
Openbare Basisschool De 9 Wieken

De informatie in deze schoolgids vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2019-2020

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Gewoon goed Onderwijs is ons motto. 

Het team gaat dagelijks in goede samenwerking met ouders aan de slag  met het stimuleren en helpen 
van kinderen bij hun ontwikkeling. We doen dat met betrokken leerkrachten, waarbij er volop aandacht 
is voor een veilig en prettig schoolklimaat. Het accent ligt op de vakken taal, lezen en rekenen. Ook 
voor overige vakken: zoals muziek; het “zingen in de kuil”  de jaarlijkse groepspresentaties; cultuur en 
sport is aandacht. Door het delen van kennis en ervaring tussen De 9 Wieken en Tiggeldobbe staan 
beide teams sterker in hun eigen school.  

Als u meer over onze school wilt weten, verwijzen we u graag naar onze site https:// www.de9wieken.nl 
De gegevens die u op deze site vindt, zijn afkomstig van onze school, maar ook van DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs) en de onderwijsinspectie. Desgewenst geven we graag een toelichting bij de 
cijfers en feiten. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. U ziet op dit moment nog maar een deel 
van de informatie. 

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De 9 Wieken
Het Hooge Heem 1
9951BT Winsum

 0595-441269
 http://www.de9wieken.nl
 obsde9wieken@lauwerseneems.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

2

http://www.de9wieken.nl/
mailto://obsde9wieken@lauwerseneems.nl


Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Schoolleider Siebrig Bisschop obsde9wieken@lauwerseneems.nl

Directeur Jaap Rosema j.rosema@lauwerseneems.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

128

2018-2019

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.661
 http://www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Verbondenheid

TalentAuthenticiteit

Vakmanschap Passie

Missie en visie

Openbare basisschool De 9 Wieken

Gewoon goed onderwijs! … is ons motto. 

Wij vinden dynamisch onderwijs van vitaal belang. Onze school streeft naar kwaliteit in het bieden van 
onderwijs op maat. Samenwerking, aandacht voor zowel kennis, als voor  kunst en cultuur en sport. 
Ook de sociaal emotionele vorming, het ontwikkelen van het besef voor normen en waarden, krijgt 
ruime aandacht. Dit geeft kinderen voor de toekomst de beste kansen in het voortgezet onderwijs en in 
de maatschappij. 

Visie 

We willen een school zijn waar ieder kind belangrijk is en waar in samenwerking met ouders en 
kinderen hard en betrokken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ieder kind. De resultaten in alle 
betekenissen doen er toe. We willen het totale kind ontwikkelen. Kernbegrippen of bouwstenen inzake 
de visie op onderwijs zijn:

1. veiligheid,
2. vertrouwen, 
3. zelfstandigheid 
4. verantwoordelijkheid
5. structuur en een rijke en uitdagende (leer-)omgeving 
6. vakmanschap van de leerkracht 
7. preventieve hulpverlening 
8. omgaan met verschillen 
9. ouders als partners 

10. hoge mate van ouderparticipatie 
11. we hebben hoge verwachtingen en willen hoge /passende leerprestaties

Gewoon goed onderwijs!

Prioriteiten

• We zijn als school voortdurend in ontwikkeling op een breed terrein (pedagogisch klimaat, 
opbrengsten, zorg) en boeken resultaten passend bij het kind. 
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• We hebben stijgende opbrengsten en een zich ontwikkelend team. 
• We hebben een prachtig gebouw en schoolomgeving, waar het mede door het 

gemeenschapsgevoel van de schoolbevolking goed toeven is voor kinderen en ouders.  

Waar liggen uitdagingen? 

Het verder professionaliseren van leerkrachten, zodat we kinderen optimaal kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling. We willen steeds minder afhankelijk zijn van externe expertise, zoals begeleiding voor 
leerlingen met dyslexie of leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuning behoeven. Denk hierbij 
aan kinderen met een diagnose uit het autistisch spectrum. Verder willen we het komende jaar verder 
met het invullen van ons pedagogisch klimaat. Het blijven werken aan een professionele cultuur, waar 
opbrengsten, team- en individueel leren en relaties met ouders aandachtspunten zijn. Dat gaat o.a. om 
vertrouwen in de school. Dit kan door een actieve en open houding van ouders en teamleden verder 
worden vergroot. De gevolgen van de krimp proberen we te verminderen door de kwaliteit van wat wij 
bieden verder te verhogen en het beeld van een warme en goede school met de omgeving te blijven 
communiceren.

