziek wordt, is de continuïteit, meer dan in een 

traditioneel systeem, gewaarborgd. Er zijn immers nog drie andere leerkrachten en een 

onderwijsondersteuner verantwoordelijk voor het cluster. Zij kunnen de planning verder bewaken 

en een eventuele vervanger effectief aansturen.  

Op de website van de stichting INNOVO staan diverse documenten waarin meer informatie staat over: 

verantwoording verplichte onderwijstijd: 

https://www.innovo.nl/verantwoordingverplichteonderwijstijd.html 

 

https://www.innovo.nl/verantwoordingverplichteonderwijstijd.html
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vrijstelling voor onderwijsactiviteiten https://www.innovo.nl/gronden-

voorvrijstellingonderwijsactiviteiten.html 

• De eindverantwoording over de school berust bij de directeur; zij is volledig vrijgesteld van 

lesgevende taken            

• De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg; hij is vrijgesteld van lesgevende 

taken en fungeert als aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur   

• De intern begeleider en de directeur vormen samen het managent-team van de school 

• Elk cluster beschikt over een cluster-coördinator: cl. 1-2 Kelly Debets, cl. 3-4 Inge Gisberts, cl. 5-6 

Lotte de Bie en cl. 7-8 Judith Zenden en Corine van Boekel         

• De groepsleerkrachten hebben als primaire taak het geven van onderwijs aan een of twee 

groepen en alle afgeleide werkzaamheden: planning leerstof, correctie en beoordeling, het 

opstellen en uitvoeren van groeps- en/of handelingsplannen, het voeren van de 

groepsadministratie, de onderlinge afstemmingen de contacten met ouders c.q. verzorgers          

• De vakleerkracht muziek geeft wekelijks een muziekles in alle groepen. 

• De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de materiaallessen voor alle groepen. De spellessen 

worden door de eigen leerkrachten gegeven. 

• Op maandag werkt de vakspecialisten hoogbegaafdheid met kinderen die een specifieke aanpak 

nodig hebben 

• Een gedeelte van de administratieve werkzaamheden wordt gedurende 10 uren per week verricht 

door mevrouw Els Witsiers. (tot 1-1-2022)          

• Mevrouw Azmina Virani biedt op di, wo en do als vrijwilligster algemene ondersteuning 

• Mevr. Elly Bos biedt op dinsdag algemene ondersteuning in het cluster 1-2         

De verdeling van de leerkrachten over de groepen:  

Cluster 1-2  
gr.1-2 a: Kelly Debets, ma, di, wo, do en vr-vm  
gr.1-2 b: Claudia Geers: ma, di en do, Andrea van Wersch: wo en Janey Vroomen op vr-vm  
gr.1-2 c: Miriam Maassen: ma, di en wo en Andrea van Wersch do en vr-vm  
gr.1-2 d: Tuyen Nguyen: ma, di, wo, do, vr-vm·  
       
Cluster 3-4  
gr.3-4 a: Kirstin Merkelbach: ma, di, wo, do en Britt van Breugel op vr.-vm 
gr.3-4 b: Martijn Ghijsen: ma, di, wo, do, vr-vm  
gr.3-4 c: Daisy Rosaria: ma, do, vr-vm en Inge Gisberts: di, wo                 
gr.3-4 d: Christian Pieters: ma, di, wo, do en Inge Gisberts vr.-vm 
 

Cluster 5-6     
gr.5-6 a:    Jop Rompen: ma, di, wo, do, vr          
gr.5-6 b:    Mirthe Conraads: ma, di, wo, do, vr      
gr.5-6 c:    Sandra Linssen: ma, wo, vr, en Lotte de Bie*: di en do.     
gr.5-6 d:    Cindy Rasenberg: ma, di-vm, wo, do, vr-vm, Danae Berends: di-nm en Lotte de Bie*: vr-nm      
                      Lotte de Bie wordt t/m december vervangen door Marlou Hunscheid.  
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Cluster 7-8: 
gr.7-8 a:     Wiel Palmen: di, wo, do, vr en Marielle Haagmans: ma  
gr.7-8 b:     Judith Zenden: wo, do, vr en Chantal Scipio: ma, di  
gr.7-8 c:     Wendy Eijkenboom: ma, di, wo en Marielle Haagmans: do, vr  
gr.7-8 d:     Corine van Boekel, ma, di, vr en Chantal Scipio: wo, do 
 
Flexibel inzetbaar (interne vervanging, vak-specialisme en clusterondersteuning)       
Inge Gisberts: ma       
Petra Kleijnen: di 
 
Vakspecialisten hoogbegaafdheid: 
Petra Kleijnen: ma, wo  
 
Vakleerkrachten:        
Muziek: Puck Brouwer: di, do-nm        
Bewegingsonderwijs: Casper Horbach: wo, do.-nm, 
                                             Luc Thiemann : vr  
 
De verdeling van de onderwijsondersteuners over de clusters:       
cluster 1-2: Janey Vroomen: ma, di, wo, do    
cluster 1-2: Jeannette Kockelkorn: ma, di, do      
cluster 3-4: Britt van Breugel: ma, di, wo  
cluster 5-6: Danae Berends: ma, di, wo, vr      
cluster 7-8: Kim Renkens: ma, di, wo, do 
 
Interne begeleiding:      
Paul Coenen: ma, di, wo, do, vr (wisselend) 
 
Directie:             
Marjo Claessen: ma, di, wo, do (extern), vr  
 
Administratie: 
Els Witsiers (tot 1-1-2022), wo, do (9.00 - 14.00u)              

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas 

• Groeps-doorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten 
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Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Taalontwikkeling 
 

7 uur  
 

7 uur  
Rekenontwikkeling 

 
2 uur  

 
2 uur  

Schrijfontwikkeling 
 

1 uur  
 

1 uur  
Kunstzinnige vorming 

 
3 uur  

 
3 uur  

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling  
30 min 

 
30 min 

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Bewegingsonderwijs 
 

3 u 15 min 
 

3 u 15 min 
Werken met  
ontwikkelingsmaterialen  

5 uur  
 

5 uur  
Godsdienstonderwijs 

 
30 min 

 
30 min 

Buiten spelen/bewegen 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 

 

Aangezien er bij de kleuters thematisch wordt gewerkt, is de scheiding tussen de vak- en 

vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar. 

