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De tijd die uw kind op de basisschool zit, is een stukje uit hun leven. Tijdens deze periode vertrouwt u 
uw kinderen toe aan de leerkrachten van onze school. Het is daarom ook belangrijk dat u weet hoe wij 
als school werken. Dit geeft vertrouwen bij het maken van een zorgvuldige schoolkeuze.

Fijn dat u onze schoolgids hebt opengeslagen. We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een 
goede indruk hebt gekregen van onze school. 

In deze schoolgids vindt u praktische informatie, zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen en de 
schoolregels. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin 
hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waar we voor staan. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de manieren waarop wij u 
informeren. 

Op onze site www.wiekenweb.nl vindt u nog meer informatie over onze school. Heeft u nog andere 
vragen of wilt u onze school bezoeken, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Onder de Wieken
de Omloop 10
9883PW Oldehove

 0594 591750
 http://www.wiekenweb.nl
 dir.onderdewieken@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Iris Harmanny- van der Woude dir.onderdewieken@noorderbasis.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

59

2020-2021

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 3.981
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

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

Kenmerken van de school

School met de Bijbel

KleinschaligZorg op maat

Opbrengstgericht Veilig klimaat

Missie en visie

1.2 Missie en visie
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Missie

Onze missie is samen te vatten in deze slogan: Groei op in Zijn liefde: VaardiG, WaardiG, AardiG       

Op “Onder de Wieken” bieden we ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Een 
veilige leeromgeving is daarvoor een voorwaarde. Wij bieden passend, betekenisvol en boeiend 
onderwijs. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen en bereiden we ze zo goed 
mogelijk voor  op hun toekomst. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden we een 
cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, 
samenwerking en zelfstandigheid. Openheid en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.

Visie

Wij zijn een school waarbij we werken vanuit ons hart en de liefde van God. De normen en waarden die 
hieruit voorkomen staan bij ons centraal. Ouders die deze normen en waarden onderschrijven zijn van 
harte welkom bij ons op school.  Veiligheid op school is een voorwaarde om tot leren te komen. Een 
goed leer- en leefklimaat vinden we daarom belangrijk in onze groepen. Hier hebben en houden we oog 
voor, door te werken aan groepsvorming en sociale vaardigheidslessen aan te bieden. Respect voor 
elkaar vinden wij belangrijk en gewenst en ongewenst gedrag bespreken we. Zo werken we dagelijks 
aan een veilige en fijne sfeer bij ons op school. Elk kind heeft zijn eigen talenten en die willen we 
volop gebruiken. We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun eigen 
leerproces, waar iedereen zijn eigen vaardigheden en talenten in heeft en kan ontwikkelen. 

Identiteit

Onder de Wieken is een christelijke basisschool met een gereformeerde grondslag. Alle ouders die onze 
christelijke normen en waarden onderschrijven, zijn welkom bij ons. God heeft ons uit liefde gemaakt 
en wij willen deze liefde graag uitstralen in ons werk. Wij zien ieder kind als een uniek persoon, die we 
begeleiden vanuit de mogelijkheden die hij of zij van God heeft gekregen. 
We beginnen elke schooldag met een dagopening. Deze dagopening bestaat uit het samen zingen, 
bidden en het luisteren naar een Bijbelverhaal. We vinden het fijn om samen verhalen te delen en zo te 
werken aan onze onderlinge verbondenheid.
Elke nieuwe maand beginnen we met een maandopening. Ouders zijn hierbij van harte welkom. We 
gebruiken hiervoor het jaarthema van Noorderbasis. Het jaarthema luidt: ‘’Op reis naar het beloofde 
land’’. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min

