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De Wingerd 
heen en weer geslingerd 
zonder rust of duur 
was ik maar een Wingerd 
had ik maar een muur 
 
A. Roland Holst 
 
Roland Holst, de prins der Nederlandse dichters, droomde van een paradijselijke wereld. Hij vond dat de 
hedendaagse mens verdwaalde in techniek, staal en beton. 
Het houvast van de natuur, de ruimte en de stilte was verdwenen. De wingerd was er volgens hem beter 
aan toe. Deze klimplant had tenminste ruggensteun van een muur. 
 
De wingerd is een klimplant die snel wil groeien; niet rechtlijnig maar speels. Hij staat het liefst in het 
zonnetje, maar gedijt ook wel in de schaduw en is winterhard.  
‘De Wingerd’, een mooie naam voor onze school. 
 
Een muur voor houvast, speels groeien, 
in het zonnetje maar ook in de schaduw, 
kleurrijk en een vrucht voor anderen. 
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Welkom! 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt de schoolgids van de Wingerd voor het schooljaar 2019 – 2020. Onze schoolgids geeft 
algemene informatie over allerlei zaken die voor u van belang zijn over onze school, de Wingerd. De gids 
geeft praktische informatie en belangrijke gegevens. Bij deze schoolgids hoort de jaarkalender van het 
lopende schooljaar met daarin opgenomen schooljaar specifieke informatie. De schoolgids is eveneens 
te vinden en te downloaden via onze website.  
 
Mochten u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij wensen u een fijn 
schooljaar en veel leesplezier! 
 
Mede namens de Medezeggenschapsraad, 
 
Het team van de Wingerd 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  Als we in de schoolgids spreken van ouders bedoelen wij ouders en/of verzorgers. Waar wij 
spreken van hij/hem bedoelen we ook zij/haar. De schoolgids wordt onder ouders verspreid na 
instemming van de medezeggenschapsraad 
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1.  Hier staan wij voor 

Missie en visie 
De Wingerd biedt de kinderen en het personeel: Houvast en groei 
 
De Wingerd is een school waar iedereen zich welkom voelt. De primaire taak van elke basisschool is 
goed onderwijs geven in een uitdagende leeromgeving en dit kan alleen als de kinderen, de ouders, de 
leerkrachten zich welkom en veilig voelen. Op de Wingerd mag elk kind zichzelf zijn. In de school ervaar 
je dit doordat men gelooft in de kracht van verschillen. Er is  vertrouwen dat je mag laten zien wat je 
kunt en dat je geholpen wordt bij de dingen die je nog moet leren. Met hulp van de leerkrachten, de 
andere kinderen op school en de ouders, ben je als kind elke dag samen aan het leren en het spelen.  
 
Leren omvat zoveel: het  leren hoe met elkaar om te gaan, het leren te genieten, het leren zelfstandig te 
werken, het leren verantwoordelijkheid te nemen, het leren je te verwoorden, het leren feedback te 
geven en met conflicten omgaan, het leren durven en leren omgaan met het maken van fouten, het 
leren ontdekken van je eigen kwaliteiten, het leren rekenen, schrijven en lezen, en vooral ook leren hoe 
te leren.   
 
Leren staat centraal in alle keuzes die we maken. Wat heeft een leerling of leerkracht nodig om een 
volgende stap te zetten in zijn of haar ontwikkeling? We werken op een doelgerichte manier, waardoor 
voor iedereen duidelijk is waarom we doen wat we doen. 
 
Dit zodat het kind uiteindelijk vanuit een stevige basis, als een zo zelfstandig en evenwichtig mogelijk 
persoon voorbereid is op een leven in de toekomstige maatschappij, de maatschappij van de 21e 
eeuw.  
 
 

Wat maakt de Wingerd, de Wingerd  

“ Ik heb me vanaf dag één welkom gevoeld op de Wingerd, de school staat open voor iedereen”  
 
“ het is gewoon een hele leuke school” 
 
“ Alles in één gebouw en één pedagogisch klimaat: school, de voorschoolse-, tussen schoolse- en 
buitenschoolse opvang” 
 
“ We hebben een  ‘doe maar normaal’ cultuur, de Wingerd is gewoon ‘de Wingerd’”.  
 
 

                                                                 Dit zeggen de kinderen, de ouders en het team 
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Identiteit 
De Wingerd is een katholieke basisschool die open staat voor alle kinderen, ook voor kinderen met een 
ander geloof of niet-gelovigen.  
 
Wij gaan uit van een positief mens- en kindbeeld. We hebben vertrouwen in de goede bedoeling van de 
ander. Ieder kind wil een goed kind zijn. Iedere ouder wil een goede ouder zijn. Iedere leerkracht wil een 
goede leerkracht zijn. Soms lukt het even niet. Ieder mens en ieder kind mag fouten maken. Dat is een 
belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Wij leren de kinderen wat goed en fout is en 
hierin de goede keuzes te maken. Ook leren we kinderen dat niet iedereen het even goed heeft en 
willen wij ze een steentje bij laten dragen aan een goede toekomst.  
 
Aan onze identiteit geven we vorm door het vieren van de feesten zoals Kerstmis en Pasen. Daarnaast 
vinden wij het als school van belang dat kinderen ook over andere godsdiensten leren, zodat kinderen 
elkaar kunnen begrijpen, samen leven en respecteren.  
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2.   De organisatie van de school 

Schoolbestuur Conexus  
De Wingerd valt onder de Stichting Conexus. Stichting Conexus bestuurt in totaal 32 scholen, welke 
verschillen naar traditie, pedagogisch concept en naar wijken. Binnen Conexus  willen we elkaar middels 
een lerend netwerk, scherp houden op gewenste ontwikkelingen. Wat is voor onze kinderen het beste? 
Waar willen we ons druk om maken? Hoe kunnen we voor onze kinderen een kansrijke leef- en 
leeromgeving creëren? Daarbij willen we meer en meer aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften 
van kinderen.  
Conexus werkt met een Raad van Toezicht model en een Raad van Bestuur. Tevens wordt de inbreng 
van ouders en andere medewerkers gegarandeerd middels een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR)  
 
Situering 
Basisschool De Wingerd ligt in het stadsdeel “Lindenholt” en is een school met een sterke wijkfunctie. 
Ongeveer  95 % van de kinderen is afkomstig uit de omliggende wijken van de school. Wij vinden het van 
belang dat er een goede band is met de wijk. Dit zowel met de wijkbewoners die kinderen op onze 
school hebben, maar ook met de overige wijkbewoners. In dat kader hebben we ook regelmatig 
contacten met andere organisaties die in de wijk werkzaam zijn. U kunt hierbij denken aan: de 
Gemeente Nijmegen, het Mondial College, de andere basisscholen, sportverenigingen, wijkcentrum De 
Brack, politie, NIM (schoolmaatschappelijk werk), Tandem (welzijnsorganisatie), SOOS en KION. Dit alles 
vanuit de visie dat opvoeden niet alleen thuis en op school gebeurt, maar dat kinderen ook op andere 
plekken leren en zich ontwikkelen. Kort gezegd: “Opvoeden doe je samen.” 
 
Groepsindeling - bouwen 
De Wingerd biedt onderwijs aan ongeveer 330 kinderen. De school heeft 13 groepen. Deze groepen zijn 
verdeeld in drie  ‘bouwen’: de onderbouw (groepen 1-2), de middenbouw (groepen 3-4-5)  en de 
bovenbouw (groepen 6-7-8).  
Iedere bouw heeft een bouwcoördinator. Deze coördinator is niet alleen groepsleerkracht, maar geeft 
ook leiding aan de bouw en maakt daarom deel uit van het schoolmanagementteam. 
 
Het team, de medewerkers  
Binnen onze school zijn onze leerkrachten het belangrijkste kapitaal om ons onderwijs kwaliteit te 
geven. We zien de leraren als cultuurdragers, vakmensen en mensen die zich continue blijven 
ontwikkelen. In de Jaarplanner vindt u het overzicht van de namen van onze leerkrachten en de 
bijbehorende groepen, c.q. taken.  

 
De intern begeleider, coördineert  alle extra zorg die nodig is en doet dit in relatie met de andere 
professionals. Dit zal in eerste instantie met de leerkrachten zijn. Daarnaast kan dit in relatie zijn met 
schoolmaatschappelijk werk, logopedie, orthopedagoog, schoolarts, etc.  
 
Het managementteam bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. In spoedgevallen kunt u 
buiten de schooltijden contact opnemen met de leden van het management. 
 
  



        - 8 - 

Hieronder vindt u het werkrooster van de leerkrachten.  
 