Bovenstaande vak- en vormingsgebieden worden weggezet in de werklessen waarbij we inzetten op 

een brede ontwikkeling: op cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak.  

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen 
 

4 uur  
 

3 u 30 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 15 min 
 

2 u 15 min 

Taal 
 

5 uur  
 

5 u 15 min 
 

4 u 45 min 
 

4 u 45 min 
 

4 u 45 min 
 

4 u 45 min 

Rekenen/wiskunde 
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
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Wereldoriëntatie 
 

1 u 30 min 
 

2 uur  
 

4 u 30 min 
 

4 u 30 min 
 

5 uur  
 

5 uur  

Kunstzinnige en 

creatieve vorming  
3 u 30 min 

 
3 u 30 min 

 
3 u 30 min 

 
3 u 30 min 

 
3 uur  

 
3 uur  

Bewegingsonderwijs 
 

2 uur  
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 

Levensbeschouwing 
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 

Engelse taal 
     

30 min 
 

30 min 

Soc. emotionele 

ontwikkeling  
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
30 min 

ICT 
 

45 min 
 

45 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 

Bewegen/buiten spel 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 

 

In de clusters 3-4, 5-6 en 7-8 wordt met een dag- of weektaak gewerkt. In deze taak wordt aan diverse 

vakgebieden gewerkt.  

Meer informatie over onderwijstijd: www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

 

http://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html
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Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Speellokaal 

• Werkpleinen voor elk cluster 

• Aanpalende grasvelden t.b.v. gymmen en buiten spelen. 

• B.S.O.-ruimte 

• Aanvullende schoolbieb 

 
 

2.2 Het team 
Elk jaar vinden er a.g.v. mobiliteit, bereiken van pensioengerechtigde leeftijd en groei veranderingen in 

het personeelsbestand van de school plaats. Doordat we in clusters werken en het  clusterteam 

gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kinderen in het betreffende cluster, kunnen we de continuïteit 

in de werkwijze goed realiseren en borgen. 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

Muziek Spel en beweging / bewegingsonderwijs 

Verlof personeel 

Zoals wellicht bekend, hebben we te maken met een krapte in beschikbare goede vervangers.  

Voor kortdurend verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden moeten zoeken. Voor onze school 

hebben we gekozen om bij ieder cluster een (nagenoeg fulltime) onderwijsondersteuner te plaatsen die 

in geval van kortdurend verzuim in een groep geplaatst wordt. Hierbij hebben de overige leerkrachten 

in het cluster de aansturende verantwoordelijkheid.  

De extra inzet van de intern begeleider (naast de reguliere inzet) en directie wordt tot een minimum 

beperkt en is van kortdurende aard (max. één dag).  

In uiterste gevallen kan het noodzakelijk zijn, om ouders te verzoeken hun kinderen thuis op te vangen. 

Daarbij hanteren we de volgende procedure:(conform de richtlijnen vanuit onze stichting) 

1. Aan het einde van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een 

vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er 

op school nog een dag een interne noodoplossing gehanteerd wordt. 



13 

2. Aan het einde van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep 

een bericht mee, dat ze een dag later (derde dag zonder vervanging) niet naar school komen, 

maar dat we ze de dag erna wel weer verwachten. 

3. De inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd. 

4. Leerlingen worden niet langer dan één dag naar huis gestuurd. Volgens een roulatiesysteem 

worden steeds andere groepen naar huis gestuurd. Ouders van betrokken leerlingen worden 

steeds een dag van te voren geïnformeerd. 

Tot op heden is deze vervelende situatie nog niet voorgekomen. We hebben nog altijd intern een 

oplossing kunnen creëren. Alleen in uiterste noodzaak handelen we naar dit protocol. Leerlingen die op 

de betreffende dag thuis niet opgevangen kunnen worden door ouders/verzorgers, komen naar school.  

 

 

2.3 Aanbod voor het jonge kind 
Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 

peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 

Peuteropvang Heerlen: De Peutertuin. 

In het schooljaar 2020-2021 is Peuteropvang Heerlen in maart gestart met peuteropvang in het gebouw 

van Windekind.  

De peuteropvang is er om peuters in groepsverband al spelend te laten leren. We weten dat de periode 

tussen het tweede en vierde levensjaar heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. In het 

verlengde van de thuissituatie stimuleert de peuteropvang de ontwikkeling: het kind kan spelen met 

leeftijdsgenootjes, spelen met veelzijdig en verantwoord speelgoed, creatief bezig zijn en spelen in 

een omgeving die is aangepast aan de wensen en speelmogelijkheden van peuters. Ook is er veel 

aandacht voor de taalontwikkeling, want een goede taalbeheersing is nodig om later goed te kunnen 

functioneren in de maatschappij.  

 

Openingstijden De Peutertuin: 

ma-di-do-vr:         08.15 – 11.45 uur 

ma-di-do-vr:         12.30 – 15.00 uur 

wo:                            08.15 – 12.15 uur 

groep 1: ma-och/ di-mi /do- mi/ vrij- och 

groep 2: ma-mi/ di-och / do-och/ vrij-mi 

Daarnaast kan uw peuter in overleg deelnemen aan een vijfde dagdeel op woensdagochtend van  

08.15 - 12.15 uur. 
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

Doelen in het schoolplan  

In het schoolplan 2019-2023 hebben we de volgende grote ontwikkeldoelen opgenomen: 

• Het ontwerpen van de organisatiestructuur van de basisvakken binnen het cluster doorvoeren en 

verfijnen. Aandacht voor het slim organiseren van kleinere instructiegroepen door in de 

blokvoorbereiding instructies en afgestemde verwerking te plannen.  

• Als school verder groeien als een lerende organisatie: we vormen met elkaar een professionele 

leergemeenschap, waarin we met en van elkaar leren. Binnen de gemeenschap is er aandacht 

voor professionele communicatie, eigenaarschap, taakverdeling en feedback.  

• We werken planmatig aan de professionalisering van het team: teamscholing: inspiratiesessies 

OAO en vakspecialisten, vergaderstructuur met vooral werkoverleg in het cluster, doel- en 

oogstgesprekken t.a.v. persoonlijke ontwikkeling, reflectiegesprek gericht op de vier sleutels van 

het Ontwikkelvenster n.a.v. groepsbezoeken (fasen van ons instructiemodel) en de reguliere 

gesprekkencyclus. -  

• Implementeren van een passend kleuterregistratiesysteem.  

