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Basisschool WILLIBRORD / MILAND  maakt deel uit van stichting      

 
VOORWOORD 
De schoolgids is een uitgave van basisschool Willibrord/Miland speciaal voor  

• alle ouders die al een kind op school hebben 

• voor ouders die voor de keuze van een school voor hun kind staan 

• en voor alle andere geïnteresseerden 
 

Door de schoolgids maakt u kennis met onze school. Eén school met twee locaties: 
Willibrord/Miland. Met regelmatig twee gezichten, maar vaak ook met één. 

In deze gids beschrijven we het eigen karakter van de school. We leggen uit hoe er gewerkt 
wordt, wat de resultaten van ons onderwijs zijn en wie er allemaal aan verbonden zijn. 
Allerlei praktische onderwerpen komen aan de orde.  
Naast de overeenkomsten tussen Willibrord en Miland zijn ook de verschillen duidelijk 
aangegeven. Daar waar mogelijk leest u eenvoudig wat voor Willibrord of voor Miland 
geldt.  
De schoolgids staat in nauwe relatie met het schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag. 
Deze beleidsstukken zijn allen bedoeld om goed stil te staan bij de kwaliteit van ons 
onderwijs.   
De schoolgids wordt verzonden naar het College van Bestuur van stichting De Groeiling 
waar Willibrord/Miland deel van uitmaakt. Tevens gaat een exemplaar naar de inspectie voor 
het primair onderwijs. De schoolgids geldt daarmee dus ook als een manier om ons 
onderwijs te verantwoorden.  
 
De schoolgids bestaat uit twee delen: 
 
Het theoretisch deel verandert door de jaren heen weinig en wordt op de website van de 
school geplaatst: www.willibrord-miland.nl.   
Het praktische deel In het praktisch deel staat concrete informatie betreffende het school jaar. 
De gehele gids wordt op de website van school geplaatst.  
Deze opzet werkt efficiënt en bespaart veel papier en kopiëren.  
 
Neemt u eens de tijd om het algemene deel rustig door te lezen. Door de schoolgids kunt u 
een goed beeld krijgen van de school van uw kind.  
 
Er is door de samenstellers zorgvuldig naar de inhoud gekeken. Naast het managementteam 
van de school is ook  de medezeggenschapsraad  nauw betrokken bij de totstandkoming van 
de gids. Mocht u zaken tegenkomen waar u vragen of opmerkingen over heeft, misschien nog 
een goed idee voor de school, neemt u dan gerust met ons contact op. Graag zelfs. 
 
Namens directie en team Willibrord/Miland,   
Wil Nicolaas 

          september 2020 

  

http://www.willibrord-miland.nl/
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Hoofdstuk 1  -  Welkom op de Willibrord/Miland 
 

1.1 Inleiding   

 
De basisscholen Willibrord, gelegen in de Bodegraafse Dronenwijk  en Miland, gelegen in het 
buurtschap de Meije kennen een lange onderwijstraditie. De oorsprong ligt voor beide scholen in het 
begin van de 20ste eeuw. De Willibrord/Miland kent een rijk verleden als het gaat om onderwijs, 
waarden, tradities, ontwikkelingen, medewerkers, leerlingen facilitaire middelen. Ze zijn tegelijkertijd bij 
de tijd en op de toekomst voorbereid. 

Basisschool “Willibrord/Miland” is in 1996 ontstaan na een fusie. De belangrijkste reden van de fusie 
was om het voortbestaan van de Miland in het buurtschap de Meije te garanderen. De Willibrord 
fungeert als hoofdvestiging en de Miland als nevenvestiging. Op beide locaties wordt onderwijs 
aangeboden aan de groepen 1 t/m 8.  

De locaties liggen tamelijk ver uit elkaar, namelijk 10 kilometer. Er is een ruim verschil in schoolgrootte 
en vandaar dat er een belangrijke eigenheid blijft bestaan. Het motto van de samenwerking is dan 
ook: 

 

        “Samen waar het kan, apart waar het moet”    

 
 

1.2 Onze school: visie, missie en kernwaarden  

 

 
Visie en missie Willibrord/Miland 

Onze visie: “Samen in Beweging”  
In het onderwijs staat het kind centraal. Het onderwijs dient afgestemd te zijn op de mogelijkheden en 
beperkingen van ieder kind. We vinden dat leerlingen in een prettige en uitdagende leeromgeving zich 
optimaal moeten kunnen ontwikkelen en dat zij gemotiveerde, inspirerende en competente leraren 
verdienen. Een Groeilingschool staat midden in de samenleving en werkt intensief samen met 
ouders/verzorgers en andere partners in onze omgeving. We kijken naar binnen en naar buiten; we 
kijken terug en vooruit. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden om straks als 
zelfstandige, verantwoordelijke burgers hun plek te vinden in de maatschappij.  
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Onze missie:  

Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs te bieden aan iedereen die 
dat wil en die zich in de uitgangspunten van onze school kan vinden. Alle kinderen, ouders/verzorgers 
en medewerkers die zich thuis voelen bij de manier waarop wij met elkaar omgaan en onze 
gemeenschappelijke waarden delen, zijn dus van harte welkom.     

Identiteit en profilering  

De basisschool Willibrord/Miland is een school voor bijzonder primair onderwijs met een katholieke en 
basisschool Willibrord/Miland.  
Wij profileren ons als een school met een goede en brede kwaliteit, die actuele ontwikkelingen op de 
voet volgt en hier verantwoorde keuzes in maakt.  
  

De basisschool Willibrord/Miland heeft als kernwaarden  
  

            Zorgzaamheid                   Verbondenheid                          Respect  
  

  
  

  

Zorgzaamheid is het zorgen voor een ander met als doel dat een ander zich op zijn gemak voelt.  
Zorgzaamheid betekent oprechte aandacht aan elkaar besteden en belangstelling in hem/haar tonen. 
Verbondenheid geeft je het gevoel dat je bij elkaar hoort. Verbondenheid creëert betrokkenheid en 
samenwerking.   
Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand 
vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, 
en vandaar rekening houden met.   

Onze kernwaarden geven aan waarvoor we staan , wie we zijn en –vooral – wie we willen zijn. Ze 
vormen het fundament van onze school. Ze zijn het vertrekpunt van ons handelen, ons 
onderwijsaanbod en de omgang met leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Ze zijn bepalend 
voor ons imago.  
Alle kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers die zich thuis voelen bij de manier waarop wij met 
elkaar omgaan en onze gemeenschappelijke waarden delen , zijn dus van harte welkom.  

 

De kracht van de school:  
“Het enthousiaste, hechte en professioneel team zet zich met veel energie en plezier samen met de 
ouders/verzorgers in voor een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen. Wij bieden leerlingen op een 
goed uitgeruste school optimale ontwikkelingskansen, waarbij ieder kind op zijn/haar niveau wordt 
aangesproken. We zorgen er samen voor dat alle kinderen tot hun recht komen”.  
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Iedere school werkt met een schoolplan. Hierin komen het onderwijs en de organisatie uitgebreid aan 
de orde. Ook de financiën, het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg hebben in het schoolplan hun 
plek. 
In 2016 is een schoolplan voor de jaren 2016-2020 opgesteld. Hierin hebben het team, leerlingen en 
ouders een bijdrage geleverd. 

De plannen van de school worden uitgewerkt in een jaarplan: in het jaarplan wordt beschreven wat 
zijn de voornemens en welke resultaten verwachten wij op het terrein van onderwijs, personeelszorg, 
financiën, organisatie, kwaliteit en huisvesting. In het jaarplan wordt er vanuit bevindingen, evaluaties 
o.m. verbeterplannen beschreven in het kader van kwaliteitszorg. 

Jaarlijks wordt er een jaarverslag geschreven. In het jaarverslag worden de plannen geëvalueerd. 
Tevens worden allerlei activiteiten doorgenomen. 

Voor het jaarplan en jaarverslag verwijzen wij u naar de website van de school. 

Schoolplan en jaarverslag dragen er toe bij dat wij op Willibrord/Miland stil staan bij de kwaliteit van 
het onderwijs. 

Alle bovengenoemde documenten treft u aan op de website www.willibrord-miland.nl  

 1.3 De Groeiling/ GroeiAcademie 
 
De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek en interconfessioneel onderwijs in tien gemeenten in en 
rond Gouda met tweeëntwintig scholen, ongeveer 4.800 leerlingen en 500 medewerkers. 

Het bestuur van De Groeiling bestaat uit twee personen: de heer Jan Kees Meindersma  (voorzitter) 
en mevrouw drs. Ellen van den Brand (lid). Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en 
wordt bij de werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en directiesecretaresse.  
Het bestuur  heeft haar kantoor in Gouda.  

De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs, met oog voor individuele ontwikkeling van het kind. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de website www.degroeiling.nl. 
 

GroeiAcademie 

De GroeiAcademie is het advies-, kennis- en begeleidingscentrum van De Groeiling.  