Groep Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1-2 PG Petra Vos Petra Vos Gerda Huisman Gerda Huisman Gerda Huisman 

1-2  HA Hedi Vranken Hedi Vranken Hedi Vranken Anne Gosselink Hedi Vranken 

1-2 EE Elly Janssen Elly Janssen Edith Schonenberg Edith Schonenberg Edith Schonenberg 

3 Jenny van Elk Jenny van Elk Jenny van Elk Jenny van Elk Iris Janssen 

3/4 MJ Marjolein Buijs Marjolein Buijs Marjolein / Jacintha Jacintha Kuppen Jacintha Kuppen 

4 YT Yvonne Peters Tugbay Saglam Tugbay Saglam Yvonne Peters Yvonne Peters 

5 SB Bart Stiphout Selma Boer Selma Boer Selma Boer Selma Boer 

5 ST Tugbay Saglam Simone Urban Simone Urban Simone Urban Simone Urban 

6 C Christel Wikkerink Christel Wikkerink Christel Wikkerink Christel Wikkerink Christel Wikkerink 

7 JB Jesse Ruijs Bart Stiphout Jesse Ruijs Jesse Ruijs Jesse Ruijs 

7 LR Lisa Paulussen Lisa Paulussen Richard Bosman Richard Bosman Richard Bosman 

8 JB Jeanine van 

Wolferen 

Jeanine van 

Wolferen 

Jeanine van 

Wolferen 

Jeanine van 

Wolferen 

Bart Stiphout 

8 M Marga van Xanten Marga van Xanten Marga van Xanten Marga van Xanten Marga van Xanten 

 
Overige teamleden:  
 
Directeur       Berry Bakker    
Coördinator middenbouw / plaatsvervangend directeur    Bart Stiphout   
Coördinator bovenbouw       Richard Bosman   
Intern Begeleider       Hanneke Stapel 
 
ICT-coördinator       Lisa Paulussen 
Gymleerkracht       Malinda Bens 
Onderwijsassistent       Sabine Knuiman 
Remedial Teacher       Anja Bos 
 
Conciërge      Yvonne van den Brom en Tom van Tulder 
Administratieve medewerkster       Roos Leenders 
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Schooltijden 
Op de Wingerd kiezen we voor een ruime middagpauze. Kinderen kunnen zo rustig lunchen en even 
ontspannen voordat ze weer naar school komen. 
 
De schooltijden zijn voor alle klassen als volgt: 
   
maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag:   8.45u. - 12.15u. en 13.30u. - 15.30u.  
woensdag:       8.45u. - 12.15u. 
 
Noot: groepen 1-2: op vrijdagmiddag vrij  
 
Vanaf 15 minuten voor de aanvang van de lessen wordt er steeds door twee leerkrachten 
gesurveilleerd. Dit betekent dat er vanaf 8.30 uur en 13.15 uur toezicht is op de speelplaats. Wij vragen 
u om uw kind niet eerder naar school te sturen.  
’s Middags is de speelplaats tot 13.15 uur gereserveerd voor kinderen die overblijven. Vanaf 13.15 uur 
zijn alle leerlingen op de speelplaats weer welkom. 
 
Pauzes 
In de pauze spelen de kinderen in groepen buiten. De kleuters spelen verspreid over de dag buiten. 
Tijdens dit speelkwartier surveilleren de leerkrachten van de groepen die buiten spelen. We stimuleren 
de kinderen tot samenspel, waarbij bepaalde afspraken en regels nageleefd moeten worden. Vanwege 
de veiligheid op de speelplaats hebben we met de kinderen afgesproken geen skateboards e.d. en 
(voet)ballen mee te brengen. In de groepen is een ‘spelkist’ aanwezig die gevuld is met materiaal om in 
de pauze met elkaar te spelen.  
 

Kinderopvang: voor – tussen- en naschoolse opvang 
Wij zijn er trots op dat we alle opvang voor uw kind kunnen bieden in één gebouw. Dit geldt zowel voor 
de voorschoolse- , de tussenschoolse en de naschoolse opvang van uw kind. Door de lijntjes tussen de 
verschillende organisaties kort te houden kunnen we zorgen voor één pedagogisch klimaat. 
 
Voor Schoolse Opvang (VSO) 
Op onze school wordt voorschoolse opvang verzorgd door KION. Tussen 7.30 uur en 8.40 uur kunnen 
kinderen tegen betaling op onze school worden opgevangen. Dit vindt plaats in het daarvoor ingerichte 
lokaal. Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met KION, afdeling Klantrelaties, 
telefoonnummer: 024 3822655 of via email: klantrelaties@kion.nl Informatie is eveneens in te winnen 
via www.kion.nl 
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
Voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis toe kunnen, is het mogelijk om op school te eten 
en te spelen. De Tussen Schoolse Opvang wordt georganiseerd door Stichting SOOS, Samen Overblijven 
Op School. De coördinatie is in handen van Marijke Herfkens, telefoonnummer: 06-23274182. 
 
Na Schoolse Opvang  
Indien gewenst kunnen kinderen gebruik maken van Naschoolse opvang via KION. Dit vindt plaats in 
onze naastgelegen collega basisschool Montessori Lindenholt. De opvang is na schooltijd tot 18.00 uur. 
Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met KION, afdeling Klantrelaties,  
telefoonnummer: 024 3822655 of via email: klantrelaties@kion.nl   

mailto:klantrelaties@kion.nl
http://www.kion.nl/
mailto:klantrelaties@kion.nl
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3.  Ons onderwijs   

Onze aanpak 
Sinds 1993 zijn er in het primair onderwijs landelijke kerndoelen ingevoerd. In 2006 zijn de kerndoelen 
herzien. Deze doelen bepalen de inhoud van het onderwijs, dat gegeven wordt op alle basisscholen. Het 
is een soort garantie dat alle kinderen voor een groot deel dezelfde leerstof krijgen aangeboden. 
Hierdoor wordt de aansluiting op het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt. Voor alle vakken zijn 
kerndoelen opgesteld. Ook zijn er kerndoelen opgesteld die gericht zijn op het ontwikkelen en 
bevorderen van algemene vaardigheden zoals werkhouding, sociaal gedrag en planmatig werken. Niet 
alles wat op school gebeurt, is voorgeschreven in de kerndoelen. Er is ook ruimte voor een eigen, 
specifiek onderwijsaanbod.  
 
De Wingerd werkt met methodes die aan de kerndoelen voldoen. Naast het aanleren van vaardigheden 
en het verkrijgen van inzichten, proberen we onze kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij 
te brengen op vele terreinen. Hierbij hebben we aandacht voor alle leerlingen. Voor de kinderen die op 
een gemiddeld niveau werken, maar ook voor minder- en meer begaafde leerlingen. We doen dit door 
middel van het directe instructie model waarbij kinderen die extra aandacht nodig hebben extra 
instructie krijgen aan een instructietafel. 
Het begeleiden van de kinderen in hun ontwikkeling is van het grootste belang, waarbij we van zoveel 
mogelijk methodes, hulpmiddelen en ouderhulp gebruik willen maken. Dit alles in een goede sfeer en 
samenwerking met allen die hierbij betrokken zijn. 
De Wingerd staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Door 
een voortdurend aan veranderingen onderhevige maatschappij is het zaak dat het onderwijs van de 
Wingerd steeds in beweging blijft. Door middel van teamscholing en individuele ontwikkelingen van 
leerkrachten blijven we als team kritisch naar ons onderwijs te kijken. Hierdoor kunnen goede zaken 
behouden blijven en proberen we daarnaast waar nodig vernieuwing door te voeren.  
 
De komende jaren worden diverse onderwijskundige activiteiten verder ontwikkeld. Activiteiten die als 
doel hebben het onderwijs op de Wingerd te verbeteren en te vernieuwen. 
 
Er wordt aandacht besteed aan de kerndoelen voor taal/ lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. 
Hieronder vallen ook: sociaal – emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, kunstzinnige 
vorming. Daarnaast is er een bibliotheek op school. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
De Wingerd is een school waar iedereen zich welkom voelt. Zo begint onze visie en dit vinden wij dan 
ook heel erg belangrijk. De sociaal-emotionele ontwikkeling  beschrijft de manier waarop kinderen in 
toenemende mate hun emoties bewust ervaren en grip krijgen op hun emoties. Het heeft een sterke 
samenhang met de sociale ontwikkeling van kinderen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen draagt bij aan het welkom voelen binnen de school. Emoties spelen een belangrijke rol bij 
contacten tussen mensen en de aanpassing van mensen aan hun omgeving. 
 