Nederlands
2 u 30 min 2 u 30 min

Godsdienstonderwijs
1 uur 1 uur 

Muzikale vorming
1 u 30 min 1 u 30 min

Voorbereidend rekenen
1 uur 1 uur 

Ontwikkelingsgericht 
leren 6 u 15 min 6 u 15 min

Spel en beweging
3 u 30 min 3 u 30 min

Expressie
1 u 30 min 1 u 30 min

Engels
15 min 15 min

Pauze
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
2 u 05 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Taal
6 u 50 min 7 u 50 min 5 u 45 min 5 u 45 min 7 uur 8 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 20 min 5 u 25 min 6 u 30 min 6 u 15 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 u 15 min 2 u 30 min 2 u 45 min 3 u 15 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 30 min 3 u 45 min 3 u 15 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 u 15 min 1 uur 1 u 45 min 1 u 45 min

Levensbeschouwing
1 u 45 min 1 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Overig: Schrijven, SOVA
1 u 45 min 1 u 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met SKSG Gruthoes.

In Oldehove zit peuterspeelzaal het Gruthoes. Wanneer leerlingen van ons op op het Gruthoes hebben 
gezeten, vindt er altijd een overdracht plaats.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

De leerkrachten van onze school zijn allemaal part-timers. Alle combinatiegroepen hebben les van twee 
leerkrachten. Mocht het voorkomen dat een van beide leerkrachten verlof heeft vanwege studie of 
ziekte dan neemt de duo-partner de lessen zoveel mogelijk waar. Indien nodig wordt er een beroep 
gedaan op de invalpool van de vereniging.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze verandertrajecten voor 2021-2022: 

1. Implementeren van wekelijkse bordsessies, die gericht zijn op korte termijndoelen voor de school, 
wat ons dagelijkste lesgeven versterkt. 

We volgen schoolbreed het traject van Stichting Leerkracht, dat gericht is op het samen voorbereiden 
van lessen, korte termijndoelen en het verbeteren van het onderwijs; elke dag een beetje beter. 

2. Opfrissen en versterken van didactisch handelen a.d.h.v. EDI; effectieve directe instructie.

We organiseren collegiale consultatie met klassenbezoeken en verdiepen ons teambreed in EDI 2.0.

3. Bewustwording en inzet leerlijnen voor rekenen.

Vormen van een gezamenlijke visie voor rekenonderwijs en verschillende methodes uitnodigen voor 
het maken van een keuze voor een nieuwe rekenmethode.

4. We werken met een gestructureerd aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Middels scholing zal er een verdiepingsslag plaatsvinden, waarna een borgingsdocument voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen wordt opgesteld.

5. We zijn zichtbaar in en rondom de school. We gaan ons richten op de PR binnen en buiten de school. 

Ouders in de buurt en nieuwe ouders weten wie we zijn. We zetten ons in voor vieringen, open dagen en 
activiteiten die buiten de school worden georganiseerd.

Borgingsdoelen 2020-2021:

-In de groepen 1 t/m 8 wordt Engel aangeboden, hiervoor maken we als school gebruik van de methode 
Join In.

-Maandelijks houden wij een christelijke viering waarbij we ouders uitnodigen om elkaar te kunnen 
ontmoeten.

-Voor de vakken van wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode Faqta, waarbij we jaarlijks 
één thema school breed uitvoeren.

1. Implementeren van wekelijkse bordsessies, die gericht zijn op korte termijndoelen voor de school, 
wat ons dagelijkste lesgeven versterkt.

Als team stellen wij onze prioritieten op voor het schooljaar. Deze doelen zullen terugkomen tijdens 
onze wekelijkse bordsessies. De doelen plannen we als team in over het schooljaar en worden 
inzichtelijk in de personeelskamer opgehangen op ons ‘jaarbord’. Binnen het team zijn er twee 
schoolcoaches die de voortgang bewaken.

2. Opfrissen en versterken van didactisch handelen a.d.h.v. EDI; effectieve directe instructie.

Tijdens studiedagen en vergaderingen zal EDI herhaaldelijk terugkomen. Per periode vinden 
klassenbezoeken plaats, waarbij leerkrachten met een gericht doel bij een andere collega in de klas 

Hoe bereiken we deze doelen?
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kijkt. Dit bezoek wordt na schooltijd geëvalueerd. Deze momenten van collegiale consultatie zullen 
gepland worden en zichtbaar gemaakt worden op het leerkrachtenbord. Daarnaast zullen er 
gezamenlijke lesvoorbereidingen worden gemaakt en deze afspraken worden ook weergegeven op het 
leerkrachtenbord.