• Expliciteren executieve functies. Functies/vaardigheden  

• Inzetten op coachingsgesprekken met kinderen a.d.h.v. oriëntatie, invoer en implementatie van 

een leerlingen-portfolio.  

• De inrichting van de leeromgeving wordt afgestemd op de wijze van gebruik.  

• De dag- en weektaak verfijnen door kritisch naar het verwerkingsaanbod te kijken: actief en 

samen leren voldoende zichtbaar? Zijn de mogelijkheden van ICT goed benut?  

• We verkennen de mogelijkheden voor thematisch onderwijs voor de wereld-oriënterende en 

creatieve vakken. (onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren) 

Hoe bereiken we deze doelen? 

Op school werken we met de werkprocessen van INNOVO. Het werkproces Kwaliteitszorg omvat ook 

alle andere werkprocessen en is hiermee het belangrijkste werkproces.  

Doel is om de basiskwaliteit in beeld te hebben en planmatig de juiste verbeterpunten op het juiste 

moment uit te voeren met de juiste belasting voor de medewerkers. Dit doen we door diverse 

instrumenten in te zetten, zoals de Interne audit, het monitorgesprek en de jaarlijks evaluatie van het 

schooljaarplan. Op basis van evaluatiemomenten stellen we ook het nieuwe schooljaarplan samen.  

INNOVO werkt met interne audits. Ook onze school doet actief mee. Bij een interne audit komen 

collega's onder begeleiding van een auditteam ons onderwijs observeren. Op basis van hun feedback 

wordt er een auditrapportage opgesteld. Deze rapportage geeft weer input om verbeterpunten op te 

stellen en uit te voeren. 
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De conclusie van de audit in april 2018: De basiskwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen is in 

voldoende mate zichtbaar. Ook de afstemming op de onderwijsbehoeften in instructie, verwerking, 

inhoud en leertijd is voldoende zichtbaar. Wat het auditteam nog mist is de actieve rol en inbreng van 

de kinderen zelf. Hoe worden kinderen uitgedaagd? Hoe dagen kinderen zichzelf uit? Hoe leren we 

kinderen reflecteren op hun leren? 

De komende audit staat voor ons in het najaar 2022 gepland.  
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3 Ondersteuning en veiligheid 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 

extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 

doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over 

de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 

schoolondersteuningsprofiel op. 

In het  schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) 

hulp de school kan bieden 

We bieden extra ondersteuning aan leerlingen met rekenproblemen, dyslexie en aan kinderen die extra 

ondersteuning en begeleiding nodig hebben i.v.m. meer- en hoogbegaafdheid.  

Op onze website vindt u het integrale schoolondersteuningsplan. 

Meer nuttige informatie vindt u: www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-

sob.html www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html 

www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html 

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

Specialist Aantal dagdelen 

Dyslexiespecialist 6 

Gedragsspecialist 6 

Intern begeleider 9 

Rekenspecialist 18 

Specialist hoogbegaafdheid 6 

Fysiotherapeut 2 

Ergotherapeut 2 

logopedist 1 

onderwijsondersteuners 41 

http://www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-sob.html
http://www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-sob.html
http://www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-sob.html
http://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
http://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html
http://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html
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3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 

Om het sociaal emotionele te ondersteunen werken we met twee aanpakken: Rots en Water en 

Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS).  

Rots en water is een sociale competentie - weerbaarheidstraining voor kinderen. Het is een psycho-

fysieke methode, een afwisseling van veel actie zoals spel, lichaamsoefeningen en simpele 

zelfverdedigingsvormen met  momenten van  zelfreflectie en kringgesprekken. Vijf leerkrachten zijn 

opgeleid tot trainer. Zij stellen per schooljaar drie thema's vast en ondersteunen collega's bij de 

uitvoering. 

SWPBS gaat uit van: 

• Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden 

• Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers  

• Basiswaarden van de school vertaald naar pro-sociaal gedrag 

• Veilige, positieve leeromgeving 

• Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag  

• Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag  

• Gedragsregistratie en sturing op gedrag  

• Actieve samenwerking met de ouders  

Zo werken we aan het scheppen van een veilige omgeving, bevordert dat leerlingen zich sociaal 

gedragen en zo goed mogelijk presteren. Dat doen we door heldere verwachtingen te formuleren, het 

gewenste gedrag actief aan te leren en te bekrachtigen. 

Voor kinderen die meer nodig hebben dan de reguliere aanpak (kinderen die de grenzen blijven 

overschrijden of heel uitzonderlijk kinderen die meteen ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen) 

hanteren we een intensievere begeleiding, gebaseerd op duidelijke en éénduidige afspraken en 

consequenties.  

Rots en Water en SWPBS hebben een positief effect op het bevorderen van sociale veiligheid en het 

voorkomen van pesten. 

Voor de situaties waarin we te maken hebben met pestgedrag, is het pestprotocol leidend.  

www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html 

 

 

http://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html
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Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

Enquêtetool van Vensters. 

Ook nemen we de vragenlijsten gericht op tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel af via Van 

Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. 

Daarnaast maken we gebruik van Viseon 2.0, een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren 

van iedere leerling en de sfeer in de groep in beeld te brengen.  

Meer informatie: www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

Functie Naam E-mailadres 

anti-pestcoördinator Eijkenboom wendy.eijkenboom@innovo.nl 

 

vertrouwenspersoon Coenen paul.coenen@innovo.nl 

 

  

http://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html
mailto:wendy.eijkenboom@innovo.nl
mailto:paul.coenen@innovo.nl
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4 Handige informatie voor ouders 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk omdat school en ouders een gezamenlijk doel 

hebben: de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan het onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden.  

Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar. 

Uitgangspunten zijn: 

• We zien ouders als partners, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren    

• Over en weer worden de verwachtingen uitgesproken  

• Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 

• Ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken en veranderingen 

• Ouders worden betrokken bij (extra) zorg 

• Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind 

• School stimuleert ondersteunend gedrag in de thuissituatie. 

   

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Hoe communiceren we met ouders: 

• informatieavond voor elk cluster 

• kennismakingsgesprekken ouder-kind-leerkracht 

• gesprekken met leerkrachten 

• schoolkalender met praktische informatie 

• inloopmomenten 

• nieuwsbrieven 

• clusterbrieven 

• 2x per jaar informatie-/kennismakingsavond voor nieuwe ouders 

• digitale informatiesysteem ISY 

• website, waar de schooldocumenten te vinden e te downloaden zijn.  