De komende jaren richt de school zich op het verduurzamen van het pedagogisch klimaat. We willen 
een fijne en veilig school zijn voor ieder kind.

Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Samen bereiken we meer als het gaat om het 
ontwikkelen van kinderen.

Passend onderwijs: de wijze waarop wij daar vorm aangeven blijft een zoektocht. We hebben veel 
ervaring met het bieden van de juiste begeleiding voor de leerlingen. Hoofdstuk 3.1 geeft hier meer 
informatie over.

Op het gebied van dyslexie is er veel kennis en ondersteuning mogelijk. Graag gaan we met u in 
gesprek over de kansen voor uw kind.  We zorgen dat uw kind iedere keer klaar is voor een volgende 
stap. Dat doen we zorgvuldig niet te snel en niet te langzaam. Door te kijken naar kinderen en ons 
onderwijs te richten op de 21e eeuwse vaardigheden doen we de juiste 
dingen. https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

Identiteit

We zijn een openbare school, ieder kind is welkom ongeacht de levensbeschouwing.

Het is belangrijk te handelen vanuit waarden en normen, respect te hebben voor zowel jong als oud.

We leren kinderen te communiceren met elkaar, elkaar te helpen door te luisteren en elkaar te 
adviseren.

Eén keer per week wordt er vanaf groep 5 humanistisch of godsdienst onderwijs verzorgd. U kunt hierin 
voor uw kind een keuze maken.

Cultuur en vieringen zijn hoogtepunten in het schoolleven. Die vinden met de groep in de beslotenheid 
van het klaslokaal plaats, of samen met de andere kinderen in de Kuil. Vieringen organiseren we met 
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Sinterklaas, Kerst en Pasen. Traditioneel is "het zingen in de kuil" met alle kinderen en leerkrachten van 
school rond Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst en met gezamenlijke projecten. Aan het eind van het 
schooljaar neemt groep 8 afscheid van de school met een spetterende eindpresentatie voor hun 
ouders/verzorgers, schoolteam en medeleerlingen. Bij een verjaardag van een kind gaat de vlag uit in 
de klas. Trakteren en "de klassen rond" zijn al een feest op zich. Elk kind krijgt een aardige attentie. We 
proberen op tal van manieren cultuuroverdracht te verwezenlijken. Daarbij valt te denken aan 
professionele dansvoorstellingen van bv. Op Roakeldais in Warffum, bezoeken van musea en uitstapjes 
naar de molen, manege en de kerk.

Kom gerust eens binnen en ervaar de sfeer, de warmte van de school. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek wordt of een cursus volgt, is er vervanging. We doen een beroep op invallers die 
onze school goed kennen. De overdracht is goed georganiseerd. Invallers kunnen op een goede manier 
verder gaan met waar de vaste leerkracht was gebleven. Het kan voorkomen dat er geen vervanging is 
en dat we de vervanging ook intern niet op kunnen lossen.  Hiervoor hebben we een vastgestelde 
werkwijze over hoe we dan handelen en kinderen in het uiterste geval naar huis laten gaan. Hiervoor is 
een protocol opgesteld (zie onze site) Uiteraard zorgen we er voor dat kinderen het minimaal aantal 
verplichte uren op jaarbasis les krijgen.