  3. Bewustwording en inzet leerlijnen voor rekenen.

Tijdens een studiedag zullen we met elkaar in gesprek gaan over het rekenonderwijs. Hieruit komt een 
gezamenlijke visie op ons rekenonderwijs. N.a.v. deze uitkomst zullen we methodes uitnodigen en gaan 
we enkele methoden een kort moment in de klassen uitproberen. Een doorgaande lijn in 
rekenonderwijs is één van onze teamprioriteiten voor dit jaar en komt daarmee terug op ons 
leerkrachtenbord.

4. We werken met een gestructureerd aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Er zijn uren vrijgemaakt voor de onderwijsassistent wekelijks werken en begeleiden van meer- en 
hoogbegaafde kinderen. Daarnaast zal er in deze tijd ook ruimte zijn om samen met de IB-er het beleid 
in te richten voor meer- en hoogbegaafde kinderen voor onze school.

5. We zijn zichtbaar in en rondom de school. We gaan ons richten op de PR binnen en buiten de school. 

We hebben en aantal buitenschoolse activiteiten en daarnaast extra activiteiten die we op onze school 
organiseren. Zo staan we in september op de braderie, doen we in december mee met.. En zal er op 
school een feestelijk ‘Open huis’ worden georganiseerd en een fair. Tevens zal de directeur elke dag een 
andere collega voorstellen via Facebook.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

We bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De eerste lijn van zorg wordt verzorgd door 
de leerkracht. Ook wel basiszorg genoemd. Als tweede lijn is de zorg die we zelf, indien nodig, kunnen 
bieden. De derde lijn bestaat uit zorg die we kunnen aanvragen via de vereniging. We denken daarbij 
aan orthopedagogen, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en specialisten op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 

In het schoolondersteuningsprofiel is dit uitvoerig omschreven.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 2

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

KIVA

Eén keer per week krijgen de leerlingen een les sociale vaardigheden. Twee keer per jaar wordt de KIVA 
monitor afgenomen, daarna geëvalueerd.

Naar aanleiding van deze monitoring worden er soms individuele gesprekken gehouden met de 
kinderen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Elk jaar wordt de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord door twee keer de KIVA 
monitor af te nemen. Verder wordt elke twee jaar het leerlingtevredenheids onderzoek afgenomen. 
Gegevens uit deze onderzoeken worden gebruikt om nieuw beleid te maken of beleid bij te stellen. Op 
klassenniveau worden vooral de resultaten van KIVA meegenomen en verwerkt.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Marsman k.marsman@noorderbasis.nl

vertrouwenspersoon Feitsma sjrozendal@gmail.com
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Klachtenregeling

Klachtenregeling    

Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al 
degenen die bij de school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens 
zijn. Allereerst gaat iemand die ergens niet tevreden over is naar degene toe die daarbij direct 
betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de directeur. Samen met de leerkracht of directeur wordt 
gezocht naar een passende oplossing. Wanneer u als ouder er met de desbetreffende persoon niet uit 
bent gekomen kunt u eventueel uw klacht indienen bij de bovenschoolse directie of het bevoegd gezag 
(centraal bestuur). Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, 
dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na 
doorverwijzing door de contactpersoon van de school. Hun namen en adressen kunt u vinden in deze 
schoolgids. De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd 
onderwijs. Als de  vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het 
recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over 
mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en 
justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. 
Vermoedens van seksuele intimidatie/ misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd 
gezag. Die plicht hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

• nieuwsbrief
• informatiemiddag
• spreekavonden
• ouderavond
• oudermorgen
• spontaan contact
• informatie via app (Parro) of ouderportaal Parnassys
• nieuwsbrief "Contact" voor leden

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich 
medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dit houdt in dat ouders 
(emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn leraar. De ouders 
tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk 
en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar 
en school. Ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan het leersucces van de kinderen. 
Ouderbetrokkenheid is een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders, 
waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school) 
ontwikkeling van het kind.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

12



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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

We maken dankbaar gebruik van ouders bij verschillende activiteiten:

• Uitleen bibliotheekboeken
• Schoolreizen, kamp, excursies, projecten
• Eindejaarsfeest
• Sinterklaas
• Luizenouder
• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad
• Activiteiten commissie
• PR

Het bevoegd gezag neemt direct contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of 
er aangifte gedaan moet worden bij justitie. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is 
op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de 
mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.