Enkele nuttige links: 

 www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html  
www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html   
www.innovo.nl/rookverbod.html   
www.innovo.nl/sponsoring.html  
   

Klachtenregeling 

In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben. 

Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, 

http://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
http://www.innovo.nl/wet-bescherming-persoonsgegevens.html
http://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
http://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
http://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html
http://www.innovo.nl/rookverbod.html
http://www.innovo.nl/rookverbod.html
http://www.innovo.nl/rookverbod.html
http://www.innovo.nl/sponsoring.html
http://www.innovo.nl/sponsoring.html
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leerlingen, personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen en 

beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het bestuur 

of een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.  

In geval van een klacht, kunt u contact opnemen met de contactpersoon. De contactpersoon zal samen 

met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om inhoudelijk 

uw klacht op te lossen.  

De leerkrachtcontactpersoon is de heer Paul Coenen, paul.coenen@innovo.nl  

De oudercontactpersoon is mevr. Annemiek Kuijer, a-kuijer@home.nl 

Voor het formulier m.b.t. klachten, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel 

gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling binnen INNOVO verwijzen we u naar de 

website: www.innovo.nl/klachten-en-klachtenprocedure.html 

Ouderinspraak 

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

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

• Ouderpanel 

• Tevredenheidsonderzoeken (1x per 2 jaar) 

 

De drie geledingen: 

• De medezeggenschapsraad: een orgaan waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. 

Samen kijken zij naar het beleid dat door school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd 

gezag en geven er hun mening over. Afhankelijk van de aard van het onderwerp kan het zijn dat 

zij overleg-, informatie-, instemmings- of adviesrecht hebben.  

Meer informatie: www.innovo.nl/medezeggenschap-schoolgids.html 

• De oudervereniging: de ouders van de oudervereniging organiseren in samenspraak met de 

school activiteiten voor kinderen en ouders die bijdragen aan een goede sfeer op school, b.v. het 

Back to school festival, sinterklaasfeest, kerstfeest etc. 

• Het ouderpanel: een groep ouders die samen fungeren als klankbord voor de school. Op een 

laagdrempelige manier wordt er over " schoolse" zaken gesproken. Zowel school als ouders 

leveren gespreksonderwerpen aan.  

Daarnaast kunnen ouders op andere manieren actief zijn in en voor de school: 

• Ouders die helpen bij de uitvoer van initiatieven die door de oudervereniging worden uitgewerkt. 

• Ouders die een rol spelen rondom veiligheid en gezondheid: als lid van de ouderbrigade of de 

groep "luizenpluizers".  

• Ouders die assisteren tijdens lessen/activiteiten, kinderen begeleiden tijdens excursies of helpen 

tijdens festiviteiten in school. 

 

    

http://www.innovo.nl/klachten-en-klachtenprocedure.html
http://www.innovo.nl/medezeggenschap-schoolgids.html
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Er is geen sprake meer van een vrijwillige ouderbijdrage.  Er zijn ook geen overige schoolkosten. 

Bijdrage voor extra activiteiten 

Voor activiteiten als schoolreisjes, schoolkamp, e.d. die als extra schoolactiviteiten gelden en waarvoor 

de school niet zelf bekostiging ontvangt, wordt van de ouders een bijdrage in de kosten gevraagd. Het 

zijn dan rechtstreeks aan de deelname van het kind toe te rekenen kosten, waarvoor evenmin 

bekostiging door het Rijk wordt ontvangen. Ook dan verwacht het bestuur INNOVO van de school, dat 

alle kinderen kunnen deelnemen al dan niet (deels) met ondersteuning vanuit de school zelf of via Stichting 

Leergeld of een ander fonds. 

 

 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 

Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 

gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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• Bij voorkeur via de knop ziekmelding op onze website: www.bswindekind.nl 
Deze optie heeft de voorkeur, omdat de melding ook rechtstreeks bij alle betrokken leerkracht(en) 
terechtkomt.  

• Indien de voorkeursoptie niet mogelijk is, kan er telefonisch afgemeld worden: 045 -5419761, 

tussen 8.15 - 8.45u. Onze administratie is niet fulltime bezet om de ziekmelding aan te nemen. 

Indien een kind niet-afgemeld afwezig is, wordt rond 9.00u contact gezocht met de ouders/verzorgers. 

Aanvraag verlof 

Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen bij de 

directeur. 

De wijze van aanvragen: 

U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die verkrijgbaar zijn via de administratie of te 

downloaden via de website van de school. Op de achterzijde van het formulier is een uitwerking van de 

regeling geplaatst. Hierdoor kunnen de ouders zelf al een inschatting maken of het verlof goedgekeurd 

kan worden.  

Vakantieverlof kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:  

• wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk binnen de 

officiële schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring verplicht, formulier 

opvragen bij de school);  

• dit verlof mag maximaal éénmaal per schooljaar worden aangevraagd  

• het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen  

• het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar  

• toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de 

leerplichtambtenaar. 

We verzoeken ouders bij het plannen van eventueel bijzonder verlof, rekening te houden met periodes 

waarin Cito-toetsen worden afgenomen en de dagen van speciale toetsing als de Entreetoets voor 

groep 7, de Centrale Eindtoets voor groep 8 en het verkeersexamen.   

Meer informatie vindt u op de website van Innovo: https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-
envroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html 
 
 

4.4 Toelatingsbeleid 
 

Algemeen 

De afgelopen jaren zijn we gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat we ons maximaal hebben ingezet 

om zoveel mogelijk kinderen een plek te kunnen bieden. Om de kwaliteit te kunnen borgen hebben 

we in de loop van het afgelopen schooljaar een leerlingenstop moeten hanteren. Ook voor het 

schooljaar 2021/2022 is de stop weer van kracht voor reguliere instroom. We zijn nu bezig met de 

aanmelding voor het schooljaar 2022-2023.  

http://www.bswindekind.nl/
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-envroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-envroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoon-schoolverlof.html
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Wanneer een kleuter vier jaar is, wordt hij/zij toegelaten tot de basisschool. De eerste stap is een 

kennismakingsgesprek. Hiervoor kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met Marjo Claessen. 

Het gesprek wordt tijdens schooltijd gepland, zodat ouders zien hoe de school in beweging is. 