Zie ook het Centrale deel van de schoolgids van 
L&E.https://www.de9wieken.nl/pagina/252270/Schoolgids

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Inloop / Plannen
4 uur 3 u 30 min

Kring (rekenen / taal)
5 u 25 min 5 u 35 min

Lichamelijke oefeningen
4 u 55 min 4 u 55 min

Sociale redzaamheid
1 uur 1 uur 

Werkles 
5 u 45 min 5 u 55 min

Muziek
1 uur 1 u 20 min

Dramatische expressie
45 min 45 min

Fruit eten
1 u 25 min 1 u 15 min

School tv "Koekeloere"
15 min 15 min

School tv 
"Rekenverhalen" 20 min 20 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 6 uur 6 uur 5 u 10 min 5 u 25 min 5 uur 

Taal
2 u 20 min 4 u 40 min 4 u 40 min 7 u 15 min 6 u 10 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 u 15 min 4 u 40 min 4 u 40 min 5 u 45 min 5 u 40 min 5 u 15 min

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 15 min 2 u 30 min 2 u 45 min 2 u 30 min 2 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 30 min 2 u 30 min 3 u 30 min 2 u 20 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 1 u 50 min 1 u 50 min 2 u 20 min 2 u 20 min 2 uur 

Levensbeschouwing
40 min 40 min 45 min

Engelse taal
30 min 1 uur 

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
3 uur 1 u 20 min 1 u 20 min 30 min 30 min
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Fruit / voorlezen
1 u 15 min

Weektaak
30 min 30 min

Voorlezen
15 min 15 min 15 min

Zelfstandig werken
1 uur 1 uur 

Cito hulpboek
30 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Hierbij het eerste School-Ondersteunings-Profiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze 
school. Klik hier.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 3

Orthopedagoog 1

Remedial teacher 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De 9 Wieken gebruikt geen specifiek anti-pest programma. In ons beleid is beschreven hoe we met 
sociale competenties werken en preventief werken t.a.v. pesten. Ook indien pesten wordt gesignaleerd 
staat de aanpak beschreven.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Eens per twee jaar wordt (ook) de sociale veiligheidsbeleving gemeten van leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Daarnaast wordt ook met het programma ZIEN! ingezet. Ook wordt er in de groep 
regelmatig met kinderen gesproken over sociale veiligheid. Dat gesprek -soms n.a.v. situaties-  is voor 
ons belangrijk om te werken aan veiligheid.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Siebrig Bisschop. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via obsde9wieken@lauwerseneems.nl.
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Klachtenregeling

Bij klachten is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Is de klacht bij de 
desbetreffende leerkracht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gaan praten met de directeur. 
Als u er met hem niet uitkomt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur. In de regel 
zal de directeur-bestuurder dan met u in gesprek gaan, om te bezien hoe uw klacht kan worden 
opgelost. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u zich wenden tot 
de Landelijke Klachtencommissie. (tel: 030 - 2809590 Secretariaat, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht)

Daar waar het gaat om ernstige en/of zeer gevoelige situaties (bijv. ongewenste omgangsvormen) 
kunnen ouders zich wenden tot de directeur als eerste contactpersoon. Ook kan een 
vertrouwenspersoon (iemand die van buiten de organisatie is aangesteld) worden benaderd. Als dat 
niet tot een tevreden oplossing leidt kan contact worden opgenomen met Klachtenregeling 
ongewenste omgangsvormen tel:  050 - 3674000 GGD algemeen, Postbus 584, 9700 AN Groningen          
                         

Voor de klachtenregeling voor onze scholen verwijzen we u naar onze website. 
www.lauwerseneemspo.nl of naar het Centrale deel van de schoolgids van L&E. Klik hier.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden via verschillende bronnen betrokken en op de hoogte gebracht. 

We gebruiken hiervoor Parro, email, de website, de maandelijkse Nieuwswiek(nieuwsbrief) en onze 
facebookpagina.

Als u als ouder een kind bij ons op school aanmeldt, doet u dat o.a. omdat u de school vertrouwt. U 
vertrouwt erop dat de leerkrachten hun best zullen doen om op een professionele wijze de ontwikkeling 
van uw kind, binnen een goed leef- en werkklimaat, te stimuleren. Bovendien wilt u op de hoogte 
blijven van het wel en wee van uw kind en van uw school. Ja, uw school, want wij vinden het belangrijk 
dat ouders gemakkelijk de school binnen kunnen lopen uit belangstelling voor hun kind, om vragen te 
stellen aan leraren of om mee te helpen bij allerlei zaken. We willen daarom een open school zijn en 
vinden het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen in school. Samen met u hebben we hetzelfde 
doel: een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind. We willen als school een organisatie zijn die zich 
ontwikkelt en die leert. We zullen eens in de twee jaren alle ouders en de wat oudere kinderen bevragen 
over de school en ons onderwijs. De uitkomsten van de enquêtes bespreken we in het team en met de 
medezeggenschapsraad. Opvallende zaken zullen we uiteraard melden aan alle ouders en die nemen 
we zo mogelijk mee in de keuzes die we maken. We betrekken ouders daarom zoveel mogelijk bij wat 
er op school gebeurt. Dat geldt voor zowel informatie betreffende hun kind, als algemene zaken over 
de school. In de schoolgids hebben we ruimte opgenomen om specifieke zaken zoals ouderhulp, 
informeren van ouders over hun kind(eren), overblijf en voor- en naschoolse opvang opgenomen. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Pasen