De GroeiAcademie versterkt de deskundigheid binnen de organisatie door kennis en ervaring uit te 
wisselen. Daarnaast heeft de GroeiAcademie een aanbod aan cursussen, workshops en 
arrangementen, waarmee medewerkers zich verder kunnen professionaliseren. 

De GroeiAcademie levert ondersteuning aan leerlingen met bijzondere behoeften en helpt scholen om 
de zorgstructuur te optimaliseren. 
Dit kan vanuit een concrete vraag rondom een leerling of vanuit de visie van een school gericht op 
een specifieke doelgroep.  
De GroeiAcademie  beschikt over orthopedagogen, onderwijs–specialisten en leerling-ondersteuners. 

Verder wordt de samenwerking gestimuleerd van alle intern begeleiders van de aangesloten scholen. 
Regelmatig komen deze onderwijszorgspecialisten bijeen om ervaringen op het terrein van leer- en 
gedragsproblemen te delen met elkaar.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: https://degroeiling.nl/groeiacademie/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.willibrord-miland.nl/
http://www.degroeiling.nl/
https://degroeiling.nl/groeiacademie/


9 
 

1.4 De Gezonde school  
 
De Willibrord is een gezonde school. Wij besteden structureel aandacht aan gezondheid. 

Wij staan voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed klimaat en aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Werken aan gezondheid op school loont: 
het draagt bij tot betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. 

Voeding en bewegen zijn twee belangrijke pijlers om gezond door het leven te gaan. Zo hebben onze 
leerlingen minimaal 2 keer een sportmoment onder schooltijd en er is veel aandacht voor gezonde 
voeding en bewuste keuzes. Er worden lessen en projecten gegeven die bijdragen tot een gezonde 
school (o.a. kanjertraining, smaaklessen, etc.). 

Wij stimuleren het eten van groente of fruit in de ochtendpauze. 
Ook zien wij graag gezonde, bewuste traktaties waarbij ‘1 is genoeg en klein is oké’ het motto is. 
 
 

1.5 De School op Seef  
 
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan verkeerseducatie. In de groepen worden zowel 
theorie- als praktijklessen gegeven. De groepen 1 t/m 3 volgen de maandelijkse digibordlessen van 
‘SCHOOL op SEEF’, de groepen 4 t/m 8 werken met de werkboekjes van VVN. De groepen  7 en 8 
bereiden zich daarnaast voor op het landelijk verkeersexamen dat in groep 8 wordt afgenomen. Dit 
bestaat uit een theorie- en praktijkexamen.  

Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de 
gevolgen hiervan leert het kind pas echt door het te doen. Sinds schooljaar 2012-2013 krijgen alle 
groepen 3 praktische verkeerslessen ondersteund door de methode ‘SCHOOL op SEEF’. Met hulp 
van verkeersleerkracht Sandra Henning wordt deze praktische methode in 3 jaar op school ingevoerd. 
Daarna  worden de lessen zelfstandig door de leerkracht gegeven. In groep 1/2 oefenen de leerlingen 
om veilig door de wijk te wandelen en wordt veel aandacht besteed aan veilig oversteken. De laatste 
les wordt de vaardigheid op de fiets geoefend. Ook bij de overige groepen staat de fietsvaardigheid 
centraal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen hun school/thuisroute in kaart om knelpunten 
op te sporen. 
Jaarlijks vindt in oktober o.l.v. fietsenmaker Jan Arendshorst van ‘Het Fietspad’ de fietscontrole plaats, 
waarbij met name aandacht is voor de verlichting. Doelgroep zijn de leerlingen van groep 6 t/m 8. Ook 
wijkagenten Hans Hazeborg en Vincent Both zijn hierbij betrokken.  

Om het jaar krijgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 een les van een instructeur van Veilig Verkeer 
Nederland over het gevaar van de blinde hoek van vrachtauto’s. Naast de theorieles mogen zij plaats 
nemen in de vrachtwagen om zelf te ervaren dat een vrachtauto een blinde hoek heeft. 
Ook tweejaarlijks nodigt de school de ANWB uit voor het verkeersprogramma ‘Streetwise’. Alle 
kinderen volgen een workshop van instructeurs van de ANWB. 
 

                     
 

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door 
ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen 
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verkeer, kunnen zij mee werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen dan 
de lijn die in de klas is gezet, doortrekken naar het leven buiten de school. 

Hierbij kunnen verkeerscoördinatoren een rol spelen. Dit zijn vrijwillige ouders die de leerkrachten 
ondersteunen en ouders enthousiast maken om onveilige verkeerssituaties rond de school aan te 
pakken. Verkeerscoördinatoren kunnen vaak een brug slaan tussen school en ouders en stimuleren 
dat ouders betrokken worden bij de inhoud van het verkeersonderwijs. 
 
 
Onze school heeft sinds 2014 het label verkeersveiligheid ‘School op SEEF’, en daar zijn wij trots op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Opleidingsschool  
 
Als basisschool zijn wij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten. 
Een belangrijk deel van de vorming van pabostudenten vindt plaats tijdens de stages in de 
basisschool.  
Als school nemen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van (nieuwe) leerkrachten als 
opleidingsschool. Wij willen een opleidingsschool zijn die het beroep van de leraar uitdagend maakt 
en die de instroom van nieuwe leerkrachten vergroot. 

De Willibrord/Miland is gecertificeerd als opleidingschool.Stagiaires van de PABO (opleidingsschool 
voor onderwijsgevenden) en van het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) bezoeken regelmatig de 
school. Afhankelijk van hun studiejaar hebben zij hun werkzaamheden in één of meerdere groepen. 
De stagiaires zullen zich voorstellen in de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. 
 

1.7 Het team  
 
Het totale personeelsteam bestaat uit meer dan 30 mensen. Hiervan is een gedeelte parttime aan de 
school verbonden. Naast directie en groepsleerkrachten zijn mensen belast met taken op het terrein 
van onderwijszorg en ICT. Ook kent de school twee administratieve medewerkers. De school beschikt 
over twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en er is een conciërge aan de school verbonden. 
 
De school werkt met een managementteam van 7 leden. Onder leiding van de directeur bespreken en 
ontwikkelen de bouwcoördinatoren van de Willibrord, locatieleider Miland en intern begeleiders van de 
school het beleid van Willibrord/Miland. Op deze wijze is het management als geheel verbreed en is 
het personeel sterk vertegenwoordigd in de ontwikkelingen op de school. Het motto is hierbij ‘goed 
onderwijs door goed management’.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA8MvpkMPeAhXGKFAKHdE-A4IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rebonieuws.nl/algemeen/basisschool-willibrord-miland-ontvangt-verkeersveiligheidslabel-school-op-seef/&psig=AOvVaw08cfviUoLGOlPsQpTztCHF&ust=1541709190646268
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Hoofdstuk 2  -  Onderwijs op de Willibrord/Miland 
 

2.1 Onderwijsconcept   

 

De ontwikkeling van een kind is een continue proces. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo. Het 
onderwijs moet hierop aansluiten. Er is aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: 
omdat ze meer tijd of meer uitdaging nodig hebben.  
 
De kinderen volgen alle onderwijsactiviteiten. Als om principiële redenen niet aan bepaalde activiteiten 
mag worden meegedaan, zal de school vervangende activiteiten creëren. Het beleid in deze kenmerkt 
zich door een verantwoorde, vervangende activiteit op school. Bij iedere principiële reden zal bezien 
worden door de schoolleiding hoe hier mee om te gaan in de praktijk.  

Algemeen  

Onze school moet eraan bijdragen dat onze leerlingen later breed ontwikkelde, gezonde en goed 
opgeleide mensen worden die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en de wereld om hen 
heen. Dat betekent in de eerste plaats dat het onderwijsaanbod kwalitatief van hoog niveau moet zijn. 
Niet voor niets is kwalitatief goed onderwijs een kerndoel van De Groeiling. Sterker nog: hieraan 
ontlenen wij ons bestaansrecht. Kijken we naar onze onderwijsresultaten, dan zien we echter dat die 
nog niet op ons ambitieniveau liggen. Vandaar dat we hier de komende beleidsperiode nadrukkelijk in 
willen investeren  
De Willibrord-Miland is een school waar leerlingen zich veilig voelen en waar zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen 
niveau.  
Wij dagen leerlingen en leerkrachten uit zo veel mogelijk zelf eigenaar te zijn van hun leerproces. Wij 
leiden onze leerlingen op om als zelfstandige en verantwoordelijke individuen hun plek te vinden in de 
maatschappij.   
Het doel van ons onderwijs is het bieden van kwalitatief, hoogwaardig  en waardevol onderwijs aan 
alle leerlingen door middel van een passend onderwijsaanbod.   
Conform de planning zijn voor alle klassen groepsplannen gemaakt. In de komende jaren zal er voor 
alle groepen gewerkt gaan worden met groepsplannen en zal OHGW (Opbrengst Handelings Gericht 
Werken) veel aandacht krijgen. We blijven het belangrijk vinden de individuele ontwikkeling van elk 
kind te volgen en de talenten van ieder kind optimaal tot ontplooiing te brengen. Naast goed onderwijs 
in rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen is er ook voldoende aandacht voor zaakvakken, 
beweging, spel, creatieve vorming en sociale vaardigheden.  
  