Aanmelding gebeurt door het aanmeldformulier ingevuld af te geven op school. Er is pas sprake van 

inschrijving als ouders een bevestiging via de mail hebben ontvangen. In de periode kort voorafgaand 

aan de vierde verjaardag mag een kind max. 5 dagdelen komen proefdraaien. Deze momenten worden 

in overleg met de groepsleerkracht tijdens het intakegesprek gepland. Kinderen die in juni, juli of 

augustus vier jaar worden, stromen na de zomervakantie in. Zij hebben voorafgaand aan de 

zomervakantie geen proefmomenten, omdat we uit ervaring weten dat dit onduidelijkheden geeft voor 

de betreffende kinderen (denk aan andere juf, kinderen leren kennen die volgend jaar in een andere 

groep zitten en in de laatste fase van het jaar in een volle groep terecht komen) We gunnen ieder kind 

een veilige, vertrouwde start op onze school. Wel hebben zij de dinsdagmiddag voor de zomervakantie 

een kennismakingsmoment met de leerkracht(en) en de leerlingen waarbij ze na de zomer in de groep 

komen. 

Echter, doordat er een limiet zit aan het aantal kinderen in relatie tot de beschikbare huisvesting én een 

limiet voor wat betreft het aantal kinderen pér groep -  waaraan wij onderwijs op maat kunnen bieden - 

is het noodzakelijk dat wij een daarop afgestemd toelatingsbeleid incl. voorrangsregels hanteren.  

Gereguleerde instroom is noodzakelijk om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.    

 

De complete informatie aannamebeleid dat m.i.v. 1-8-2021 gehanteerd wordt:  

Basisschool Windekind is één van de 44 scholen van Stichting Innovo en heeft de mogelijkheid om - 

binnen door het bestuur gestelde kaders - schoolspecifiek toelatingsbeleid incl. voorrangsregels te 

formuleren.   

Onze school is een bijzondere basisschool en telde per 1-10-2020 360  leerlingen, verdeeld over 15 

groepen. De belangstelling voor onze school is groot en daar zijn we trots op!  Echter, doordat er een 

limiet zit aan het aantal kinderen in relatie tot de beschikbare huisvesting én een limiet voor wat betreft 

het aantal kinderen pér groep -  waaraan wij onderwijs op maat kunnen bieden - is het noodzakelijk dat 

wij een daarop afgestemd toelatingsbeleid incl. voorrangsregels hanteren. Gereguleerde instroom is 

noodzakelijk om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.   

De school maakt hierbij een onderscheid in: 

1. Reguliere instroom  

Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog NIET leerplichtig zijn en dus nog niet 

eerder op een andere school hebben gezeten. 

2. Tussentijdse instroom (ook wel zij-instroom genoemd)  

Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen. Dit beleid is 

breed besproken met zowel het schoolbestuur, als álle relevante geledingen van de school en 

vastgesteld voor een periode van twee schooljaren, te weten van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 

2023.   
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Het aanmeldbeleid wordt besproken met de interne peuterspeelzaal, met het verzoek om bij 

aanmelding/intake van nieuwe peuters het aannamebeleid van de school met de ouders te bespreken. 

Indien ouders de keuze van de peuterspeelzaal koppelen aan de keuze voor een school, is het mogelijk 

om vóór inschrijven bij de peuterspeelzaal een verkorte rondleiding bij de school aan te vragen.     

 

Aanmelding en toelating algemeen.   

In de volgende paragrafen worden de voorrangsregels beschreven, die gehanteerd worden bij de 

bepaling of een leerling al dan niet wordt toegelaten. Deze zijn met name gericht op het getalsmatig in 

de grip houden van de groepsgrootte. Het aantal leerlingen in een groep kan dus een reden zijn, dat een 

aanmelding niet omgezet wordt in een toelating. In dat geval is er in principe geen sprake van 

zorgplicht voor onze school/bestuur, maar de procesbegeleiders van ons bestuur ondersteunen toch 

graag bij het vinden van een andere school. De ondersteuningsbehoefte van het kind en de  

(on)mogelijkheden van onze school kunnen ook een reden zijn, een aanmelding niet om te zetten in een 

toelating. Hiermee gaat echter wél de zorgplicht van onze school/bestuur gelden, en gaan wij actief 

met u op zoek naar de best passende plek.   

 

1. Reguliere instroom   

De reguliere instromers zijn de vierjarige kinderen, die in de regel vanaf die leeftijd op onze school 

starten in groep 1 (jongste kleuters). Onze school heeft  4 groepen 1-2. De maximale groepsgrootte 

voor zo’n groep is in principe 27  leerlingen. Dat betekent dat onze school per schooljaar in totaal rond 

de 50 reguliere instromers kan toelaten ( Met een max. van 110 leerlingen in het cluster). Daar waar de 

zorgvraag van de leerlingen in de betreffende groep(en) complex is, behoudt de school zich het recht 

voor van dit maximum aantal beredeneerd af te wijken,. 

1.1  Voorrangsregels Reguliere Instroom  

Bij het aanmelden en toelaten van reguliere instromers gelden op onze school de volgende 

uitgangspunten/voorrangsregels:   

1. Kinderen, waarvan al oudere broertjes/zusjes op school zitten hebben voorrang op andere kinderen. 

2. Kinderen die in de buurt (voedingsgebied) van de school (komen) wonen (thuisnabij), hebben in 

principe voorrang op kinderen die verder weg wonen, mits het maximum aantal leerlingen nog niet 

bereikt is. Deze toelating gebeurt op volgorde van binnenkomst*. 