13



Vrijwillige ouderbijdragen 

Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; 
toelating van kinderen is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. De ouderbijdrage is bestemd 
voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen, kamp), 
afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdag). Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij u 
€45,00 per kind. De vrijwillige ouderbijdrage moet ten goede komen aan alle leerlingen. Wanneer uw 
kind in groep 7 of 8 op kamp gaat vragen wij u om een eenmalige extra bijdrage van €50,00.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Het ziek melden van hun kind kan op de volgende manieren:

• telefonisch
• via Parro
• via e-mail

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan kunt u hiervoor een formulier opvragen bij de school. Dit 
formulier moet bij de directeur worden ingeleverd. De directeur is genoodzaakt om onwettig verzuim 
te melden bij de leerplichtambtenaar.

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met het LVS van het CITO. Twee keer per jaar, in  januari/februari 
en juni worden deze toetsen afgenomen. Daarnaast maken we gebruik van de Tempo Toets 
Automatiseren.

Deze methode onafhankelijke toetsen geven een beeld van het niveau van de leerling. De 
methodetoetsen geven een beeld van de onderdelen die worden beheerst. De methodes worden 
gebruikt om per leerjaar de doelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) te halen. De toetsen 
van CITO worden dus gebruikt als objectief meetmoment.

Na de afname en de scoring van de toetsen, worden deze besproken met IB-er en directeur. Ook 
worden de resultaten van de toetsen besproken met de kinderen. De gegevens worden verwerkt in de 
schooladministratie, zodat een beeld van de ontwikkeling van de leerling te volgen is. 
In het groepsoverzicht wordt aangegeven wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 
De reflectie kan dan groeps- maar ook individueel gericht zijn.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

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

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

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

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

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 

5 Ontwikkeling en resultaten
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gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

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

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

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Onder de Wieken
100,0%

94,5%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Basisschool Onder de Wieken
63,8%

56,9%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 16,7%

vmbo-(g)t 33,3%

havo 25,0%

vwo 25,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Betrokkenheid

RespectVeiligheid

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. 
We willen een school zijn, waar ouders, de personeelsleden en leerlingen zich welkom en veilig voelen. 
Voor de ontwikkeling van de leerlingen is een veilig schoolklimaat belangrijk. In een dergelijk klimaat 
kunnen ze werken aan hun zelfvertrouwen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is een goede 
communicatie van groot belang. Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme 
maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te 
bereiden. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste 
manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen 
omzien.  We willen dat onze christelijke identiteit zichtbaar is in de omgang met elkaar. In de school 
leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen 
leerlingen brede kennis meegeven over en verantwoordelijkheidsbesef voor nu en de toekomstige 
samenleving. We vinden het belangrijk dat er orde en rust op school is. Leerlingen hebben die rust 
nodig om goed te kunnen leren. We willen dat er een goede sfeer hangt in de school. We zijn trots op 
onze collegialiteit, maar willen ook dat de leerlingen goed met elkaar omgaan.

In de natuurlijke omgang met elkaar werken we aan de visie die we hebben. 

Daarnaast wordt er structureel gewerkt aan goede sociale opbrengsten. In elke groep wordt hierover 
gesproken. We maken daarbij gebruik van de "7 gewoonten" van Cofey en we werken met KIVA, een 
methode om pesten te voorkomen.

1x in de twee jaar wordt het leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen.

2x per jaar nemen we de KIVA monitor af.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Continurooster, korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: Groep 1/2 is vrij, groep 3 heeft les tot 12 uur

19



Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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