Met het College van Bestuur worden de managementrapportages met onder meer de 
leeropbrengsten elk jaar in november en in juni  geëvalueerd. Alle onderwijsresultaten van de 
leerlingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem en tevens geanalyseerd in de diverse 
overleggen en in de managementrapportages. Op beide locaties wordt er een centrale eindtoets 
afgenomen, de IEP. Daarnaast doen alle leerlingen de NIO (intelligentie onderzoek). In de eind 
evaluatie van de leerlingen van groep 8 wordt vooral gekeken naar schooladvies, resultaten NIO en 
resultaten IEP  Van belang vinden wij dat deze  uitkomsten in lijn zijn met elkaar. Dan kunnen we 
zeggen dat de leerling, de leerkracht en de ouders/verzorgers de ontwikkelkansen van het kind 
optimaal hebben benut. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn er ook een taal-, lees- en rekencoördinator 
benoemd.   

Visie op ontwikkeling en leren   

Wij maken gebruik van onze onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring, en volgen 
voortschrijdende inzichten. Wij evalueren en verbeteren ons eigen werk, volgen actief nieuwe 
ontwikkelingen en geven die aan elkaar door. Wij geven veel aandacht aan de hoofdvakken lezen, 
taal en rekenen , en hechten belang aan een brede ontwikkeling op het gebied van wereldoriëntatie, 
sociale ontwikkeling, creatieve vorming en bewegingsonderwijs. Wij stimuleren de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van kinderen, zowel in het nemen van hun verantwoordelijkheid als in het zelfstandig 
en oplossingsgericht denken. Zo worden zij steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Op de 
Willibrod/Miland is de leerling de eigenaar van het leren en de leerkracht de eigenaar van het 
onderwijs.  
  

Wanneer de ontwikkeling van een kind wordt belemmerd zoeken we naar oorzaken en oplossingen. 
Als blijkt dat er speciale begeleiding nodig is dan benutten wij onze mogelijkheden hiertoe optimaal.  
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Het lesaanbod áán, en de begeleiding van de groep past zoveel mogelijk bij de verschillende 
behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij bieden we extra zorg en extra uitdaging met het 
doel kinderen hun talenten te laten ontplooien. Kinderen ontwikkelen zich onder andere door samen te 
werken. We leren de kinderen op zo’n manier samen te werken dat iedereen daar beter van wordt. Dit 
noemen we coöperatief leren. We bieden de kinderen een voldoende gestructureerde en rustige 
leeromgeving en zetten ICT optimaal in ter ondersteuning van het onderwijs. Bij een gevarieerd 
lesaanbod kunnen kinderen zich beter concentreren. We organiseren het onderwijs op zo’n manier dat 
verschillende lesvormen elkaar afwisselen. Daarnaast hanteren we op de beide locaties de 3 leerlijnen 
(collectieve leerlijn, individuele leerlijn en het traject van de ambitie.  

Visie op opbrengsten van het onderwijs  

Wij werken aan het leveren van goede kwaliteit die zoveel mogelijk meetbaar is. We streven ernaar 
om de einddoelen van het basisonderwijs te bereiken en eindresultaten boven het landelijke 
gemiddelde te behalen. Op de Willibrord-Miland kijken we naar leerresultaten en het 
onderwijsleerproces. Samen evalueren we en analyseren we uitkomsten en maken we plannen van 
aanpak. Wij maken het leren, en dus ook de resultaten, zichtbaar voor leerlingen, ouders/verzorgers 
en leerkrachten. De kwaliteitszorg is methodisch van opzet (beginsituatie, doel, planning, uitvoering en 
evaluatie) en is gericht op het verbeteren van resultaten. We consolideren onze bestaande successen 
en daar waar nodig brengen we verbeteringen aan.  

 De opbrengsten worden op 3 niveaus geëvalueerd en geanalyseerd:  

* Individueel niveau: evalueren en analyseren van de leerresultaten van de  individuele 
leerling.  

* Groepsniveau: evalueren en analyseren van de leerresultaten van de groep. * 
Schoolniveau: evalueren en analyseren van de leerresultaten van de school.  

We streven bij elke kind naar opbrengsten die bij zijn/haar talenten passen. De professionaliteit van 
onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.   

Visie op schoolklimaat  

Een veilig schoolklimaat, zowel fysiek, sociaal als digitaal, is een voorwaarde om kinderen goed tot 
ontwikkeling te laten komen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Wij 
geloven in het onlosmakelijke verband dat wanneer je met plezier naar school gaat je beter presteert. 
We maken afspraken met kinderen over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarbij leggen we 
de nadruk op een positieve benadering van elkaar, respect, verantwoordelijkheid voor het eigen 
gedrag, de eigen omgeving en de natuur, en een gevoel van onderling vertrouwen en betrokkenheid. 
Als volwassenen willen we hierin het goede voorbeeld geven. We willen graag dat de kinderen met 
plezier naar school gaan.   
 

Visie op maatschappelijke positionering   

We kijken naar binnen èn naar buiten. Vóór kinderen bij ons op school komen hebben ze al veel 
geleerd. Als school willen we daarbij aansluiten. Goede contacten met ouders, andere scholen, 
externe deskundigen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, de wijk en de 
gemeente helpen ons hierbij. Door te investeren in educatief partnerschap willen we tegemoetkomen 
aan de behoefte van ouders en school aan een gemeenschapsgevoel.  
  

2.2 Pedagogisch klimaat 
 
a. Doorgaande lijn 
Op Willibrord/Miland gaan we ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Soms 
gebeurt het wel dat een kind er een jaar langer of korter over doet.  

Als een afwijkend overgangsmoment wordt overwogen, bespreken we dit tijdig met de ouders.  

De eindverantwoording ten aanzien van de keuze ligt bij de school, maar we werken uiteraard aan een 

breed gedragen beslissing in het belang van het kind.  
De te nemen stappen staan in het protocol ‘doublure of versnellen’. De eindverantwoording ligt bij de 
schooldirectie.  
 
b. Het volgen van de ontwikkeling 
Het spel-/werkgedrag van uw kind en de resultaten van bepaalde taken en toetsen geven over het 
algemeen een goed beeld van de mogelijkheden en vorderingen van het kind.  
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In de groepen 3 t/m 8 worden er regelmatig toetsen afgenomen van de vakken die gegeven worden 
(methode gebonden toetsen).  
In alle groepen worden ook Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Van alle 
kinderen, groepen en de school als geheel worden de prestaties en het niveau in de gaten gehouden. 
De leerkrachten passen het onderwijsaanbod hier op aan. 
De toets gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Gestreefd wordt op de 
kernvakken boven het landelijk niveau te scoren. Dit betreft de vakken: rekenen, spelling, begrijpend 
lezen en technisch lezen. 
 
Voor de groepen 1-2: 

• taal en rekenen voor kleuters 
 

Voor de groepen 3 t/m 8 

• technisch lezen  

• begrijpend lezen (nog niet voor groep 3) 

• spellen 

• rekenen 

• studievaardigheden groep 7 
 
De ontwikkelingslijnen van de kinderen uit de groepen 1-2 worden vastgelegd in het volgsysteem 
“Kijk”. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 wordt gevolgd door digitale 
programma ‘Zien’. 
 
c. Extra onderwijszorg 

De zorg voor leerlingen is vastgelegd in het zorgprotocol. Dit is een document genoemd “Samen 
Sterk “”  In dit document staat beschreven op welke wijze de zorg voor leerlingen is 
georganiseerd. Het motto “Samen Sterk”komt voort dat zorg voor leerlingen vooral tot een positief 
resultaat leidt wanneer je de zorg , samen en integraal aanpakt. Met samen bedoelen we met het 
kind, ouder(s),verzorger(s), medewerkers van de school, gemeenten en ketenpartners die een rol 
spelen in de zorg aan leerlingen. 
 

De extra zorg voor de kinderen wordt gecoördineerd door de intern begeleider: twee leerkrachten op 
de Willibrord en Miland hebben zich gespecialiseerd op het terrein van de zorgbreedte. De intern 
begeleider coördineert de zorg rondom leerlingen en is aanspreekpunt voor de leerkracht. Samen met 
de leerkracht gaat de intern begeleider na waaruit de hulp moet bestaan. Dit kan inhouden dat het 
kind extra instructie en/of aangepaste leermiddelen in de groep krijgt. Ook kan er ondersteuning nodig 
zijn op sociaal emotioneel gebied.  
 
De extra hulp aan kinderen zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden.  
Door goed klassenmanagement zijn wij in de gelegenheid om kinderen op maat les te geven en aan 
te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Kinderen die meer aan kunnen werken zelfstandiger en krijgen 
meer verdieping. De kinderen die de leerstof moeilijk vinden krijgen extra instructie van de 
leerkrachten eventueel aangepaste verwerkingsopdrachten. 
 