3. Ook voor leerlingen binnen het voedingsgebied hanteren we voorrangsregels. Zie paragraaf 1.2.4.        

Kinderen die van buiten het voedingsgebied afkomstig zijn, worden op een plaatsingslijst gezet. Als 3 

maanden voorafgaand aan de vierde verjaar blijkt dat er plaats is, wordt het kind alsnog toegelaten, 

eveneens op volgorde van binnenkomst*.  Hierbij dient er altijd nog 1 reserve per groep beschikbaar te 

blijven voor (onverwachte) reguliere instroom vanwege verhuizing (voorrangsregel 2).  *Ouders kunnen 

hun kind in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 4 jaar wordt op onze school aanmelden.  
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1.2 Voedingsgebied 

Binnen het voedingsgebied van onze school (wijken, postcodes) hanteren we de volgende 

voorrangsregels (in volgorde van hoog naar laag):    

1. Kinderen uit de wijken: Douve Weien/Caumerveld dat zijn de postcodes: 6416 en 6417 

2. Kinderen uit de wijken: Bekkerveld/Aarveld, dat zijn de postcodes: 6417 en 6419 

3. Kinderen uit de wijken: Molenberg (onderkant van de Molenberg) , dat zijn de postcodes: 6416 

4. Kinderen uit de wijken Heerlerbaan (westkant van Akerstraat en Heesbergstraat) en Hoogveld dat 

zijn de postcodes 6418 

1.3  Procedure Reguliere Instroom.        

a. Ouders melden hun kind in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 4 jaar wordt op onze 

school aan, bij voorkeur zo spoedig mogelijk nadat hun kind 3 jaar is geworden. Concreet betekent 

‘aanmelden’ dat de ouders een aanmeldformulier invullen, dat vanaf de derde verjaardag op school 

ingeleverd kan worden. Aanmelding is nog geen toelating/inschrijving! Zodra de aanmelding verwerkt 

is, ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Meestal gaat een 

kennismakingsgesprek/rondleiding vooraf aan de aanmelding (vanaf 2j en 6 mnd.). 

b. Zo snel als mogelijk na de aanmelding (in principe binnen 6 weken; mits medegedeeld aan de 

ouders eenmalig met maximaal vier weken te verlengen) volgt het schriftelijke besluit over de toelating 

van het kind. Dit besluit kan positief of negatief zijn. De periode van 6 tot maximaal 10 weken gebruikt 

de  

school ook om – daar waar nodig – onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

Als onze school daar niet aan tegemoet kan komen (op basis van wat wij beschreven hebben in ons 

schoolondersteuningsprofiel) is dat ook een grond om de leerling niet toe te laten. 

c. Indien positief dan dient het aanmeldformulier tevens als inschrijfformulier en worden de 

daarop vermelde gegevens ingevoerd in de leerlingadministratie. 

d. Indien negatief en het kind dus niet toegelaten wordt, kunnen de procesbegeleiders van het 

schoolbestuur -indien gewenst - de ouders ondersteunen bij het zoeken naar een andere school. Als de 

afwijzing op grond van de ondersteuningsbehoefte is, heeft onze school/bestuur zorgplicht en helpen 

wij de ouders om een andere, geschikte basisschool te vinden.   

 

2 Tussentijdse Instroom   

De tussentijdse instroom betreft leerlingen, die bijv. i.v.m. verhuizing op onze school worden 

aangemeld (en dus afkomstig zijn van een andere school). De maximale groepsgrootte van onze 

groepen is in principe 27 leerlingen per basisgroep. Daar waar de zorgvraag van de leerlingen in de 

betreffende groep(en) complex is, behoudt de school zich het recht voor van dit maximum aantal 

beredeneerd af te wijken,. 
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2.1         Voorrangsregels Tussentijdse Instroom.  

Bij het aanmelden en toelaten van tussentijdse instromers gelden op onze school de volgende 

uitgangspunten/voorrangsregels:   

a. Kinderen die in de buurt (thuisnabij-voedingsgebied) van de school (komen) wonen, hebben in 

principe voorrang op kinderen die verder weg wonen. 

b. Ook voor leerlingen binnen het voedingsgebied hanteren we voorrangsregels. Zie paragraaf 1.2. 

c. Kinderen die van buiten het voedingsgebied afkomstig zijn, worden - afhankelijk van de betreffende 

groep en beschikbare ruimte – toegelaten, mits er nog 1 plaats(en) beschikbaar is voor tussentijdse 

instroom uit categorie a. 

2.2 Procedure Tussentijdse Instroom 

a. Na de schriftelijke aanmelding bekijkt de school op basis van de maximale groepsgrootte en de 

voorrangsregels (2.1) of de leerling kan worden toegelaten. Is dat niet het geval dan ontvangen de 

ouders (in principe binnen 6 weken; mits medegedeeld aan de ouders eenmalig met maximaal vier 

weken te verlengen) hierover schriftelijk bericht. Dit bericht kan positief of negatief zijn.   De periode 

van 6 tot maximaal 10 weken gebruikt de school ook om onderzoek te doen naar de 

ondersteuningsbehoefte van het kind ( Gesprek met de ouders/verzorgers, informatie ophalen bij de 

school van herkomst, tweede gesprek met ouders in bijzijn van de leerlingen). Als onze school daar niet 

aan tegemoet kan komen (op basis van wat wij beschreven hebben in ons schoolondersteuningsprofiel) 

is dat ook een grond om de leerling niet toe te laten.  

b. Indien positief dan dient het aanmeldformulier tevens als inschrijfformulier en worden de 

daarop vermelde gegevens ingevoerd in de leerlingadministratie. 

c. Indien negatief en het kind dus niet toegelaten wordt, kunnen de procesbegeleiders van het 

schoolbestuur -indien gewenst - de ouders ondersteunen bij het zoeken naar een andere school. Als de 

afwijzing op grond van de ondersteuningsbehoefte is, heeft onze school/bestuur zorgplicht en helpen 

wij de ouders om een andere, geschikte basisschool te vinden.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      

4.5 Handle With Care (HWC) 

De Gemeente Heerlen neemt met alle Heerlense scholen deel aan het project Handle with Care.  

Als de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest,  dan wordt de school hierover 

geïnformeerd. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een 

gezin met kinderen, dan stuurt het een Handle with Care signaal naar Veilig Thuis, die het op haar beurt 

weer doorgeeft aan leerplicht. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het 

codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar 

voor het begin van de les weet dat deze leerling extra aandacht en steun kan gebruiken. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de directie en op de volgende website: www.augeo.nl 
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5 Ontwikkeling en resultaten 

5.1 Tussentijdse toetsen 

In de leerjaren 1 en 2 maken we gebruik van het digitale registratiesysteem "Mijn kleutergroep". Tijdens 

de oudergesprekken wordt de informatie besproken met ouders. 

De tussenresultaten worden vanaf gr. 3 gemeten met Cito-toetsen. Daarnaast vinden er na een 

instructieblok methode-gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt bekeken welk 

leerstofaanbod de leerling in de komende periode nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen op grond 

van de resultaten bepaalde instructies niet hoeven te volgen, maar een ander aanbod krijgen.  