• Sint Maarten

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreizen. Voor het exacte bedrag verwijzen wij u naar het informatieboekje.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij school bijvoorbeeld door zitting te 
nemen in de medezeggenschapsraad. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad 
bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders 
en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee 
over het schoolbeleid. Ouders worden ook ingezet bij uitstapjes, schoolreizen, computerhulp, 
luizencontrole en creatieve activiteiten van de groepen. De betrokkenheid van ouders wordt vergroot 
en tevens kunnen we voor de kinderen meer dingen doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij 
feestelijke gebeurtenissen. Ook zijn er een aantal werkgroepen waar ouders een belangrijke rol spelen 
(schoolreizen, schoolkamp en het schoolfeest). Naast de leerkrachten mogen de ouderraadsleden en 
stagiaires van de betreffende groep mee. Voor alle andere ouders geldt, dat ze zich op kunnen geven 
d.m.v. de intekenlijst. Een uitzondering kan zijn, dat ouders bijv. i.v.m. een handicap van hun kind mee 
moeten voor de veiligheid of de verzorging. Dit is ter beoordeling van de directeur. Ouders die 
meehelpen in school vallen onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die het bestuur heeft 
afgesloten voor leerkrachten en hulpouders.
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Hier vindt u meer informatie over kosten en over de ouderraad.

Ouderraad beheert een eigen rekening.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

4.3 Schoolverzekering

Bij aansprakelijkheid van de school zijn kinderen, ouders en leerkrachten verzekerd via een collectieve 
verzekering voor alle scholen van Lauwers & Eems.

Zie ook het Centrale deel van de schoolgids van L&E. Klik hier.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden. Ook kunnen ze dit doorgeven als ze op school 
komen (om een broertje of zusje te brengen)

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de website kunnen de ouders een formulier downloaden en hierbij de gegevens voor het verlof 
aanvragen.

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd. Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en 
observaties vanuit de lesboeken. Daarnaast worden er  twee keer per jaar landelijke volgtoetsen 
afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en 
geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per groep en daar waar nodig per 
kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs 
van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking.Na deze 
bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken ook met 
ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. De globale conclusies worden ook in de 
medezeggenschapsraad besproken.

Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en 
daardoor sterker worden in ons handelen. En dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen. En daar gaat 
het natuurlijk om.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 11,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 22,2%

vmbo-(g)t 16,7%

havo 27,8%

vwo 16,7%

onbekend 5,6%

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolgonderwijs. Zo 
organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe. We 
brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders.Uiteraard zijn er veel 
gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De 9 Wieken start 
daarmee in groep 7. En ALTIJD zijn kinderen daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Regels en grenzen

Veiligheid en ondersteuning Respect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Bij ons op school wordt gewerkt met de 3 kapstokregels:

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan kunnen we ze gebruiken morgen.
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De school is een wandelgebied, hier rennen we niet.

We houden groepsgesprekken met kinderen over de omgangsregels en die stellen we op De 9 Wieken 
per groep met de kinderen vast.

Daar handelen we naar en gaan daarover het gesprek met kinderen aan.

We zijn op zoek naar een nieuwe methode t.a.v. sociale opbrengsten.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteits- en ondersteuningsprofiel

Het is onze ambitie om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Voor ons 
betekent dat alles uit kinderen halen wat erin zit, aan sluiten bij de talenten van onze kinderen en zo 
optimale en hoge leerling-resultaten te bereiken in met name: taal, lezen en rekenen. Kwaliteitszorg is 
'het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, 
systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 
verbeteren'. Concreet komt kwaliteitszorg neer op het beantwoorden van vijf vragen: 

• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?
• Hoe weten we dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen we met die kennis en informatie?