In stappen ziet de extra zorg op de Willibrord/Miland als volgt uit: 

➢ leerkracht registreert vorderingen van ieder kind 
➢ in overleg met collega’s en intern begeleider worden de gegevens besproken 
➢ duidelijk opvallende zaken kunnen leiden tot het opstellen van een handelingsplan voor extra 

hulp in de eigen groep 
 
De school beschikt over een orthotheek waarin materialen zijn opgenomen om aangepaste 
programma’s te maken.  
Indien nodig vragen de intern begeleiders ondersteuning van de deskundigen (een orthopedagoog en 
een onderwijs specialist) van de GroeiAcademie, de schoolarts of andere deskundigen 
Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders. 
 
Redenen om de Groeiacademie in te schakelen zijn: 

➢ ondanks het handelingsplan blijft het gewenste resultaat uit 
➢ leerlingen die een eigen leerlijn gaan volgen 
➢ een leerling heeft bijzondere onderwijsbehoefte waarbij specifieke aanpak nodig is 
➢ er zijn extra middelen nodig om de leerling goed te kunnen begeleiden 
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Er wordt dan altijd een Groeidocument opgesteld. Hierin worden de kind kenmerken, hulpvragen van 
ouders en leerkrachten, plannen van aanpak beschreven.  
  
d. Passend Onderwijs 
Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van Passend Onderwijs. 
Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school 
van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden. De school 
van aanmelding, op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. 
Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat 
het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland  
Meer informatie is te vinden op de website www.swv-po-mh-nl  
Hoe het Samenwerkingsverband werkt aan passend onderwijs staat in het Ondersteuningsplan van 
het Samenwerkingsverband. 
 
Op schoolniveau is het School Ondersteuningsprofiel vastgelegd wat standaard de mogelijkheden van 
onze school zijn om kinderen passend onderwijs te bieden. Dan kunt u ook lezen op onze website. 
 
Sommige leerlingen hebben behoefte aan meer ondersteuning dan de school standaard biedt. In grote 
lijnen zijn er dan drie mogelijkheden: 

- Extra ondersteuning op onze school (met extra middelen vanuit het Samenwerkingsverband) 

- Toelating tot het speciaal basisonderwijs (SBO) 

- Toelating tot het speciaal onderwijs (SO) 
Voor de toelating tot het SO en het SBO moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij 
het Samenwerkingsverband. 
 

2.3 Doelen en ambities 
 

Speerpunten de Groeiling en Willibrord/Miland, doelstellingen en ambities. 

Speerpunten Strategisch beleidsplan De Groeiling 2015-2019  

De visie/missie zoals geformuleerd op bestuursniveau en de keuzes die gemaakt zijn in het 
strategisch beleidsplan 2015-2019 zijn kaderstellend voor de op te stellen schoolplannen van de 
afzonderlijke scholen. Toch bieden ze voldoende ruimte om als school eigen specifieke invullingen te 
geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden en gebaseerd op de pedagogische visie van ons 
team op de wijze waarop onderwijs moet worden gegeven.  
Wij leiden onze leerlingen op om als zelfstandige en verantwoordelijke individuen hun plek te vinden in 
de maatschappij.  

Van speerpunten strategisch beleidsplan de Groeiling naar het schoolplan 
WillibrordMiland  

1. Kwaliteit van onderwijs  

Hoofddoel: de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen van de Groeiling is aantoonbaar van 
voldoende kwaliteit.  
Op de Willibrord-Miland richten we ons op onderwijs en leren. Samen evalueren en analyseren we de 
onderwijsresultaten en maken we plannen van aanpak.  
De Willibrord-Miland is een school waar leerlingen zich veilig voelen en waar zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen 
niveau.  
De basisscholen Willibrord en Miland bieden passend onderwijs.   

Doelstellingen en resultaten 2016-2020 gericht op onderwijs:  

In 2016 heeft elke school beschreven waar zij staat op gebied van ICT, welke ambities zij de komende 
planperiode wil realiseren en hoe en met welke middelen zij dat gaat doen.  In 2020 heeft elke school 
deze ambities daadwerkelijk gerealiseerd.  
In 2020:  

• Is het eindresultaat van de school tenminste op of boven het inspectieniveau.   

• Is de onderwijskwaliteit bovengemiddeld  

http://www.swv-po-mh-nl/
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• Is iedere leraar met vast dienstverband na 3 jaar basis bekwaam. Leraren die 7 jaar of langer 
in dienst zijn, zijn vakbekwaam.  

• Worden alle onderwijsresultaten geëvalueerd op individueel, groeps- en schoolniveau.  

• Beschikken we over een passend instrumentarium om de sociaal-emotionele ontwikkeling te 
volgen en Is er ruime aandacht in het curriculum voor de morele vorming.  

• Hebben we passend creatief, sportief en cultureel aanbod hebben en is er voldoende tijd 
ingeroosterd in het weekprogramma.  

• Maakt onze school gebruik van digitale leermiddelen, waaronder leermiddelen die de 
methodeboeken voor de cognitieve vakken vervangen hebben.  

• Zijn de voorstellen voor deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling voor het netwerk 
van ICT coördinatoren gerealiseerd.  

• Geven alle leraren aan over meer ICT kennis- en ICT vaardigheden te beschikken dan in  
2015  

• Wordt via een enquête onder personeelsleden, directies en het ICT netwerk aangetoond dat 

scholen en medewerkers kennis delen over de toepasbaarheid van ICT in de groep en in de 
school.  

• Beoordelen leerlingen in het kwaliteitsonderzoek alle ICT aspecten met minimaal een 3,0.  

• Heeft de Groeiling beschreven welke vaardigheden een kind moet ontwikkelen, wil het in de  

 21ste eeuw goed kunnen functioneren.    

2. Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling  

Hoofddoel: het personeel neemt zichtbaar de verantwoordelijkheid voor de eigen professionele 
ontwikkeling.  
Op de Willibrord-Miland nemen leerlingen en medewerkers eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.  
Wij dagen leerlingen en leerkrachten uit zo veel mogelijk zelf eigenaar te zijn van hun leerproces. 
Daarnaast neemt de school de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van (nieuwe) leerkrachten 
als opleidingsschool.  
Doelstellingen en resultaten 2016-2020 gericht op het eigenaarschap:  

2020 blijkt uit een enquête onder schoolleiding en leraren dat leraren zichtbaarder eigen zijn van hun 
professionele ontwikkeling en daarvoor de geboden ruimte en middelen hebben gebruikt. Zij voelen 
zich mede verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de doelen van de schoolorganisatie, zij 
wisselen onderlinge ervaringen uit en werken samen aan taken.  
Voor 1 januari 2017 zijn alle leraren en schoolleider geregistreerd in het Register.  
2020 beschikken alle leraren over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)  
In 2018/2019 wijst het kwaliteitsonderzoek onder leerlingen uit, dat zij meer dan landelijk gemiddeld 
ervaren om zelf hun leerproces in te richten  
2020 is op elke school aantoonbaar sprake van een toename van de zelfverantwoordelijkheid van 
leerlingen, bijvoorbeeld omdat gewerkt wordt met een leerlingenraad, leerling-portfolio, dag- of 
weektaken en/of leerlinggesprekken.  

3.Maatschappelijke betrokkenheid.  

Hoofddoel: op school- en Groeilingniveau wordt beleid met betrekking tot stakeholders en educatief 
partnerschap ontwikkeld.  
Op de Willibrord-Miland werken we nauw samen met iedereen die betrokken is bij ons onderwijs, 
dragen we zorg voor het welzijn en welbevinden van de kinderen en maken we deel uit van onze 
samenleving.  
De Willibrord-Miland staat ‘middenin de maatschappij’. De school acht een goede samenwerking met 
de leerlingen zelf, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de leerlingen essentieel voor de 
kwaliteit van onderwijs.  

Doelstellingen en resultaten 2016-2020 gericht op samenwerking en 

maatschappelijke betrokkenheid:  

2016 hebben alle scholen in hun schoolplan beschreven hoe zij het schoolplan vorm gaan geven en 
hoe zij de resultaten willen realiseren. Bij het opstellen van het beleid is ook de betrokkenheid van de 
oudergeleding benut.  
Ieder jaar worden concrete acties en gewenste resultaten beschreven in het jaarplan van de school en 
tevens in het jaarverslag geëvalueerd.  
Het marktaandeel van de Groeiling blijft in de komende periode behouden of wordt waar mogelijk 
vergroot.  
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2016 is stakeholders beleid ontwikkeld en is de uitwerking zichtbaar in de organisatie.  
2020 laat het kwaliteitsonderzoek onder ouders zien, dat zij de communicatie tussen school en ouders 
en ouderparticipatie hoger waarderen. Met een stijging van minimaal 0.2  punten ten opzichte van het 
laatste onderzoek.  
2020 laat het kwaliteitsonderzoek onder leraren zien dat zij de communicatie en samenwerking met 
ouders hoger waarderen. Met een stijging van minimaal 0.2  punten ten opzichte van het laatste 
onderzoek.  