Cito-toetsen worden twee maal per jaar afgenomen. De toetsen laten zien wat het beheersingsniveau 

van de leerlingen is. De toets-resultaten, -analyses en observatiegegevens worden voor alle groepen 

door de leerkracht met de intern begeleider besproken tijdens de groepsbespreking. De bespreking 

heeft als doel:   

• evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn 

• handvatten verzamelen voor het doelgericht opstellen van het nieuwe groepsplan en het 

formeren van niveaugroepen. 

• idem voor de handelingsplannen 

Goed onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van leerlingen en de toekomst van Limburg. 

Het bereidt leerlingen voor op een positie in de maatschappij. Om het onderwijs in Limburg verder te 

verbeteren is samenwerking tussen de verschillende partijen in en rondom het onderwijsveld 

noodzakelijk. Een sfeer van samen leren en ontwikkelen; van monitoren en bespreken wat we zien.  

www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html 

 

 

http://www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html
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5.2 Resultaten eindtoets 

Wat is de eindtoets?  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

 

Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert. 

Wat zijn referentieniveaus? 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd). 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 

‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 

op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 

gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 

Wat zijn signaleringswaarden? 

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.  

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende. 

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 

mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 

coronacrisis.  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets 

laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.  

De school geeft de leerling (voorafgaand aan de eindtoets) een advies voor het onderwijsniveau in het 

voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt op onze school gegeven door een  
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Schooladviescommissie. Hierin zijn de leerkrachten van de leerjaren 7-8, de Intern Begeleider en 

eventueel vakspecialisten vertegenwoordigd.  

Scoort de leerling naderhand op de toets beter dan het advies van de commissie? Dan kan de school het 

advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen 

kunnen niet slagen of zakken. 

Onze schoolverlaters maken de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen 

Nederlandse taal en rekenen, en als school kiezen we ervoor om het onderdeel wereldoriëntatie ook te 

laten maken. 

De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

In verband met de Coronacrisis is in schooljaar 2019-2020 geen Centrale Eindtoets afgenomen.  

Meer informatie vindt u op:https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-

ouders/centraleeindtoets/inhoud-centrale-eindtoets 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau? 

School % 1F behaald (over drie schooljaren) 

Basisschool Windekind 
98,4% 

97,0% 

Legenda % 1F behaald 

Deze school 

Signaleringswaarde inspectie (85,0%) 

Vergelijkbare scholen 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau? 

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren) 

Basisschool Windekind  67,2% 

 68,4% 
Legenda % 1S/2F behaald 

Deze school 

Signaleringswaarde inspectie (58,6%) 

Vergelijkbare scholen 
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8. 

5.3 Schooladviezen 

Naar het voortgezet onderwijs 

In de directe omgeving zijn diverse scholen voor voortgezet onderwijs aanwezig. Van de scholen uit de 

regio Heerlen kunt u een overzicht vinden in de VO-gids. Uiteraard zijn er buiten de regio Heerlen ook 

nog diverse scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. 

Informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs  

Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een website. Op deze website kunt u veel informatie 

vinden. De scholen organiseren daarnaast in de maanden januari, februari en maart diverse 

informatieavonden, open dagen en meeloopdagen. De informatie die de basisschool hierover ontvangt, 

wordt met de ouders van de leerlingen uit leerjaar 8 gedeeld. Daarnaast wordt ook overig 

promotiemateriaal voor de leerlingen uit leerjaar 8 gedeeld. 

Advisering 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht gekregen; het 

is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score van de eindtoets (toetsadvies) is 

aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het  

voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat van de eindtoets. Basisscholen geven vóór 

1 maart alle leerlingen een schooladvies. De school neemt dit advies ook op in het onderwijskundig 

rapport. Dit OKR geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de 

(sociaalemotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Ook het advies op 

basis van de score van de Centrale Eindtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig 

rapport. Deze wordt na afname van de Centrale Eindtoets toegevoegd Basisscholen bepalen zelf, in 

overleg de vo-school, wanneer zij het onderwijskundig rapport bij de school voor voortgezet onderwijs 

aanleveren. Hierover worden in onze regio afspraken gemaakt. 

 

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 
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Volgen van leerlingen in het Voortgezet onderwijs. 

We volgen onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs jaarlijks. Naast overleg met scholen van 

voortgezet onderwijs ten minste eenmaal jaarlijks over elke leerling afzonderlijk, ontvangen we ook de 

leerresultaten. 

We kunnen ons aldus een goed beeld vormen van de schoolcarrière van "onze" leerlingen. 

Standaard zit ca. 80 % van onze leerlingen op het geadviseerde niveau in het derde jaar van voortgezet 

onderwijs. Dit percentage blijkt de laatste jaren te dalen. We zien meer mobiliteit in het voortgezet 

onderwijs waardoor het moeilijker wordt leerlingen te blijven volgen.   

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020? 

 
Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b / vmbo-k 

2,6% 
vmbo-k / vmbo-(g)t 

17,9% 
vmbo-(g)t 

17,9% 
vmbo-(g)t / havo 

12,8% 
havo 

20,5% 

havo / vwo 20,5% 

 

5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 

anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 

samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 

op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 

maatschappij. 

 

 

vwo 7 ,7% 
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen tussen leerlingen zin. In de benadering van 

onze leerlingen houden we daar rekening mee. Dit betekent dat de leerkrachten pedagogische 

kwaliteiten bezitten. 

De leerkrachten scheppen in hun groep/cluster een pedagogisch klimaat, waarin de kinderen zich veilig 

voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten zijn van groot belang bij het 

opgang brengen van de ontwikkelingsprocessen bij de kinderen. De behoeftes van de kinderen zijn 

hierbij het uitgangspunt.  

• Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun docenten als met andere leerlingen. Ze 

willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een 

gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in 

principe veilig.  

• Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. 
Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de 
leerling.  

• Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf 

keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van de leerling 

gerespecteerd wordt. 

• Fouten maken is een cruciaal onderdeel van het leerproces.  

Werkwijze Sociale opbrengsten 

De eerste periode in het nieuwe schooljaar wordt expliciet veel tijd vrij gemaakt voor het groepsgevoel 

en saamhorigheid.  

We staan stil bij “zo gaan we met elkaar om”, “zo gedragen we ons in en buiten het gebouw” en “zo 

gaan we met spullen om”. Dit doen we volgens de aanpak van SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour 

Support). 