Binnen de Wingerd gaan we uit van positieve groepsvorming. Als school willen we het liefst dat ieder 
kind zich fijn voelt in de klas en zichzelf kan zijn. Dat de sfeer goed is en dat de kinderen zich veilig 
voelen. Een veilig klassenklimaat is namelijk een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. Een 
fijne klas is geen 'eilandje' binnen de schoolomgeving. Het is belangrijk dat de gehele schoolomgeving 
veilig en positief is. Met behulp van diverse strategieën uit Positive Behavior Support (PBS) draagt school 
uit wat er van elke leerling en leerkracht verwacht mag worden qua gedrag in en om de school. Door dit 
gewenste positieve gedrag aan te leren en systematisch te waarderen en te belonen, lukt het leerlingen 
beter om zich aan regels te houden en het gewenste gedrag te laten zien en werken we preventief aan 
een veilig klimaat.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emoties
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Groepsvorming op de Wingerd verloopt in een vast patroon. De eerste weken, ook wel 'de gouden 
weken' genoemd, zijn hierbij cruciaal. In deze fase is het dan ook erg belangrijk dat de leerkrachten het 
groepsproces positief beïnvloeden. Deze positieve beïnvloeding kan op basis van oefeningen die 
leerlingen op een regelmatige basis met elkaar in contact brengen en focussen op onderlinge 
overeenkomsten. 'Ik mag er zijn en erbij horen', vormt hierbij de basis. Wanneer de leerlingen zich 
welbevinden heeft dit een positieve invloed op de leerprestaties.  
 
Gedragsregels van de Wingerd 
In de bovenbouw werken we vanuit een vijftal basisprincipes en dit geeft de kinderen en leerkrachten 
houvast om gedrag en hoe we met elkaar omgaan bespreekbaar te maken. De vijf basisprincipes zijn de 
woorden waaraan wij de gedragsregels voor school op hangen: 

 

STERK 
SLIM – Eerst denken dan doen 
Teamspeler – Iedereen hoort erbij 
Eerlijk – We zijn eerlijk naar onszelf en naar elkaar 
Respect – We zorgen goed voor elkaar en de omgeving 
Kracht – Iedereen is anders én ergens goed in. 
 
 

Wat maakt de Wingerd, de Wingerd, ons onderwijs 

“ Het is fijn dat we gym krijgen van een vakleerkracht want dat maakt het gymmen nog leuker!” 
(leerling groep 8)   
 
“ Er is structuur en er heerst rust in de school”  
 
“ Er is een grote diversiteit aan mensen” 
 
 

                                                                 Dit zeggen de kinderen, de ouders en het team 

 
Wetenschap en techniek  
We werken jaarlijks aan een project rondom de didactiek van het onderzoekend leren. Deze didactiek 
stelt de kinderen in staat om in de huid van een onderzoeker te kruipen: ze formuleren een 
onderzoeksvraag; zetten een eigen onderzoek op; voeren het onderzoek uit; en presenteren deze. Via 
deze werkwijze bereiden we kinderen voor op vaardigheden die gevraagd worden in het latere leven 
zoals, problemen oplossen, creatief denken, samenwerken en kritisch nadenken. In dat kader hiervan 
werken we ook aan projecten rondom het ontwerpend leren. Dit is schoolbreed en jaarlijks terugkerend. 
Bij deze werkwijze leren kinderen een technisch product te ontwerpen dat voldoet aan bepaalde eisen; 
het product te maken, te evalueren en aanpassingen te doen. De kinderen werken met de opdrachten 
uit de Techniektorens en andere constructiematerialen (LEGO/Meccano). Kinderen voeren zelfstandig 
(na instructie van de leerkracht) of onder toezicht van ouders een grote diversiteit van technische 
opdrachten uit. Wetenschap en techniek moet niet gezien worden als een losstaand vak. Door 
met  proeven, experimenten, practica en het onderzoekend en ontwerpend leren betrokken bezig te zijn 
vergroot je bij kinderen de taalvaardigheid, woordenschat, creatief denkvermogen en ruimtelijk inzicht. 
Ook wordt het geleerde bij de rekenles op een betekenisvolle manier in de praktijk gebracht, bv. de 
gemiddelde tijden berekenen van sportprestaties 
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Informatietechnologie 
De technologie heeft de manier waarop wij samen werken en samen leven behoorlijk veranderd. 
Hierdoor zijn er nieuwe functies ontstaan die vragen om andere of nieuwe vaardigheden. In het 
onderwijs noemen we dit 21e – eeuwse vaardigheden. Vertrekkend vanuit talenten en interesses van 
kinderen kijken wij naar mogelijkheden om kinderen vaardigheden zoals kritisch denken, 
probleemoplossend werken, communiceren, samenwerken, ICT basisvaardigheden en mediawijsheid  te 
laten ontwikkelen die nodig zijn in de huidige kennissamenleving. ICT is daarom op onze  school 
verweven in het onderwijs van alledag. Kinderen komen ook op steeds jongere leeftijd online. Het is 
daarom van belang kinderen mediakennis aan te reiken. Wij willen de kinderen op de Wingerd 
stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. 
Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen! Komende jaren zullen wij hier 
meer aandacht voor hebben. 
 
Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs in de vorm van gymles wordt op de Wingerd voor de groepen 3 t/m 8 gegeven 
door een vakleerkracht. De kleutergroepen gymmen minimaal 2 keer per week in de speelzaal. De 
kinderen gymmen in de kleren, wel dragen zij gymschoenen. Deze schoentjes blijven op school. Eén keer 
hebben zij een bewegingsles en één keer spelles.  groepen 3-4-5-7 hebben tweemaal per week les in de 
gymzaal Leuvensbroek. De groepen 6 en 8 hebben gymles in sportzaal De Horstacker. Voor de groepen 3 
t/m 8 geldt dat alle kinderen gymmen in sportkleding en op sportschoenen. Het is de bedoeling dat uw 
kind de gymkleding na elke les mee naar huis neemt voor een wasbeurt. De gymtijden staan vermeld in 
de Jaarkalender. 
 
Kunstzinnige vorming 
In 't kader van de kunstzinnige vorming van de kinderen nemen wij elk jaar deel aan het cultureel 
jaarprogramma van “Cultuur en school Nijmegen”. Er worden gastlessen aangeboden of we gaan een 
voorstelling bekijken. Ieder jaar wordt een kunstdiscipline behandeld. Deze service is mogelijk dankzij 
een grote financiële bijdrage van het rijk en de gemeente Nijmegen (“Cultuur en school, Nijmegen”, zie 
de website: www.cesn.nl) 
 
Bibliotheek op School (BoS) 
Op de Wingerd is een “bibliotheek op school”. Als school vinden wij het belangrijk  de kinderen van een 
goed leesaanbod te voorzien. Door de bibliotheek naar school te brengen, zorgen we voor een brede 
variatie in boeken,  voorzien in verschillende genres en verschillende leesniveaus. Hierdoor kunnen 
kinderen blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling. Daarnaast hopen we dat de leesmotivatie 
vanwege het ruime aanbod aanwezig blijft. Alle groepen maken gebruik van de BoS. 
 
  

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/
http://www.cesn.nl/
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4.  Specifieke informatie van de groepen 

De groepen 1,2 : Onderwijs aan kleuters  
Wij kiezen bewust voor gemengde kleutergroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende 
leeftijden bij elkaar in een groep zitten. Dit heeft veel sociaal/pedagogische voordelen. Jongere kinderen 
leren veel van ouderen en voelen zich vaak sneller thuis. Bovendien kan een jonger kind dat wat verder 
is, al ongedwongen bepaalde activiteiten met oudere kinderen meedoen. Een ouder kind dat wat 
moeite met het niveau van werken heeft, kan zich bij jongere kinderen aansluiten zonder het gevoel te 
hebben te falen.  
Ontwikkelen van de zelfstandigheid speelt in de onderbouw een grote rol. Kinderen leren keuzes maken 
en zelf initiatieven nemen. Verder stimuleren wij het kind zijn eigen plan te bedenken en oplossingen te 
zoeken om het plan uit te voeren. In de onderbouw werken we met digitale planborden waarmee 
kinderen dagelijks hun eigen planning kunnen maken of de door de leerkracht gemaakte planning 
kunnen zien.  
We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Binnen die 
thema’s zijn er allerlei spelactiviteiten en activiteiten rondom verhalen en boeken. Uitbreiding volgt er 
dan naar lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Bijvoorbeeld:  in een van de hoeken is een ziekenhuis 
ingericht waar zich een rollenspel afspeelt (taal). Een dokter schrijft recepten uit (schrijven). In een 
andere hoek is een apotheek waar flesjes worden gevuld en pillen gedraaid (meten en wegen). 
 