Onze speerpunten en  ambities voor 2016-2020  

 1. Een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling door te werken met drie leerlijnen  

• De collectieve leerlijn:   

Onderwijs dat ieder kind krijgt en ook noodzakelijk is om de stap naar het voortgezet onderwijs te 
nemen. Het onderwijs is gericht op de kerndoelen van het basisonderwijs waaronder: lezen, spelling, 
rekenen, sport/bewegen, aardrijkskunde, geschiedenis, sociale vaardigheden, kunst en cultuur en de 
21e -eeuwse vaardigheden.   
De kerndoelen zijn in dit traject richtinggevend. Tevens  zetten wij als school met het certificaat 
‘Gezonde school’ in op de lichamelijke en sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen ter 
bevordering van de gezonde leefstijl.  
• De individuele leerlijn:  
Dit is onderwijs dat extra wordt gegeven omdat het individuele kind dit nodig heeft. Het traject is 
ondersteunend aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind. De individuele doelen zijn 
richtinggevend. Dit kunnen zowel doelen zijn die gericht zijn op de cognitieve- als de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De leerlingen stellen samen met de leerkracht individuele doelen op en 
maken deze doelen zichtbaar.  
• De ambitie leerlijn:  
Leerlingen krijgen naast de doelen die betrekking hebben op het behalen van de kerndoelen de ruimte 
zich breder te ontwikkelen. Intrinsieke motivatie en verlangens van de leerling zijn leidend in deze 
leerlijn.   

2. Eigentijds onderwijs in een veilige omgeving  

• In lijn met de speerpunten van de school zijn leerlingen samen met de leerkrachten verantwoordelijk 
voor het creëren en behouden van de veilige leeromgeving.  

• Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces door te werken met 

zichtbare leerdoelen.  

• De Willibrord-Miland maakt gebruik van ICT en andere moderne leermiddelen.  

• Op de Willibrord/Miland maken we wij het leren, en dus ook de resultaten, zichtbaar voor leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers. Samen evalueren en analyseren we de uitkomsten en maken 
we een plan van aanpak.   

3. Versterken van de samenwerking met ouders en andere betrokkenen bij de 
leerling  

Versterken van de samenwerking met ouders/verzorgers en andere betrokkenen op drie niveaus: 

• Het leerproces van het eigen kind: in ouder/verzorger-kind gesprekken wordt ingegaan op de 
(individuele) leerdoelen van de leerling en de beoogde begeleiding van de leerling.  

• Het programma voor het leerjaar: op informatieavonden worden ouders/verzorgers ingelicht over 
de (collectieve) onderwijsdoelen per leerjaar.  

• Ouders/verzorgers en andere betrokkenen worden regelmatig geïnformeerd over schoolbrede 
ontwikkelingen en initiatieven; de Willibrord-Miland benut en versterkt de kwaliteiten van haar 

samenwerkingspartners.  

Als basisschool staan we op de Willibrord/Miland voor: 

- respect, verbondenheid en zorgzaamheid en telt een ieder daarbij nodigen we iedereen uit het 
beste uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen, 

- een plezierige, veilige en gezonde school, 

- een schoolomgeving met een uitnodigend karakter waar kinderen zich uitgedaagd voelen en 
trots zijn op wat zij er doen en het onderwijs afgestemd is op de 
leerbehoefte/ontwikkelingsniveau van de leerling. 

- samenwerking met ouders/verzorgers/vrijwilligers 
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Op de locatie Miland zijn alle groepen samengesteld uit leerlingen met verschillende leeftijden. Ieder 
jaar wordt gekeken hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen verdelen over de onder-, midden- en 
bovenbouw. In het schooljaar 2010-2011 is gestart met het toevoegen van jonge kinderen aan de 
onderbouw, er zijn peuters vanaf 3 jaar. Zij zijn op maandagochtend als Miland-peutergroep op 
school.  
Ook dit schooljaar wordt deze werkwijze voortgezet. Naast de groepsleerkracht van de onderbouw is 
er een peuterspeelzaalleidster van de stichting Groeipret benoemd.  

Bij het onderwijs op de Miland wordt gewerkt met de principes van Meervoudige Intelligentie (zie ook 
2.6). Daarnaast houdt ieder kind een Portfolio bij in zijn rapportmap waarin na ieder thema het werk 
opgeborgen wordt dat het kind wil bewaren. De leerkracht heeft met het kind regelmatig een gesprek 
over wat er in het Portfolio zit en hetgeen het kind geleerd heeft en nog wil gaan leren.  

Op de locatie Willibrord zijn de kleutergroepen samengesteld uit verschillende leeftijden; vanaf groep 
3 wordt met jaargroepen gewerkt. Deze jaargroepen kunnen ook in een zogenaamde combinatiegroep 
onderwijs krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen.  
Er wordt in alle klassen gewerkt met coöperatief leren. Hierbij staat het samenwerken van de kinderen 
centraal: hoe kun je dat verbeteren en intensiveren? Het team heeft hiervoor een scholingstraject 
gevolgd.  Het betekent dat kinderen nadrukkelijker bij het proces van leren worden betrokken.  
 
 

 
 
 

2.4 De samenstelling van groepen 
 
Op de locatie Miland zijn alle groepen samengesteld uit leerlingen met verschillende leeftijden. Ieder 
jaar wordt gekeken hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen verdelen over de onder-, midden- en 
bovenbouw. In het schooljaar 2010-2011 is gestart met het toevoegen van jonge kinderen aan de 
onderbouw, er zijn peuters vanaf 3 jaar. Zij zijn op de maandagochtend als Miland-peutergroep op 
school. Ook dit schooljaar wordt deze werkwijze voortgezet. Naast de groepsleerkracht van de 
onderbouw is er een peuterspeelzaalleidster van de stichting Groeipret benoemd. 

Bij het onderwijs op de Miland wordt gewerkt met de principes van Meervoudige Intelligentie. 
Daarnaast houdt ieder kind een Portfolio bij in zijn rapportmap waarin na ieder thema het werk 
opgeborgen wordt dat het kind wil bewaren. De leerkracht heeft met het kind regelmatig een gesprek 
over wat er in het Portfolio zit en hetgeen het kind geleerd heeft en nog wil gaan leren. 
 
Op de locatie Willibrord zijn de kleutergroepen samengesteld uit verschillende leeftijden; vanaf groep 3 
wordt met jaargroepen gewerkt. Deze jaargroepen kunnen ook in een zogenaamde combinatiegroep 
onderwijs krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Er wordt in 
alle klassen gewerkt met coöperatief leren. Hierbij staat het samenwerken van de kinderen centraal: 
hoe kun je dat verbeteren en intensiveren? Het team heeft hiervoor een scholingstraject gevolgd. Het 
betekent dat kinderen nadrukkelijker bij het proces van leren worden betrokken. 
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2.5 Schoolregels en veiligheid 
 
Wij trachten de kinderen een veilige plek te bieden en daar horen uiteraard regels en afspraken bij. U 
kunt daarbij denken aan: gebruik van de fietsenstalling, op tijd op school zijn, afspraken van de 
kanjertraining, buitenspelen, enz. 
De regels worden regelmatig besproken met de kinderen en soms ook aangepast. Het zijn logische 
regels die je als school nodig hebt om een goede, gezonde en veilige leefsfeer te creëren. 

Wij zijn op onze school van mening dat het heel belangrijk is dat u als ouder de regels ondersteunt. En 
als het een keer niet goed gaat in de groep van uw kind of met uw kind zelf, en u heeft hier vragen 
over dan verwachten we dat u de leerkrachten blijft steunen. Daar hebben de kinderen zelf naar onze 
mening het meeste baat bij. 

Wij – school en ouders – zijn samen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en voor de 
opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. U kunt het natuurlijk wel eens een keer ergens niet mee 
eens zijn, maar neemt u in dat geval contact op met school om uw mening te geven of u te laten 
informeren over onze regels. 

Op tijd op school zijn 

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. De deur van de school gaat elke dag open om 
8.20 uur. Alle groepen starten met het lesprogramma om 08:30 uur. 

Als school willen wij ons best doen om onze lestijd zo goed mogelijk te benutten. Om dit te kunnen 
doen is het van belang dat de kinderen, zowel ’s ochtends als ’s middags, op tijd op school zijn zodat 
wij met de gehele klas het lesprogramma kunnen starten. Te laat komen is niet alleen vervelend voor 
het kind zelf, maar het stoort ook de groep, geeft onrust op de gang en het kind dat te laat is mist 
onderwijs. 

Als een kind te laat is zal deze (en/of de ouder) altijd worden aangesproken door de leerkracht. Als 
een kind dan nog te laat blijft komen zullen wij melding moeten maken bij de leerplichtambtenaar. 

Ophalen van uw kind (locatie Willibrord) 

Bij het ophalen van uw kind, vragen wij u te wachten op het schoolplein. De kleuters verlaten de klas 
vanuit de buitendeuren van hun eigen lokaal. De leerkrachten van de kleutergroepen komen samen 
met de kinderen naar buiten. 
De groepen 3 t/m 8 verlaten zelfstandig de school vanuit de centrale in-/uitgang. 