We gebruiken in alle groepen "Rots en Water" én "Goed Gedaan" om concreet invulling te geven aan 

het groepsprogramma.  

De leerkrachten laten in hun gedrag betrokkenheid, plezier, humor en respect zien.  

We volgen de sociale ontwikkeling middels het LVS Viseon. Daarnaast nemen we elke twee jaar een 

tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 af. 

Veiligheid Kwaliteit 

Verantwoordelijkheid 
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Sociale competenties dragen bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van 

de leerprestaties en de ontwikkeling van het burgerschap.   
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6 Schooltijden en opvang 
Op onze school hanteren we een inlooptijd. Tussen 08.30- 08.45 u is er een inlooptijd. De leerkracht is 

aanwezig in het cluster om de leerlingen te verwelkomen. Om 08.40 u klinkt het eerste belsignaal: de 

kinderen moeten naar binnen. De leerlingen leggen de materialen klaar die ze nodig hebben. Om 08.45 

u gaat het 2e signaal, alle leerlingen zijn op hun werkplek of instructieplek en het programma gaat 

beginnen.  

De kleuters worden dagelijks ontvangen door leerkrachten en/of onderwijsondersteuner(s) van het 

cluster 1-2 bij de poort van hun speelplaats. Op de andere speelplaats wordt erop toegezien dat de 

kinderen bij aankomst meteen naar binnen gaan. 

Op alle dagen komen de kinderen zelfstandig het plein op en gaan vervolgens meteen naar binnen.  

Voor startende kleuters geldt dat ouders de eerste week/weken (i.o.m. de leerkrachten) in afbouwende 

sfeer even mee naar binnen gaan.  

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 

of meerdere middagen per week vrij). 

 Ochtend Middag 

 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd  Naschoolse opvang 

Maandag 

 
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrijdag 

Opvang 

Schooltijd 

NB vrijdag: de leerlingen van cluster 1-2 en 3-4 zijn om 12.30 u. uit en ’s middags vrij. 

 

v.a. 7.30 08:45 - 12:15  13:00 - 15:00 tot 18.30  

  v.a. 7.30  08:45 - 12:15  13:00 - 15:00   tot 18.30   

   v.a. 7.30  08:45 - 12:30   -    tot 18.30    

   v.a. 7.30  08:45 - 12:15  13:00 - 15:00   tot 18.30   

    v.a. 7.30       o.b. 08.45 – 12.30 

     b.b. 08:45 - 12:15 

 

 - 

13:00 - 15:00 
  tot 18.30   
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6.2 Opvang 

Voorschoolse opvang 

Opvang vóór schooltijd wordt geregeld in samenwerking met:  

Kinderopvang Humankind (binnen het gebouw) 

Mix en Match,  

Michelles kinderopvang,  

Best4kids en  

Kinderopvang Kiki,  

Hier zijn kosten aan verbonden. 

Tussenschoolse opvang 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 

ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met: 

Kinderopvang Humankind, 

Mix en Match,  

Michelles kinderopvang,  

Best4kids  

Kinderopvang Kiki 

 

Aan naschoolse opvang zijn kosten verbonden. 

Regeling tussen-schoolse opvang: 

De kinderen eten onder toezicht van de eigen leerkracht in hun eigen lokaal. Omdat we werken met 

versprongen pauze-tijden, spelen de kinderen mits het weer het toelaat, voor of na het eten gedurende 

een half uur buiten onder toezicht van overblijfvrijwilligers.  

Voor- en naschoolse opvang: 
In het gebouw van BS Windekind bevindt zich BSO Windekind van Humankind. De andere kindpartners 
zijn extern gevestigd.  
Tijdens vrije dagen en schoolvakanties is opvang bij de kindpartners mogelijk. 
Meer informatie: www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html 

https://www.humankind.nl/
https://mixandmatch.info/
https://michellesbso.nl/
https://www.best4kids-binnenstad.nl/
https://www.kinderopvangkiki.nl/
https://www.humankind.nl/
https://mixandmatch.info/
https://michellesbso.nl/
https://www.best4kids-binnenstad.nl/
https://www.kinderopvangkiki.nl/
http://www.innovo.nl/buitenschoolse-opvang-bso.html
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6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2021-2022 
 

Vakantie Van Tot en met 

studiedag 1 23 september 2021 23 september 2021 

studiedag 2 20 oktober 2021 20 oktober 2021 

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021 

studiedag 3 18 november 2021 18 november 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022 

studiedag 4 14 februari 2022 14 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022 

paasmaandag  18 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022 

studiedag 5 25 mei 2022 25 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

pinkstermaandag 06 juni 2022 06 juni 2022 
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studiedag 6 28 juni 2022 28 juni 2022 

studiedag 7 13 juli 2022 13 juli 2022 

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022 

 

Naast bovenstaande vakanties en vrije dagen zijn er ook nog een aantal vrije middagen alleen voor de 

leerlingen van cl. 5-6 en cl. 7-8:   

• vrijdagmiddag 3-12 

• vrijdagmiddag 24-12 

• vrijdagmiddag 25-2 

• vrijdagmiddag 15-4  

• vrijdagmiddag 22-7 

 

 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken: 

 

 Dag(en) Tijd(en) 

Directie ma t/m wo en vr 08.30 - 16.30 

Interne begeleider ma t/m do en vr. vm 08.30 - 16.30 

Administratie wo en do 09.00 - 14.30 

 

We hanteren op school geen vast spreekuur. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden met de 

leerkrachten, de interne begeleider of de directeur. Uiteraard geldt voor leerkrachten dat dit enkel kan 

na schooltijd.  

Indien er na schooltijd geen gesprekken plaatsvinden in het lokaal, staat het ouders vrij om altijd nog 

even binnen te lopen om b.v. een werkje van die dag te bekijken. 

Inloopmomenten 

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Een goede samenwerking met u draagt bij 

aan het welbevinden, de ontwikkeling en de schoolsuccessen van uw kind. Enkele malen per schooljaar 

worden er inloopmomenten voor ouders georganiseerd. Naast een kijkje in de groep, kunnen ouders 

ook b.v. werkstukken of resultaten van b.v. een project samen met kun kind bekijken. Ouders worden 

via een Isy-bericht geïnformeerd en uitgenodigd. 

We willen hiermee laagdrempeligheid creëren en aan alle betrokkenen laten merken dat men welkom 

is. 



 

 