Zindelijkheid 
Op jonge leeftijd kan er natuurlijk altijd een ongelukje gebeuren, maar de school  rekent  erop, dat uw 
kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan als het bij ons op school komt. De leerkrachten in de 
onderbouw hebben geen tijd om kinderen te verschonen of de mogelijkheid om voor kinderen een 
zindelijkheidstraining in het programma op te nemen. Als kinderen nog niet zindelijk zijn worden er met 
de ouders afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.  
 
Samenwerkingsverband Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
Samen met peuterspeelzaal De Verrekijker vormen wij een samenwerkingsverband. 
Wij hechten er waarde aan om met enige regelmaat met de peuterspeelzaalleidsters van gedachten te 
wisselen over onze visie m.b.t. omgaan met het jonge kind en het volgen van de ontwikkeling van 
peuters en kleuters. Bij de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool vindt er een ‘warme 
overdracht plus’ plaats.  
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Verlengde schooldag (VSD) 
Voor kinderen in groepen 1 en 2 die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun 
taalontwikkeling bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan de Schakelklas. Het doel is om de 
woordenschat van de kinderen te vergroten en om de kinderen veel uit te nodigen zelf actief taal te 
gebruiken. We proberen aan te sluiten bij de thema’s in de klas. De Schakelklas is op vrijdagmiddag en 
wordt gegeven door een van de leerkrachten van de reguliere kleutergroepen. 
 
De overgang naar groep 3 
Bij het bepalen of een kind verder gaat naar groep 3 wordt als uitgangspunt de ontwikkeling van het 
kind centraal gesteld. Wanneer we het verstandig vinden dat het kind nog een extra jaar 
kleuteronderwijs volgt, bespreken we dit tijdig met de ouders. Ook kunnen we in overleg met de ouders 
besluiten dat een kind vervroegd naar groep drie gaat. 

 

De groepen 3 t/m 8 
Differentiatie leerlingen 
We streven ernaar dat alle kinderen de basisstof beheersen en dat kinderen op een voor hen passend 
niveau werken. In dat kader passen we differentiatie toe. Dat wil zeggen dat kinderen die achter dreigen 
te raken, speciale hulp en / of aangepaste leerstof krijgen. Terwijl kinderen die meer stof aankunnen ook 
extra werk krijgen aangeboden. Om te kunnen differentiëren werken we volgens het model van de 
‘directe instructie’, waarbij eveneens de instructietafel wordt ingezet.  
 
Werkwijze groep 3 
Om de overgang van de kleutergroep naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, proberen we 
onder meer enkele speelmomenten in het programma in te bouwen. De kinderen mogen dan werken 
met materiaal uit de keuzekast of keuzehoek. Ze zijn dan individueel of in groepjes bezig met 
ontwikkelingsmaterialen zoals: lotto's, puzzels, memorie en kwartet. Ook kunnen ze expressiewerk 
kiezen, zoals plakken, knippen, borduren en kleien. Verder zijn er nog de bouw- en 
constructiematerialen. Tijdens deze momenten kan de leerkracht ervoor kiezen om met een groepje 
kinderen nog extra aan de slag te gaan met herhalingsstof of verdiepingsstof. 
 
Werkwijze groep 4 - 8 
In de midden- en bovenbouw wordt meer leerstofgericht gewerkt, waardoor er in verhouding tot de 
onderbouw minder tijd is voor te spelen. Tijdens de lessen wordt werken afgewisseld met 
instructiemomenten. De leerkracht geeft verschillende instructies. Naast de klassikale instructie kunnen 
de kinderen ook in niveaugroepen instructie ontvangen. In het lesrooster zijn ook opdrachten 
opgenomen waar kinderen samen aan kunnen werken. Op deze manier leren ze aan elkaar uitleggen en 
naar elkaar luisteren. Er is uitbreiding van de vakken met wereldoriëntatie, verkeer, Engels, digitale 
leermiddelen. De expressievakken zoals handenarbeid en tekenen blijven natuurlijk ook onderdeel van 
het lespakket.  
 
Voorbereiding van de Eerste Communie in de parochie Lindenholt 
In groep 4 kunnen de kinderen de Communie doen. De voorbereiding op deze gebeurtenis gebeurt door 
het parochiecentrum van de Agneskerk in Lindenholt.  
 
Huiswerk 
Het is belangrijk dat kinderen bij het verlaten van het basisonderwijs de vaardigheid en de discipline 
hebben om goed met huiswerk om te gaan. Ouders spelen bij deze opbouw  een grote rol door 
bijvoorbeeld belangstelling te tonen en een rustig werkplekje te creëren. Daarnaast zal uw kind wellicht 
uw hulp vragen bij het overhoren van studiestof voor toetsen of het uitwerken van een presentatie of 
werkstuk. 
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5. Zicht op kinderen  

Passend onderwijs  
De Wingerd valt onder het ondersteuningsplatform Nijmegen. Dit platform maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband primair onderwijs (SVPO) Stromenland. Het samenwerkingsverband heeft een 
eigen website: www.stromenland.nl. 
De Wingerd heeft zorgplicht. Dit houdt in dat we er voor moeten zorgen dat ieder kind een passende 
onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.  
Wanneer bij aanmelding of gedurende de schoolloopbaan van een kind blijkt dat hij onvoldoende 
profiteert van de basisondersteuning van de Wingerd, wordt er gekeken welke extra ondersteuning het 
kind nodig heeft. In sommige gevallen is het nodig om een andere school te zoeken, die wel tegemoet 
kan komen aan de onderwijsbehoeftes van het kind.  
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we beschreven welke basis- en extra ondersteuning, 
kennis en vaardigheden wij in huis hebben en welke grenzen wij kennen. Het SOP is te vinden op de 
website. 
 
Groeps- en leerling besprekingen  
Groeps- en leerling besprekingen zijn een onderdeel van de zorg die wij geven. Op schoolniveau vinden 
deze plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider. Bij deze besprekingen wordt zowel de gehele 
groep als de individuele leerlingen besproken. Naar aanleiding van een specifieke hulpvraag rondom een 
groep of kind, kunnen er interne en externe specialisten ingezet worden.  
Aan het eind van het schooljaar wordt de groep en het individuele kind besproken in de overdracht met 
de nieuwe leerkracht.  
 
 

  

http://www.stromenland.nl/
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Het volgen van de ontwikkeling van uw kind 
Om goed onderwijs te kunnen realiseren, moeten wij zicht hebben op het ontwikkelingsniveau van uw 
kind. Hiervoor gebruiken wij een aantal instrumenten:  
 

 Observatie van uw kind bij het dagelijks werk, omgang met anderen en het welzijn van uw kind. 

 Het afnemen en analyseren van dagelijks werk en methode gebonden toetsen om te zien of uw kind 
de aangeboden lesstof voldoende beheerst. Afhankelijk van het resultaat hiervan krijgt uw kind 
extra instructie, herhalingsstof of juist verrijkingsstof.   

 Het afnemen van landelijke, methode- onafhankelijke Cito-toetsen, om de basisvaardigheden van 
uw kind te bekijken.  

 Het afnemen van het onafhankelijke  observatiesysteem van KIJK! Bij de kleuters 
 
Verschillende niveaus op school 
Voor taal en rekenen werken we met verschillende niveaus, zogenaamde aanpakken.  

 Aanpak 1: deze leerlingen krijgen extra instructie omdat zij wat meer begeleiding nodig hebben 

 Aanpak 2: dit betreft de meeste leerlingen. Deze leerlingen doen mee met de algemene instructie in 
de klas en verwerken daarna zelfstandig de les. 

 Aanpak 3: deze leerlingen krijgen een verkorte instructie aangepast op hun niveau.  
 
Doublure/versnellen  
Het kan soms onvermijdelijk of zeer wenselijk zijn dat een kind doubleert. De beslissing tot doubleren 
wordt genomen door de directeur in nauwe samenspraak met de groepsleerkracht en interne 
begeleider. Dit wordt met de ouders besproken. Dit gebeurt in de meeste gevallen ruim voor het einde 
van het schooljaar. Hetzelfde geldt als het gaat om het overslaan van een groep, het zogenaamde 
versnellen. Voor beide situaties, zowel doubleren als versnellen, heeft de school een protocol 
vastgesteld (zie zorgplan). 
 
Plusgroepen 
De Wingerd kent voor elk leerjaar een plusgroep. In de plusgroep bieden we de kinderen die cognitief 
meer aankunnen verrijking en verdieping. We doen dit door middel van Levelwerk, spelend leren, 
samenwerken en kleine projecten. De kinderen ontvangen in de plusgroep extra instructie die zij nodig 
hebben om met de verwerking in de klas aan de slag te gaan. De leerkracht en intern begeleider 
bekijken samen welke leerlingen in aanmerking komen voor de plusgroep. De ontwikkeling wordt 
nauwlettend gevolgd. Wanneer blijkt dat de plusgroep toch niet het gewenste effect heeft, kan de 
school ervoor kiezen om deelname te beëindigen. Op de website kunt u ons beleid vinden ten aanzien 
van dit onderwerp.  
 