Rookvrij schoolplein 

Voor de gezondheid is niet roken heel belangrijk. Als school willen wij een rookvrij schoolterrein voor 
onze leerlingen . Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor de leerlingen, ouders en medewerkers 
van onze school, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van het meeroken. 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort dus ook een rookvrij 
schoolterrein bij! 

Gevonden voorwerpen 

Bijna dagelijks blijven er allerlei spullen op school liggen: jassen, tassen, zwem- en gymspullen, 
broodtrommels, bekers, etc.  
Deze spullen worden enige tijd in de bak met gevonden voorwerpen bewaard. Deze bak staat in de 
grote hal in de buurt van de leeshoek. Als u merkt dat uw kind iets kwijt is, kom dan zelf naar school 
en kijk in de bak met gevonden voorwerpen. Aan het eind van het schooljaar worden alle 
overgebleven gevonden voorwerpen geschonken aan een goed doel. 

Is uw kind een sleutel(bos) of andere waardevolle spullen kwijt? 
Neem dan contact op met de administratie. 

Gebruik van de luizenzak 

Alle leerlingen moeten hun jas en tas opbergen in hun luizenzak en deze ophangen aan de kapstok bij 
hun klaslokaal. Enerzijds gebruiken wij de luizenzak om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan, 
anderzijds voor de veiligheid: er liggen dan geen lossen spullen op de grond of in de gangen. Is de 
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luizenzak van uw kind kapot of aan vervanging toe? Dan kunt u bij de administratie voor € 3,50 een 
nieuwe luizenzak kopen. 

Onze gedragsafspraken  

Het naleven van heldere gedragsafspraken op school draagt bij aan een goede omgang met elkaar. 
De gedragsafspraken die wij belangrijk vinden binnen onze school zijn in overleg met de kinderen, de 
OR en MR vastgesteld. Wij noemen deze gedragsregels onze ‘kanjerregels’. Onze kanjerregels 
ondersteunen onze kernwaarden: respect, verbondenheid en zorgzaamheid. 

 

Pesten 

Wij streven naar een veilige schoolomgeving voor ieder kind.  
We gaan ervan uit dat wij een school zijn waar niet gepest wordt! Pestgedrag vinden wij niet 
acceptabel en we doen er dan ook alles aan om pestgedrag te voorkomen en pesten aan te pakken. 
Wanneer u er weet van heeft dat een kind pest  of gepest wordt, dan verzoeken wij u om dit bij ons te 
melden bij de leerkracht. In eerste instantie zal de leerkracht het probleem met de betrokkenen 
aanpakken. Alle leerkrachten volgen jaarlijks de bijscholing ‘kanjertraining’. 
Meer informatie en de anti pestprotocollen kunt u terugvinden op onze website: https://willibrord-
miland.nl/school/downloads-van-documenten/. 
 

https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder/load/8b5b3bb8eb61a5ebf389eff4ba8bd4dc
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Privacy van de leerling 

Wij houden gegevens van leerlingen bij in een dossier, maken foto’s en video’s en werken met digitale 
leermiddelen. Daarbij hebben wij te maken met persoonsgegevens van leerlingen.  

De school houdt zich aan de privacyregels. Wij zorgen ervoor dat de gegevens goed worden 
beschermt en niet zomaar inzichtelijk zijn voor onbevoegden. Ook registreren wij in het leerling-
dossier alleen gegevens die de school nodig heeft om uw kind op school goed onderwijs te kunnen 
geven. 

Wij gebruiken ook digitale leermiddelen in de les. Er worden gegevens over de leerling gedeeld tussen 
school en de leverancier van die leermiddelen, bijvoorbeeld inloggegevens en toets resultaten. 
De school beschermt ook in dit geval de privacy van haar leerlingen en heeft daar goede afspraken 
over gemaakt met de leveranciers.  
De afspraken zijn altijd vastgelegd in een verwerkers-overeenkomt. 
Privacy reglement: https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/02/Privacyreglement-v.1.0.pdf  

Social media 

Het protocol social media is terug te vinden op onze website: 
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/  
 

Hoofdstuk 3  -  Onderwijsaanbod op de Willibrord/Miland 
 

3.1 De groepen 1 en 2  

Wennen op school 

Vóór dat uw kind vier jaar wordt, mag het 2 dagdelen (alleen in overleg kan hiervan worden 
afgeweken) op school komen om kennis te maken met de kinderen en groepsleerkracht. Uw kind kan 
dan alvast aan de nieuwe omgeving wennen.  

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht van de kleutergroep 
telefonisch contact op om de data af te spreken waarop uw kind mag komen wennen. 

De 1e schooldag 

Na de vierde verjaardag begint uw kind aan een nieuwe leerzame periode en wordt uw kind 
‘schoolkind’. 

Die nieuwe periode brengt een hoop veranderingen met zich mee.  
Uw kind moet wennen aan een nieuwe dagindeling en brengt een groot gedeelte van de dag op 
school door. Uw kind doet daar een heleboel indrukken op, gaat meedoen met activiteiten, krijgt 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en leert omgaan met klassen- en schoolregels.  

Kapstok en luizenzak 

Alle kleuters hebben bij de klas een eigen kapstokhaakje met hun naam. Aan dit haakje hangt de 
luizenzak. Als uw kind op school komt, krijgt hij/zij eenmalig een gratis luizenzak. Gaat de luizenzak 
kapot? Dan kunt u bij de administratie een nieuwe luizenzak kopen. 

De jas en de tas van iedere leerling moeten worden opgeborgen in de luizenzak en worden 
opgehangen aan het haakje. Enerzijds is dit om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan, anderzijds 
is dit voor de veiligheid: er liggen dan geen lossen spullen op de grond of in de gangen. 

Eten en drinken in de klas 

U geeft uw kind iedere dag voor de ochtendpauze drinken en een gezond tussendoortje mee. Er staat 
een bekerbak in de klas, hier kunt u dit inzetten. De ochtendpauze is meestal tussen 10:00 en 10:30 
uur.  

Op maandag, dinsdag en woensdag is er fruitdag. Alle kinderen eten dat fruit tijdens de 
ochtendpauze. U kunt uw kind fruit van huis meegegeven, of gebruik maken van het fruitabonnement. 
Meer informatie hierover leest u op onze website. Op donderdag is een gezonde snack dag. 

https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/02/Privacyreglement-v.1.0.pdf
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
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Dagindeling 

Als de kinderen de klas binnenkomen geven zij eerst de leerkracht een hand en zoeken daarna hun 
eigen stoeltje. De dag begint met een vast ritme. Na de kring gaan de kinderen met hun stoeltje naar 
een vaste plek naar de tafel. De groepjes per tafel wisselen een aantal keer per jaar van 
groepssamenstelling. 

Aan de hand van dagritmekaarten kunnen de leerlingen zien welke activiteiten er allemaal voor die 
dag op de planning staan. Dagritmekaarten visualiseren met pictogrammen/plaatjes de activiteiten op 
een dag. 

Ordnermap 

In de kleutergroepen verzamelen we regelmatig werk van de kinderen. Na een poosje biedt dit een 
aardig overzicht van de activiteiten en belangstellingsonderwerpen die er in de kleutergroepen aan de 
orde zijn. Het geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind. Iedere kleuter heeft een 
eigen 2-rings ordner. Als ouder moet u deze zelf aanschaffen en aan het begin van het nieuwe 
schooljaar afgeven bij de groepsleerkracht. Deze map krijgt u aan het einde van het schooljaar wee 
mee naar huis en mag u bewaren. 

Ophalen van uw kind 

De kleuters verlaten de klas vanuit de buitendeuren van hun eigen lokaal. De leerkrachten van de 
kleutergroepen komen samen met de kinderen naar buiten en wacht daar tot u uw kind heeft 
opgehaald. 

Vrije dagen 

De kleuters hebben regelmatig een hele dag vrij op de vrijdag. Op de schoolkalender staan alle vrije 
vrijdagen aangegeven. 

Speelgoedmiddag 

Als de kleuters op de vrijdag niet vrij zijn, dan hebben zij op de vrijdagmiddag speelgoedmiddag. Zij 
mogen dan hun eigen speelgoed van huis meenemen en hiermee in de klas spelen. 

Gymles 

Op dinsdagmiddag of woensdagochtend gymmen de kleuters in de speelzaal op school. Voor de gym 
moet uw kind een tas met een (sport)broek en T-shirt meegeven naar school. Gymschoenen zijn in 
groep 1 en 2 niet verplicht maar worden wel aangeraden. De gymtas blijft op school in de daarvoor 
bestemde bak in de klas. Voor elke vakantie, krijgen de kinderen hun gymtas mee naar huis. Vergeet 
u niet om deze na de vakantie weer schoon mee te geven? 