'Doen we de goede dingen' geeft antwoord op de vraag wat wij onder kwaliteit verstaan. 'Doen we de 
dingen goed? Verwijst naar het meten van onze bereikte resultaten. De vragen 'hoe weten we dat' en 
'vinden anderen dat ook' zijn de uitkomsten van zelfevaluatie en audits. Het antwoord op de laatste 
vraag wordt vast gelegd in onze plannen voor de lange (bijv. het schoolplan) en korte termijn (bijv. het 
schooljaarplan).Kwaliteitszorg is in het kader van de beleidsmatige ontwikkeling een 
verantwoordelijkheid die wij uitvoeren in de bedding van het beleid van ons schoolbestuur. Wij werken 
binnen de beleidskaders van ons schoolbestuur, waarbij we op basis van onze leerlingenpopulatie en de 
opbrengsten die zijn behaald, eigen accenten bepalen.

Leerlingenzorg

Binnen de zorg voor een goede kwaliteit speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van 
goed onderwijs in de klas en aan uw kind. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde 
doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en worden 

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.
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lessen of lesprogramma's aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht. In gesprekken met 
de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In die gesprekken wordt 
voortgang gecheckt, resultaten en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. 
Daardoor is er intern een goed overzicht van de vorderingen en mogelijke problemen en kunnen we zo 
nodig tijdig hulp inzetten. Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun 
kind(eren). Als we ons zorgen maken zullen we dat kenbaar maken. En natuurlijk horen we ook van 
ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind.Door onze kennis van zaken 
kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken voor uw kind. Hoe we 
dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De 9 Wieken heeft speciale onderwijsbegeleiding voor hoogbegaafde leerlingen: de Plusklas. In de 
Plusklas krijgen hoogbegaafde kinderen van verschillende scholen samen les. De leerkracht van de 
Plusklas werkt volgens een speciaal afgestemd programma met de kinderen. De Plusklas is erop gericht 
dat: 

• gelijkgestemde kinderen elkaar ontmoeten; 
• de kinderen leren omgaan met hun speciale talenten; 
• de kinderen leren leren; 
• er aandacht is voor de individuele hulpvraag, zowel tijdens de Plusklas als in de eigen school.   

Er is een Plusklas bovenbouw en een Plusklas middenbouw. De Plusklas is iedere woensdagmorgen in 
de Jansenius de Vriesschool in Warffum. Aanmelding voor de Plusklas gebeurt via de school, na 
toestemming van de ouders.   

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit beleidsdocument staat beschreven hoe we de zorg hebben georganiseerd. Tevens staan hierin 
alle procedures, leermethoden en wat we op het gebied van zorg allemaal kunnen. Dit document 
maakt deel uit van het zogenaamd Passend Onderwijs. Naast informatie over onze school, vindt u ook 
wat we kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te 
maken. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en vrijwilligers, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:25 - 12:00 12:40 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:25 - 12:00 12:40 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:25 - 12:00 12:40 - 14:15  - 

Donderdag  - 08:25 - 12:00 12:40 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:25 - 12:00 12:40 - 14:15  - 

Vrijdag: Groep 1, 2 en 3 middag vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 maandag en woensdag

HVO (humanistisch onderwijs) 5 t/m 8 dinsdag

GVO (godsdienstonderwijs) 5 t/m 8 dinsdag

Gymnastiek, HVO en GVO worden gegeven door vakleerkrachten.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Margedag 31 oktober 2019

Margedag 06 december 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Margedag 14 februari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Margedag 23 maart 2020

Goede vrijdag en paasmaandag 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Margedag 27 mei 2020

Pinkstermaandag 01 juni 2020 01 juni 2020

Margedag 12 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Schoolleider Siebrig Bisschop dinsdag, donderdag of vrijdag In overleg

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang buiten de schooltijden dienen ouders 
zelf te regelen. Vaak zijn hier kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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