Externe contacten met betrekking tot zorg 
Indien nodig kan de school een beroep doen op externe specialisten. We werken nauw samen met het 
Brede School Ondersteunings-Team, de school als vindplaats, schoolmaatschappelijk werk,  de GGD, 
dyslexie-begeleiding, kinderfysio e.d.  De informatie over deze partners kunt u vinden in het zorgplan.  
 
Begeleiding door externen onder schooltijd 
Het kan voorkomen dat uw kind onder schooltijd buiten de groep ondersteuning nodig heeft van 
externen, zoals bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding. Hiervoor dient u toestemming te vragen bij de 
directeur. De directeur checkt bij de leerkracht of de begeleiding wel op een voor het kind en leerkracht 
gunstig moment plaatsvindt. 
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Eindtoets 

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om een landelijke eindtoets af te nemen aan het einde van 
de schoolloopbaan van kinderen. Hiervoor is er keuze uit verschillende gecertificeerde eindtoetsen. De 
Wingerd neemt deel aan de adaptieve Eindtoets; Route 8. In het schema kunt u de resultaten van de 
eindtoets van groep 8 zien. 
 
Tabel 1: Resultaten van de eindtoets van groep 8 

jaartal toets landelijk gemiddelde gemiddelde 
vergelijkbare groep / 
instroom correctie 

school-gemiddelde 
zonder instroom 
correctie 

school-
gemiddelde met 
instroom correctie  

2014 CITO 534,3 534,6 531,1 532,9 

2015 CITO 535,3 534,6 532,8 534,2 

2016 CITO 534,5 534,6 531,7 533,2 

2017 Route 8   199,5 201,5 

2018 Route 8   198,5 198,5 

2019 Route 8   194,5 194,5 

 
 
Uitstroomgegevens 
De tabel laat zien hoeveel van onze kinderen naar welke vormen van voortgezet onderwijs zijn 
uitgestroomd in de laatste 4 jaren. 
 
Tabel 2: Uitstroom leerlingen  

jaartal praktijk 
onderwijs 

vmbo- b vmbo-k vmbo-t havo vwo / 
gymnasium 

totaal 

2014 0 4 11 14 10 5 44 

2015 0 2 8 11 10 5 36 

2016 0 6 4 16 16 3 45 

2017 0 2 15 10 15 8 50 

2018  0 3 6 2 10 5 26 

2019 0 11 18 18 9 2 58 

                   
 
Aansluiting voortgezet onderwijs 
Om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen worden er door de school diverse activiteiten 
ondernomen, zoals: het organiseren van een informatieavond voor ouders; het afnemen van de 
Eindtoets basisonderwijs; het  bezoeken van enkele scholen van het voortgezet onderwijs; de school 
verstrekt informatiematerialen en tenslotte organiseren de scholen van voortgezet onderwijs een open 
dag. Uiteraard krijgt uw kind van de school ook een ‘schooladvies’. Dit advies komt tot stand door 
overleg met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de bouwcoördinator. Het voorlopig advies wordt 
eind groep 7 met uw kind en u besproken. Het definitieve adviesgesprek vindt halverwege groep 8 
plaats. Met het advies kunnen uw kind en u een passende school gaan kiezen.  
Naast dit schooladvies komt ook de Eindtoets-uitslag. Wanneer deze uitslag dermate hoger uitvalt dan 
het gegeven advies, kan de school ervoor kiezen om het advies naar boven aan te passen. Het 
definitieve advies kan in geen enkel geval naar beneden worden aangepast.  
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6. Onze school en ouders 

De ouders op de Wingerd 
Wij willen de kinderen een veilige en prettige leeromgeving bieden en vinden dat ouders daar een 
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Enerzijds door op de hoogte te zijn van onze manier van 
werken en anderzijds door een regelmatig contact met de leerkracht. Dit bevordert wederzijds begrip en 
is in het belang van de kinderen.  
We hebben een gezamenlijk belang want zowel de leerkracht op school als de ouder thuis willen dat het 
kind zo optimaal mogelijk ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt. Door dit gezamenlijke belang 
hechten wij grote waarde aan: een goed contact met ouders, het zoeken naar afstemming in de 
opvoeding thuis en op school en het optimaliseren in uitwisselen van informatie. 
 
Informatie aan de ouders 
Op de website van de Wingerd kunt u alle ontwikkelingen op school volgen. Hierin wordt de 
schooldocumenten opgenomen zoals de schoolgids en jaarkalender. Hierbij wordt beperkt gebruik 
gemaakt van foto’s. De meeste foto’s van activiteiten kunt u terugvinden in de afgeschermde school 
app: Social Schools- omgeving. Gezien de wet op de privacy, zal aan u als ouder bij de aanmelding van 
uw kind op onze school worden gevraagd of uw kind wel/niet zichtbaar zijn op de website. Op school is 
een protocol ter inzage, m.b.t. gemaakte afspraken aangaande de inhoud van de website. Van de 
kinderen worden alleen de voornamen genoemd. 
 
De informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een 
ouderavond. Ouders worden in de klas van hun kind ontvangen en op de hoogte gebracht van de 
methoden en werkwijzen in de groep, speciale activiteiten, etc. Tevens is het een goede kans om kennis 
te maken met de groepsleerkracht(en). De ouders van de kinderen van groep 1-2 hebben geen 
informatieavond. Zij worden geïnformeerd door de intakegesprekken, kijkochtenden en de boekjes.  
 
De inloopmiddag 
Twee maal per schooljaar organiseert de school inloopochtenden (11.45 – 12.15 uur). De inloopochtend 
is bedoeld om ouders, maar ook opa’s en oma’s of de oppas, de kans te geven op een informele manier 
kennis te laten maken met de school en het werk van het kind. Een soort ‘open huis’ dus. Het is 
nadrukkelijk niet bedoeld om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Hiervoor kunt u beter een 
aparte afspraak met de leerkracht maken. 
 
Ouderavonden / rapportavonden  
Alle kinderen krijgen 2 keer per jaar een verslag m.b.t. de leerontwikkeling. De groepen 1-2 krijgen het 
verslag in de maanden november en juni/juli. De groepen 3-7 in de maanden februari en juni/juli. Voor 
groep 8 zijn dit de maanden januari en juni/juli en. De ouders worden uitgenodigd voor een tien-
minutengesprek om aan de hand van het verslag over de ontwikkeling van het kind te praten. Naast de 
ouders worden de kinderen van groep 6 t/m 8 ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn.  
In de maand oktober worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 ook uitgenodigd voor een tien-minuten 
gesprek, tijdens dit gesprek staat het welbevinden van het kind centraal. Voor de kinderen van groep 8 
vindt in januari het ‘adviesgesprek’ plaats, m.b.t. het voortgezet onderwijs. De groepen 8 krijgen naast 
de twee verslagen als afsluiting van de basisschool een certificaat. 
 
Gesprekken met gescheiden ouders  
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Beide ouders ontvangen op verzoek (via het kind of de ouder bij wie het kind woont) een rapport / 
verslag. In het belang van het kind vinden wij het wenselijk dat ouders naar het zelfde gesprek komen. 
Er wordt dan ook 1 gesprek gepland op de ouderavond zelf, waarbij beide ouders aanwezig kunnen zijn. 
Indien het, gezien de onderlinge relatie, niet mogelijk is dat beide ouders tegelijkertijd komen dan 
regelen ouders onderling wie het gesprek bijwoont. In dit geval kan met de andere ouder een gesprek 
gepland worden op een ander moment. Het initiatief voor een extra verslag en / of gesprek dient bij de 
betreffende ouder te liggen. Tijdens beide gesprekken worden alleen uitspraken gedaan over de 
schoolresultaten en het gedrag op school. Uitspraken over de thuissituatie, c.q. opvoeding zijn in deze 
niet aan de orde.  
 
Gesprekken m.b.t. kinderen (startend) in groep 1  
Voor startende kinderen is er voorafgaand een gesprek met ouder(s) / verzorgers. 
Indien uw kind op peuterspeelzaal de Verrekijker of Pino zit, vindt voordat uw kind start op de Wingerd 
een ‘warme overdracht plus’ plaats. Dit is een gesprek waarbij aanwezig zijn de pedagogisch 
medewerker van de Verrekijker of Pino, de ouders en de beoogd leerkracht van de Wingerd. Nadat het 
kind ongeveer 8 tot 10 weken op de Wingerd zit, vindt een tweede gesprek plaats en zal er over de start 
en voortgang gesproken worden.   
 