Voor de 1e keer naar de schoolarts 

Tot uw kind vier jaar is (en drie maanden) brengt u bezoekjes aan de arts van het consultatiebureau. 
Als uw kind naar de basisschool gaat wordt dit stokje overgenomen door de schoolarts. 

Als uw kind 5 jaar oud is (groep 2), wordt hij/zij uitgenodigd bij de schoolarts. Voor het eerste bezoekje 
krijgt u een uitgebreide vragenlijst, die komt samen met de uitnodiging. Aan de hand van die 
vragenlijst wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken tijdens het bezoek. Ook wordt er een 
medische controle uitgevoerd, waarbij er gekeken wordt naar de groei, gewicht en fijne en grove 
motorische ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. 

Als uw kind vragen heeft, kunt u uitleggen dat de schoolarts iemand is die kijkt naar je gezondheid. 
Hij/zij kijkt ‘hoe gezond je bent, om je gezond te houden’. Het is voor kinderen soms ook belangrijk om 
te weten dat het onderzoek geen pijn doet en er geen prikken worden gegeven. 
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3.2 De basis  

Coöperatief en adaptief leren 

Wij werken met coöperatieve werkvormen. Hierbij staat het samenwerken van de kinderen centraal. 
De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar 
aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen.  
Wij stemmen het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen.  
Onze visie is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het vermogen van de 
leerlingen is afgestemd. 

Wij bieden afwisseling in de lessen en hebben veel aandacht voor samenwerken. Ons doel is het 
zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van alle leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren. 

Passend onderwijs 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 
mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs.  
Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. 

Scholen hebben daarom een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat 
betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het 
kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het 
reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. Extra ondersteuning kan ook aangeboden 
worden door remedial teachers, leerlingbegeleiders en begeleiders passend onderwijs vanuit gelden 
SWV. 

In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met 
elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De 
scholen staan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een 
deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop). 

In het document ‘school-ondersteuningsprofiel’ is vastgelegd wat de mogelijkheden van onze school 
zijn. Dit document staat op onze website: https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-
documenten/. 

Projectonderwijs in groep 1 en 2 

De groepen 1 en 2 van de Willibrord werken vaak aan de hand van een bepaald onderwerp. 
Jaargetijden en jaarlijkse feesten als sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen komen aan de orde. Maar 
ook onderwerpen als: dierendag, de boerderij, vakantie, sprookjes, etc. En er wordt ook gewerkt met 
thema’s uit de taal/wereldverkenning methode ‘Schatkist’. 

Projectonderwijs is groep 3 t/m 8 

Wij hebben de ambitie goed onderwijs te geven dat afgestemd is en aansluit op de behoeften, wensen 
en mogelijkheden van ieder kind. Daarbij geloven wij in een onlosmakelijk verband tussen 
welbevinden van het kind en de prestaties die hij/zij verricht. Dat betekent dat onze school elke 
leerling voorbereid op weg naar een goede toekomst. Daarin gaan we uit dat ieder kind daarbij 
noodzakelijke kennis en vaardigheden moet leren. 

Leertrajecten 

In onze school kennen we 3 leertrajecten: 

Collectief leertraject 
Onderwijs dat ieder kind krijgt en ook noodzakelijk is om de stap naar het voortgezet onderwijs te 
nemen. Het onderwijs is gericht op de kerndoelen van het basisonderwijs zoals lezen, spelling, 
rekenen, sport/bewegen, zaakvakken, etc. 

https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
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Individueel leertraject 
Onderwijs dat extra wordt gegeven omdat het individuele kind dit nodig heeft. Het individuele traject is 
ondersteunend aan het realiseren van de kerndoelen zoals extra ondersteuning t.b.v. rekenen, taal, 
lezen, zelfstandigheid, assertiviteit, sociale vaardigheden etc. 

Traject van de ambitie 
Onderwijs dat is afgestemd op de wensen van het kind (eigen ambities. Hierbij kan gedacht worden 
eigen keuzes van het kind om zich optimaal te ontwikkelen (o.m. ontdekken wie ben ik, wat wil ik en 
wat kan ik). Het gaat om verdieping en om leerstof die niet wordt gegeven in het collectieve traject 
zoals bijvoorbeeld, filosoferen, andere talen leren, schilderen, muziek, programmeren, schaken, 
dansen, koken, etc. 
 

3.2.1 Lezen 

 
Leren lezen is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel op de basisschool. Dit start al bij jongste 
kinderen. Een taal-/leeshoek is in iedere kleutergroep te vinden. Spelenderwijs worden ook letters 
aangeboden. Hierdoor zijn de leerlingen voorbereid op de taal en leesactiviteiten in groep 3. Alle 
oudste kleuters worden in januari getoetst op letterkennis. Leerlingen waar deze ontluikende 
geletterdheid onvoldoende aanwezig is, krijgen extra ondersteuning van de leerkracht. We noemen dit 
de ‘voorschotbenadering’. In groep 3 wordt gestart met de nieuwe methode ‘Veilig Leren Lezen’ de 
Kim versie. Deze methode werkt met verschillende niveaugroepen, zodat elk kind kan lezen en 
werken op zijn of haar niveau. 

Technisch lezen 
Voor het technisch voortgezet werken we vanaf begin  groep 4 t/m 8 met de methode “Timboektoe”. 
Met deze methode is het mogelijk om met de grote verschillen in leesvaardigheid om te gaan.   
De ontwikkeling van het lezen wordt van ieder kind nauwkeurig bijgehouden. Zowel het lezen van 
losse woordjes als het lezen van teksten. Naast het technisch lezen hebben we ook methoden voor 
begrijpend lezen. 

Begrijpend lezen 
Op Willibrord wordt in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met de methode ‘Lezen in Beeld’ en ‘Nieuwsbegrip’. 
Uiteraard wordt op school  veel aandacht geschonken aan ‘leesmotivatie’ en  ‘leesbeleving’ van de 
kinderen. Voorbeelden zijn: vrij lezen met een boek uit de klassenbibliotheek, bezoek aan de 
openbare bibliotheek, aandacht voor de Kinderboekenweek, boekenmarkt, Annie M.G. Schmidt dag, 
boekbesprekingen en voorlezen. 

Bieb op school 

Wij willen graag de kinderen meer laten lezen, zodat zij beter worden in taal. Lezen heeft een positief 
effect op woordenschat, begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijfstijl. Wanneer kinderen 15 
minuten per dag lezen, leren zij ongeveer 100 nieuwe woorden per jaar. 
De Willibrord heeft een eigen schoolbibliotheek met een rijke voorraad leuke kinderboeken en -
tijdschriften. Iedere leerling kan een boek uit de bibliotheek lenen. Wilt u meer weten over dit project?  
Kijk dan op onze website: https://willibrord-miland.nl/de-bibliotheek-op-school/ 
 

3.2.2 Taal 

 
Taal staat bij ons hoog in het vaandel want taal is het middel waarmee we communiceren. Wij willen 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen om een goede wereldburger te zijn die een 
gezond en zinvol leven kan leiden. Met goed taalonderwijs bereiden we hen voor om zelfstandig, 
kritisch, samenwerkend en verantwoordelijk te functioneren in de samenleving. Ook hier is de 
driehoek school/ouders/kind erg belangrijk. Het is belangrijk dat taal plaatsvindt binnen een 
betekenisvolle context, met activiteiten die passen bij de wereld van de leerling. Met taal ben je niet 
alleen bezig tijdens de taalles, maar bij alle vakken. 

Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons taalonderwijs. In ons taalbeleidsplan 
staat verder beschreven op welke manier wij dit doen. We gebruiken de methode Taaljournaal.  
Een methode die aansluit bij zaken die wij belangrijk vinden zoals ‘coöperatief leren’, werken met 
portfolio’s en meervoudige intelligentie. Ook de variatie in werkvormen (instructie en zelfstandig 

https://willibrord-miland.nl/de-bibliotheek-op-school/
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werken, afgewisseld met taalbeschouwing) spreekt aan. Spelling krijgt ruime aandacht evenals snelle 
en/of taalvaardige kinderen of juist kinderen met een zekere mate van taalzwakte. 
 

3.2.3 Rekenen 

 
Alles telt is de rekenmethode die we gebruiken. Het is een methode die het praktische uit de wiskunde 
combineert met het nuttige van het rekenen (cijferen, hoofdrekenen, breuken, enzovoorts). Na ieder 
leerstofblok krijgen de kinderen een toets om te zien of zij de aangeboden stof beheersen en of er 
onderdelen extra moeten worden behandeld.  De methode biedt volop differentiatie voor leerlingen op 
elk niveau. 
 

3.2.4 Schrijven  

 
In groep 3 werken we met de schrijfmethode “Pennenstreken blokschrift” In de groepen 4 t/m 8 wordt 
geschreven volgens de methode ‘Pennenstreken verbonden schrift’. 
 