Planning van de gesprekken  
Middels de jaarkalender, de website en de nieuwsbrief worden de ouders tijdig op de hoogte gebracht 
van de data van de gesprekken, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Voor de gesprekken 
kunnen de ouders zich intekenen via de schoolapp social schools. 
 
Voorlopig adviesgesprekken groep 7 /adviesgesprekken groep 8 
Tijdens het tien-minutengesprek in juni/juli zal door de leerkracht van groep 7 het voorlopige advies 
besproken worden. In januari in groep 8 vindt het definitieve adviesgesprek plaats. Aanwezig tijdens de 
adviesgesprekken in januari zijn de leerkracht(en) van groep 8 en indien gewenst de bouwcoördinator.  
 
Plaatsingen -  overplaatsingen  
De schoolleiding beslist over de plaatsingen van kinderen in de groepen. Bij overplaatsingen van 
kinderen naar andere groepen worden de ouders geïnformeerd over de argumenten. Het kan 
voorkomen, zowel vanuit het belang van een kind als van een leerkracht, dat een kind (tijdelijk) uit een 
groep geplaatst wordt. In zo’n geval zullen de ouders geïnformeerd worden. 
 
De medezeggenschapsraad (M.R.) 
Het meedenken en meebeslissen van de ouders is geregeld via de M.R. In de M.R. hebben ouders en 
teamleden zitting. De ouderleden worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar.  
Ook personeelsleden nemen 3 jaar zitting in de M.R. De taken en de bevoegdheden van de M.R. zijn 
geregeld in de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). 
 
De M.R. heeft instemmingsrecht bij zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn zoals de goedkeuring 
van het schoolplan, de manier waarop ouders bij school worden betrokken of de besteding van de 
ouderbijdrage. In een aantal gevallen kan de M.R. gebruik maken van haar adviesrecht; bijvoorbeeld bij 
fusieplannen. Eén van de belangrijkste taken van onze M.R. is het bevorderen van overleg binnen de 
school. 
De MR heeft contact met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van Conexus. Op deze 
wijze wordt informatie uitgewisseld en heeft men invloed binnen de GMR. Het e-mailadres van de M.R. 
is: mr@wingerd-nijmegen.nl.  
 
Oudervereniging (O.V.)  

mailto:mr@wingerd-nijmegen.nl
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Binnen onze school is een actieve Oudervereniging werkzaam. Alle ouders worden gevraagd lid te 
worden van de vereniging. Dit gebeurt bij de aanmelding van uw kind. Lidmaatschap houdt in: 

 u bent bereid de jaarlijkse contributie per kind te betalen. Deze wordt geïnd door de 
penningmeester van de O.V. 

 u deelt het belang van activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd, maar die voor de 
ontwikkeling van onze kinderen een grote meerwaarde zijn. U kunt hierbij denken aan het 
Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, de Carnavalsviering, het schoolreisje enz.. 

 
Indien ouders de contributie niet kunnen betalen, wordt hen gevraagd contact op te nemen met de 
directeur van de school. Gezamenlijk wordt dan gekeken wat wel mogelijk is. Het kind zal dan niet 
worden buitengesloten van activiteiten e.d.. 
Het bestuur van de O.V. bestaat uit 5 tot 17 personen. Binnen deze geleding wordt een secretaris, 
penningmeester en voorzitter gekozen. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
Het bestuur fungeert ook als contactorgaan tussen ouders en school. Het Bestuur van de O.V. beheert 
de contributiegelden, bewaakt samen met leerkrachten de organisatie van bepaalde activiteiten en 
praat en denkt mee over schoolzaken die rechtstreeks te maken hebben met het belang van de kinderen 
en ouders. Het e-mailadres van de O.V. is ov@wingerd-nijmegen.nl 
 
Contributie oudervereniging (ouderbijdrage) 
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd, de 
ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig maar wij rekenen op u zodat we onze activiteiten voor de 
kinderen goed kunnen organiseren. Het innen van de contributie gebeurt bij voorkeur via automatische 
incasso. Indien dit niet mogelijk is, krijgt u van de penningmeester automatisch een verzoek tot betaling 
van de contributie. 
 
Het Bestuur van de OV en de medezeggenschapsraad bepalen de hoogte van de ouderbijdrage. Voor het 
schooljaar 2019 – 2020 bedraagt deze € 37,50 per kind. Jaarlijks legt het bestuur van de OV tijdens de 
Algemene Ledenvergadering verantwoording af over de besteding van de gelden van het voorgaande 
schooljaar en stelt de begroting vast voor het nieuwe schooljaar.  
De OV wil eventueel opgebouwde reserves zo klein mogelijk houden. En daar waar mogelijk zal de OV 
van deze reserves een bijdrage leveren aan speciale projecten die de kinderen en school ten goede 
komen.  Voorbeelden hiervan zijn o.a. aankleding schoolplein en schoolshirts. Hiervoor zal altijd 
instemming gevraagd worden van de Medezeggenschapsraad. 
  
In groep 8 wordt i.v.m. de kosten voor het schoolverlaterskamp een extra bijdrage van € 40,00 
gevraagd. Deze bijdrage wordt niet via de OV maar rechtstreeks door de leerkracht geïnd. 
 
De klassenouders  
Elke groep heeft één (soms twee) ouder(s) die de groep vertegenwoordigt met betrekking tot 
klassenactiviteiten. U kunt hierbij denken aan de verjaardag van de leerkracht, het mede organiseren 
van excursies, het mede verzorgen van klas gebonden vieringen etc. Zij zijn in dit kader het eerste 
aanspreekpunt voor de leerkracht en de andere ouders van de groep. Mocht u interesse hebben in deze 
taak, dan kunt u dat aan de leerkracht laten weten. 
 
  

mailto:ov@wingerd-nijmegen.nl
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Ouderhulp 
Bij veel onderwijskundige activiteiten en speciale excursies kunnen wij uw hulp en zorg goed gebruiken. 
Zeker bij het vervoer per auto naar diverse excursies. Wanneer er te weinig ouders zijn om te rijden 
en/of groepjes kinderen te begeleiden, gaan de uitstapjes niet door. 
Wij beseffen dat vele ouders door hun werk niet in staat zullen zijn, hun hulp aan te bieden maar 
daarom moedigen wij de hulp van andere betrokkenen bij de kinderen aan. Denk hierbij aan opa’s en 
oma’s, de oppas of juist al grote broers of zussen. Voor de kinderen op onze school is het prettig te 
merken dat het thuisfront meewerkt aan diverse activiteiten. 
 
Excursies met auto’s  
Bij vervoer met auto’s, is de bestuurder verantwoordelijk voor het dragen van de gordels door de 
kinderen, niet meer dan het wettelijke aantal kinderen in de auto te plaatsen, alleen die kinderen voorin 
te plaatsen die dat wettelijk mogen en zorg te dragen, indien wettelijk nodig, voor zitverhogers of 
kinderzitjes. Daarnaast dient de bestuurder een inzittendenverzekering te hebben. Benzinekosten 
kunnen helaas niet worden gedeclareerd. Eventuele kosten voor het parkeren van de auto, kunnen bij 
de leerkracht worden terug gevraagd met uitzondering van het schoolreisje. 
 
Jaarlijkse enquête onder de ouders 
Minimaal één keer per 2 jaar houden wij een anonieme enquête onder de ouders. In deze enquête 
kunnen de ouders hun waardering ten aanzien van de activiteiten en het onderwijs van de Wingerd 
aangeven en ook aangeven welke punten verbetering behoeven.  
De resultaten van de ouderenquête worden ieder jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, bekend 
gemaakt aan de ouders. Dit gebeurt via het Wingerdblad. In het Jaarplan wordt vervolgens aangegeven 
welke acties de school onderneemt ter verbetering van de organisatie en het onderwijs. 
 

Klachtenregeling   
Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in 
onderling overleg kunnen oplossen. Wij nodigen u van harte uit klachten, problemen etc. aan de 
groepsleerkracht duidelijk te maken. Hij / zij is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen van zijn/ 
haar groep.  
Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan wel het 
nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een leerkracht, de directie, het bestuur of 
andere bij de school betrokken personen. Voor die gevallen heeft de school deze klachtenregeling.  
Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moeten worden opgelost binnen de school zelf. Als 
ouders een klacht hebben over het gedrag van een bepaalde persoon binnen de school, dan kan die 
klacht het beste besproken worden met de persoon om wie het gaat. Als dat niet tot een oplossing leidt, 
kan de klacht worden voorgelegd aan de directie.  
Als ouders van mening zijn dat de klacht op de school niet naar behoren wordt opgelost, of men kan niet 
bij de directie terecht, dan kunnen zij zich richten tot de interne contactpersonen. Op onze school zijn 
dat: Marjolein Buijs en Simone Urban. In overleg tussen de ouder / klager en de interne contactpersoon, 
zal bekeken worden waar de klacht thuishoort. Dit is afhankelijk van de soort klacht en de zwaarte 
ervan. Indien van toepassing, o.a. bij seksuele intimidatie of machtsmisbruik, kan de klacht worden 
doorgespeeld naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Conexus, te weten: 
 
Dhr. Pieter- Jan Landsheer 
p/a: NIM maatschappelijk werk 
postbus 6841  
6503 GH Nijmegen 
Tel.: 024-3232751 
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7.  Algemene zaken van de Wingerd 

Kennismaking - aanmelding -  inschrijving 
Indien u meer wil weten over basisschool de Wingerd, met het oog op eventuele aanmelding van uw 
zoon/dochter, dan kunt u een gesprek aanvragen met onze directeur Berry Bakker. Hij leidt u met 
plezier door onze school en vertelt u over wat u van onze school kunt verwachten.  Het liefst maken we 
een afspraak onder schooltijd zodat u meteen veel van onze dagelijkse praktijk kunt zien.  
 
Schoolwijzer  
Indien u vervolgens voor onze school kiest, kunt u zich via www.schoolwijzernijmegen.nl inschrijven. 
Daarbij kunt u onze school als eerste voorkeurschool opgeven.  
 
Definitieve inschrijving 
Na plaatsing door schoolwijzer, de inschrijfformulieren invullen. U heeft hiervoor de volgende 2 
documenten nodig: Identiteitskaart of paspoort van het kind en de plaatsingsbrief van schoolwijzer. 
 
Schoolverzuim & verlofregeling 
Als uw kind niet naar school kan komen, om welke reden dan ook, geeft u dit zo spoedig mogelijk door 
aan school. Ook afspraken met huisarts, tandarts of specialist geeft u door aan de leerkracht of u belt de 
school. Verlofaanvragen dienen te lopen via de directeur van de school. Indien deze afwezig is, via de 
bouwcoördinator.  Ongeoorloofd afwezig zijn wordt gemeld bij de afdeling leerplichtzaken van de 
gemeente Nijmegen. 
 
Afdeling Werk en Inkomen, t.a.v. Leerplichtambtenaar 
Postbus 9105 
6500 HG Nijmegen  
 
Als school dienen wij ons te houden aan de regelgeving van de overheid. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat u op de hoogte bent van deze regelgeving.  Dit voorkomt verwarringen en verrassingen. 
De regelgeving staat in detail op de website van de Wingerd.                                                                                   
 
Dossiervorming en openbaarheid van gegevens 
Vanaf de aanmelding van uw kind op onze school wordt de start gemaakt met een dossier van uw kind. 
Ouders kunnen een afspraak maken om het dossier in te zien. Met het (digitale) dossier wordt 
vertrouwelijk omgegaan. Dit houdt in dat dit dossier of delen daarvan alleen door derden in te zien zijn 
of naar derden verstuurd worden, na toestemming van de ouders. 
 
  

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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8. Pedagogisch klimaat  

Schoolklimaat 
Wij steken in op een positief klimaat waarbij alle kinderen zich veilig voelen en het naar hun zin hebben. 
Voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat op onze school zijn regels afgesproken. De 
kinderen kennen de regels en volwassenen geven het goede voorbeeld en positief gedrag wordt 
beloond. Soms kan het voorkomen dat kinderen zich niet aan de regels houden en dan wordt indien 
nodig negatief gedrag bestraft. Er wordt gekeken naar passende maatregelen. Indien gekozen wordt 
voor het zogeheten ‘nablijven’, worden ouders hiervan telefonisch op de hoogte gebracht indien dit 
langer dan 15 minuten is.  
Afhankelijk van het  voorval worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gebracht van hetgeen 
zich heeft voorgedaan. Aan de ouders staat het uiteraard altijd vrij om navraag te doen bij de leerkracht. 
 
Schorsing – verwijderen 
Bij een ernstig incident of een opeenvolging van incidenten kan een leerling een schorsing krijgen of 
verwijderd worden.  
 
Schorsing basisschool 
Een geschorst kind mag tijdelijke geen lessen volgen en mag niet op school komen. De school mag het 
kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind dan 
kunt u bezwaar maken door naar de civiele rechter te stappen.  
 
Verwijdering school 
Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Voorbeelden om over te gaan op 
verwijdering zijn: 1). de school kan een leerling niet de nodige speciale zorg bieden; 2). de leerling 
gedraagt zich voortdurend agressief; 3). er ernstige ruzies zijn (ook als ouders daar bij betrokken zijn) 
 
Eerst moet het bevoegd gezag naar het verhaal van de ouders en de leerkracht  luisteren. Dan pas mag 
de school beslissen over de verwijdering van een leerling. 
 
Bezwaar tegen verwijdering 
Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind dan kunt u bezwaar maken bij 
de school. Daarover moet u ook het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De school moet binnen 4 
weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Blijft de school bij het  besluit uw kind te verwijderen dan 
kunt u voor u bezwaar terecht bij de civiele rechter. Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering van 
een leerling. Het bevoegd gezag mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw kind 
heeft gevonden.  
 
Anti-pestprotocol 
In het anti-pestprotocol staat beschreven  hoe te handelen als er melding wordt gemaakt (door ouders 
en/of kinderen) of geconstateerd wordt (door leerkrachten en/of begeleiders) dat er sprake is van 
pesten. Op onze website staat het pestprotocol.  Dit anti-pestprotocol heeft als doel: 

 alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich                                                  
optimaal kunnen ontwikkelen. 

 door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. 

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de 
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 
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9. Praktische informatie en afspraken 

Waar veel mensen samen komen zoals bij ons op school is het belangrijk om te weten wat er van 
iedereen verwacht wordt. Het is daarom goed om een aantal dingen met elkaar af te spreken. In dit 
hoofdstuk staat een aantal praktische zaken en afspraken beschreven. Daarnaast heeft de school een 
regelement met daarin de meer praktische afspraken. Dit regelement is te vinden op de website van 
school.  
 
Verzorging – aankleding van ruimten  
Gezamenlijk houden we de gangen netjes, we hangen jassen en tassen op.  
Kinderen nemen hun tassen en kledingstukken mee naar huis. 
Zolang kleding op geen enkele wijze “uitdagend/aanstootgevend” is en kinderen zich daar ongestoord in 
kunnen bewegen zonder dat je blote navels, billen of borsten ziet, is dat geen enkel probleem. Is dat wel 
het geval, wordt uw kind daarop aangesproken en verzocht om in het vervolg (of in extreme situaties 
per direct) andere kleding aan te (gaan) trekken. 
 
Het wordt ons verplicht om per 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein te hebben. Vooruitlopend 
daarop hopen wij dat u ook nu al in de nabije omgeving/bij de poorten van onze school niet wil roken 
om daarmee onze kinderen het goede voorbeeld te geven en samen op weg te gaan naar een rookvrije 
generatie. 
 
 
Afspraken tijdens de pauzes  
De kinderen mogen iets te eten en te drinken meenemen. Het drinken meenemen in een drinkbeker of 
bidon met een goed afsluitbare deksel. Om onnodig veel afval te voorkomen wensen wij geen pakjes 
drinken en/of plastic wegwerpflesjes. 
Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren en wordt de traktatie in de klas opgegeten. De ouders van 
de kleuters mogen bij de viering aanwezig zijn.  
 
Calamiteitenplan / ontruimingsplan 
De Wingerd beschikt over een calamiteitenplan. Een kopie van dit plan is in elke klas aanwezig. In dit 
plan wordt beschreven welke acties wij moeten ondernemen bij brand, een gaswolk, explosiegevaar of 
een bommelding. Dit plan wordt met de leerlingen besproken en er vindt twee maal per jaar een 
ontruimingsoefening plaats. In geval van ontruiming verzamelen wij ons, per groep, op de parkeerplaats 
van het Mondial College. Naast dit calamiteitenplan zijn in het gebouw ook plattegronden aanwezig. 
Daarop staan vluchtwegen duidelijk aangegeven. Ook zijn de teamleden geïnstrueerd hoe te handelen 
bij een calamiteit. Enkele teamleden hebben een opleiding voor bedrijfshulpverlener gevolgd. Zij zien 
erop toe dat de veiligheid van de kinderen en het gebouw van goede kwaliteit blijft. Tevens zorgen zij 
ervoor dat het calamiteitenplan actueel blijft. 
 
Collectieve ongevallenverzekering. 
Voor de kinderen (en hulpouders) is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is 
van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd (ten 
hoogste gedurende één uur voor en één uur na de schooltijden). Ook tijdens de schoolreis en excursies 
zijn de kinderen verzekerd. 
De verzekering keert uit bij overlijden, lichamelijk letsel en blijvende invaliditeit. Allereerst dienen 
ouders een beroep te doen op hun eigen ziektekostenverzekering. De wet geeft aan dat een leerkracht 
of hulpouder niet aansprakelijk is voor een niet te voorkomen ongeluk. Hiervan is sprake wanneer er 
voldoende toezicht was of normale opdrachten zonder onverantwoord risico werden gegeven. 
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LET OP : De school is niet verzekerd tegen materiële schade aan het schoolgebouw, leermiddelen of 
persoonlijke eigendommen van kinderen en ouders! De school is dan ook niet voor verlies en / of 
beschadiging van dergelijke schade verantwoordelijk. Deze schade zal bij de ouders verhaald worden. 
Het is daarom van belang dat u zelf een wettelijke aansprakelijkheid verzekering heeft. Zo is ook het 
stallen van de fietsen op eigen risico. Zorgt u dus zelf voor een fietsverzekering.  
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Mobiele telefoons 
 
We leven in een wereld waar de mobiele telefoon niet meer uit is weg te denken. Naast vele positieve 
gebruiksmogelijkheden zijn er helaas ook negatieve. Om de mogelijke consequenties daarvan te 
voorkomen willen wij duidelijke verwachtingen uitspreken t.a.v. het meenemen en gebruiken van 
mobiele telefoons op de Wingerd. 

1. Kinderen mogen hun mobiele telefoon meenemen om voor- en na schooltijd, buiten het 
schoolterrein bereikbaar te zijn. Op school (in ons gebouw en op het schoolplein) zijn ze 
bereikbaar via het vaste telefoonnummer van de Wingerd. 

2. Binnen de poorten van de Wingerd willen wij dat de kinderen de telefoon uitzetten en opbergen 
in hun jas/tas. 

3. Tijdens schooltijd mag de telefoon in bewaring worden gegeven bij de leerkracht. De telefoons 
worden dan in een niet afgesloten lade van de leerkracht bewaard. Dit blijft op eigen risico van 
ieder kind/ouder. 

4. Telefoons mogen alleen gebruikt worden wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de 
betrokken leerkracht/medewerker.  

 
Tip voor thuis: Wanneer uw kind met schoolwerk/huiswerk bezig is/gaat:  
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Kleren en andere spullen die op school blijven liggen worden door de conciërges verzameld. Op, via het 
Wingerdblad aangekondigde momenten, worden de gevonden voorwerpen op het Wingerdplein 
uitgestald. U kunt dan de verloren spullen komen ophalen. Spullen die daarna nog blijven liggen, 
worden meegegeven aan een goed doel.  
 
Gezond eten en drinken 
In het kader van de gezondheid van de kinderen vragen we de ouders/verzorgers om voor zowel de 
‘tussendoortjes’ als de traktaties bij verjaardagen, deze klein en gezond te houden. Ook vragen we om 
de lunchpakketten van gezond eten en drinken te voorzien (denk aan suikervrije dranken, geen 
priklimonade).  
 
Klassendienst 
Kinderen worden zoveel mogelijk ingeschakeld om de klassen opgeruimd en gezellig te houden. Vanaf 
groep 3 is er een klassendienst. Dit van 15.30 uur tot uiterlijk 15.45 uur.  
 
Medicijngebruik 
In overleg met en onder verantwoordelijkheid van ouders kan de school ondersteuning bieden bij het 
gebruik van medicijnen door het kind. Hiervoor dienen ouders twee formulieren in te vullen. 
 
Plaatsen van stagiaires  
Onze school vindt het van belang dat toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten, 
klassenassistenten, leerkrachten bewegingsonderwijs, etc. zich goed kunnen voorbereiden op hun 
beroep. Daarom bieden we studenten de kans op onze school stage te lopen. Afhankelijk van de student 
kan dit 1 tot meerdere dagen / dagdelen in de betreffende groep / groepen zijn.  
 
Vervanging van een zieke leraar 
Bij afwezigheid van een leerkracht maken wij gebruik van een invalpool. De invalpool bestaat uit 
leerkrachten die invallen voor kort- en langdurig zieke of afwezige leerkrachten. De groep invallers is 
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echter te klein om al het invalwerk aan te kunnen. Het afgelopen schooljaar hebben we helaas 
meerdere keren meegemaakt dat er geen invalleerkracht beschikbaar was. 
Dit is niet alleen een probleem in deze regio, maar in het hele land. De politiek en het Ministerie van 
Onderwijs is op de hoogte van de schaarste, maar een snelle, passende oplossing is (nog) niet gevonden. 
 
Indien er op De Wingerd sprake is van ziekteverzuim, dan nemen we direct contact op met de invalpool. 
Indien er geen leerkracht beschikbaar is, dan proberen we één van de onderstaande oplossingen: 

 Inzetten van parttimers 
 Verdelen van de kinderen over andere groepen  
 Inzetten van vakleerkrachten/Intern Begeleider 
 Inzetten van studenten/stagiaires/onderwijsassistent (die werken dan onder ons toezicht) 

 
De kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van uw kind zijn de belangrijkste criteria bij het maken 
van onze keuzes. De directeur bepaalt uiteindelijk welke keuze er gemaakt wordt. Dit kan voor iedere 
groep weer een andere zijn. 
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven. Garanderen dat dit niet gaat 
gebeuren, kunnen wij zeker niet. Als al onze mogelijke oplossingen niet kunnen, moeten we besluiten de 
leerlingen thuis te laten blijven. Uiteraard communiceren we dit direct met alle betrokken ouders, zodat 
u de gelegenheid heeft om de opvang van uw kind te regelen. Wanneer een specifieke groep veelvuldig 
te maken heeft met uitval van hun leerkracht dan zorgen we ervoor dat dit intern anders wordt opgelost 
en de lasten over één of meerdere groepen worden verdeeld. 
 
Uiteraard mag u van de school verwachten dat alle mogelijkheden zijn onderzocht, voordat wij overgaan 
tot het naar huis sturen van groepen. Wij hopen op uw begrip en op een betere toekomst voor het 
onderwijs.   
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10.                             Adressenlijst  

Schoolbestuur :Conexus 
Panovenlaan 1 
6525 DZ Nijmegen 
Tel.: 024 3733960 
Email: info@conexus.nu  
Internet: www.conexus.nu  
 
Onderwijsinspectie 
Het adres: 
Rijksinspectiekantoor Utrecht 
Postbus 2730 
Utrecht 
www.onderwijsinspectie.nl 
tel.: 088- 6696000 
 
GGD 
Jeugdverpleegkundige:    Claartje Smits; csmits@ggdgelderlandzuid.nl  
Jeugdarts:    Cindy Karsten; c.karsten@ggdgelderlandzuid.nl 
Doktersassistente:    Marjolein van Doorn; mvandoorn@ggdgelderlandzuid.nl 
Logopediste:    Angela van Groningen, avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl  
Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 – 1447111 (werkdagen tussen 8.30-14.00) 
 
Sterker (vroeger NIM) 
Elke maandagochtend is de maatschappelijk deskundige, mevr. Kim Verweij,  op de Wingerd aanwezig.  
Afspraken kunnen gemaakt worden via de Intern Begeleider van de school. 
 
 
STICHTING LEERGELD NIJMEGEN 
Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan 
buitenschoolse sport of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, 
zijn vaak niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Leergeld ondersteuning bieden zodat ook deze 
kinderen gewoon kunnen meedoen. We helpen kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in 
Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben. 
 
Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een huisbezoek 
kunnen wij beoordelen of wij de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u gaan 
betalen.  
 
Telefoonnummer: 024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur 
info@stichtingleergeldnijmegen.nl 
www.leergeldnijmegen.nl 
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Landelijke klachtencommissie (LKC) 
Het adres: 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
Sociaal Wijkteam Lindenholt 
Zellersacker 10-03 
6546 HA  Nijmegen 
06-23 95 36 20 
lindenholt@sociaal-wijkteam.nl 
 

De school als vindplaats (DSAV) 
Nora Bahareh Nouri 
Mail: n.nouri@entrea.nl 
tel: 06 10980790 
 

Samenwerkingsverband Stromenland 
Ondersteuningsplatform Nijmegen 
Titia Blankstein 
titia.blankstein@op-nijmegen.nl 
Mobiel: 06 57 09 28 45 
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