3.3 Jezelf en de wereld ontdekken  

 
Op onze school praten we veel over de wereld om ons heen. 
We beginnen dicht bij huis en trekken steeds grotere cirkels om ons heen. Met geschiedenis 
vertrekken we vanuit het heden om het verleden te verkennen. Met aardrijkskunde beginnen we in 
onze eigen omgeving en trekken we steeds verder de wijde wereld in. De natuur onderzoeken we in 
de achtertuin, maar we bespreken ook het milieu en de zorg die we daarvoor dragen. De 
verkeerslessen beginnen in de eigen straat en eindigen met een theoretisch en praktisch 
verkeersexamen in groep 7. Bij al deze vakken gaat het niet alleen om feitenkennis, maar ook om een 
houding tegenover de omgeving.  
We hebben het over burgerschap, over onze rol in de groep en in de samenleving. Wat gebeurt er in 
de wereld en hoe sta ik daar zelf in? Met aanvullende middelen zoals het digitale schoolbord, 
gastlessen, excursies, gesprekken, werkstukken, spreekbeurten en klassengesprekken brengen we 
deze bewustwording op gang. 
De leerlingen ontdekken zo de wereld, alleen en in groepjes, en gebruiken allerlei (ICT-)middelen om 
hun kijk daarop te presenteren. 
 

3.3.1 Aardrijkskunde 

 
Er wordt gewerkt met de methodes ‘De Blauwe Planeet’ Dit is een moderne methode, eigentijds en 
voorzien van prachtige leerboeken en gevarieerde werkmaterialen, inclusief software en natuurlijk 
documentatiemateriaal voor de digitale schoolborden. 
In groepen 6, 7 en 8 wordt ook ruim aandacht besteed aan de topografie: plaatsen, rivieren, streken, 
enzovoorts van Nederland, Europa en de wereld. 
 

3.3.2 Geschiedenis 

 
Er wordt gewerkt met de methode ‘Brandaan’ (geschiedenis). Ook dit is een moderne methode, 
eigentijds en voorzien van prachtige leerboeken en gevarieerde werkmaterialen, inclusief software en 
natuurlijk documentatiemateriaal voor de digitale schoolborden. 
 

3.3.3 Natuur 

 
Het natuuractiviteitencentrum ‘Watersnip’ te Reeuwijk organiseert activiteiten voor alle basisscholen in 
de regio in samenwerking met de Milieudienst Midden-Holland. Er wordt met jaarthema's gewerkt die 
aansluiten bij milieuzorgthema's als water, natuur en energie. 
De scholen ontvangen lesmateriaal; de buitenlessen worden verzorgd door een medewerker van 
Watersnip natuuractiviteiten.  
Per jaar wordt gekeken of de thema’s en excursies aansluiten bij het leeraanbod in de groep en of er 
wordt deelgenomen aan de activiteiten. Data van activiteiten worden in Willibode bekendgemaakt. 
Regelmatig wordt daar ook hulp van ouders bij gevraagd. 
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3.3.4 Creatieve vorming 

 
Het spreekt voor zich, dat creativiteit binnen het onderwijs een belangrijke plaats inneemt. Vakken als 
muziek, tekenen, toneel, handarbeid en dans komen regelmatig aan de orde. Voor dramatische 
vorming en muziek raadplegen we voor de lessen de methode “Moet je doen”. De leerkrachten maken 
gebruik van de methode ‘beeldendonderwijs’. 

Alle basisscholen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk doen mee aan het kunstmenu van de 
stichting Kunstgebouw. Kunstmenu laat de kinderen kennis maken met allerlei kunstvormen. Kinderen 
laten ruiken, laten voelen, proeven van kunst en daarbij ruimte geven aan verbazing en verwondering. 
Jaarlijks is er een nieuw kunstmenu voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Verschillende onderdelen 
vinden plaats in de eigen school, maar ook het sociaal-cultureel centrum ‘Bij Everts’ wordt bezocht. 

Een project van de stichting Kunstgebouw, waarbij in school ook met kunst echt aan de slag gegaan 
wordt heet Kunst in Uitvoering! Daarbij vindt ondersteuning plaats van kunstenaars door middel van 
gastlessen. Om het jaar heeft een groep een programma. 
Het programma van Kunstmenu en Kunst in uitvoering leest u in de Willibode. 
 

3.3.5 Engels 

 
Kinderen zijn op hele jonge leeftijd gevoelig voor vreemde talen. Vandaar dat we op Willibrord niet 
alleen in groep 7 en 8, maar in alle groepen aandacht geven aan de Engelse taal en cultuur. De 
methode “My name is Tom” is speciaal aangeschaft voor de jongste kinderen. In groep 5 t/m 8 wordt 
er gewerkt met de nieuwe methode Real English. 
 

3.3.6 Sport en Bewegen 

Bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een leervak. Kinderen bewegen, spelen en sporten 
van nature graag. Dat is maar goed ook, want bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Ze krijgen 'aan den lijve' grip op hun omgeving en ontdekken al bewegend hun eigen 
mogelijkheden en beperkingen, ook in vergelijking met anderen. Kinderen communiceren door 
lichaamstaal en bewegingsspel. Wij leren onze kinderen om gezond te bewegen, samen met hun 
klasgenoten, in een veilige omgeving. En het sportplezier vinden wij minstens zo belangrijk.  

De kleutergroepen hebben 2x per week bewegingsonderwijs in de gymzaal op school. De gymlessen 
van groep 3 t/m 8 worden verzorgd door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De gymlessen worden 
2x per week gegeven in de Sporthoeve. Groep 3 t/m 6 lopen onder begeleiding van de leerkracht en 
een extra begeleider naar de Sporthoeve. Groep 7 en 8 gaan onder begeleiding van de leerkracht op 
de fiets naar de Sporthoeve. 

Ons totale aanbod in bewegingsonderwijs hebben wij vormgegeven in een vakwerkplan. Dit plan 
verantwoord en verduidelijkt ons gehele aanbod van sport, spel en gezondheid: 
(https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/). 

Gymles groep 3 t/m 8 

Voor het gymmen draagt uw kind tijdens de gymles een (sport)broek, T-shirt en gymschoenen. Lange 
haren moeten in een staart/vlecht, wilt u een elastiekje meegeven? Het gebruik van een roldeodorant 
(géén spray) is in de bovenbouw toegestaan. In verband met de veiligheid mogen de kinderen geen 
sieraden tijdens de gymles dragen. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken 
van sieraden en andere waardevolle spullen. 
Als een kind geen gymkleren of schoenen bij zich heeft, mag hij/zij niet mee gymmen. Als uw kind om 
wat voor reden dan ook niet mee kan of mag gymmen, dan moet u dit vooraf schriftelijk doorgeven 
aan de groepsleerkracht of de gymleerkracht. 
 
 
 
 
 
 

https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5--zi2LveAhXREVAKHexVBQ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.rtvbodegraven.nl/node/18450&psig=AOvVaw29GfvrgQ3clGOLVeH9fs79&ust=1541453351967082
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3.3.7 Sociale emotionele ontwikkeling en kanjertraining 

 
De ontwikkeling van een kind is een continue proces. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo. Het 
onderwijs moet hierop aansluiten. Er is aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: 
omdat ze meer tijd of meer uitdaging nodig hebben. 

De kinderen volgen alle onderwijsactiviteiten. Als om principiële redenen niet aan bepaalde activiteiten 
mag worden meegedaan, zal de school vervangende activiteiten creëren. Het beleid in deze kenmerkt 
zich door een verantwoorde, vervangende activiteit op school. Bij iedere principiële reden zal bezien 
worden door de schoolleiding hoe hier mee om te gaan in de praktijk. 

Kanjertraining 

In ieder groep krijgt lessen uit de kanjertraining. Kanjertraining gaat over het 
bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het 
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de 
Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier 
te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je 
meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is 
belangrijker, dat vormt je. We leren zoeken naar oplossingen waarmee je elkaar en 
de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 
 

3.3.8 Burgerschap en sociale integratie 

 

Het is belangrijk om kinderen te leren op zinvolle wijze een bedrage te leveren aan de samenleving. 
Dit is een taak die het onderwijs reeds lang vervult. Scholen zijn verplicht ‘actief burgerschap en 
sociale integratie’ van kinderen te bevorderen. Op onze school vormen goed burgerschap en 
integratie een onderdeel van de dagelijkse praktijk.  

Het is de taak van iedere deelnemer van onze schoolorganisatie, van kind en volwassene, om elkaar 
te ondersteunen bij en te begeleiden tot het worden van een goede wereldburger. 
 

3.3.9 Levensbeschouwing 

 

Om de kinderen in te leiden en verder te laten groeien in het geloof maken we gebruik van projecten 
die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Wij werken met de methode ‘Hemel en Aarde’. 
Uiteraard wordt ook stil gestaan bij de kerkelijke feestdagen om tradities en rituelen door te geven. 

De parochie van de Willibrord kent een werkgroep Eerste Heilige Communie. Jaarlijks organiseert zij 
voor kinderen van groep 4 het communiefeest. In groep 8 vindt de voorbereiding op het Vormsel 
plaats. Naast de voorbereidingen in de groep, gaan de kinderen ook een paar avonden naar een 
gastgezin om te praten over de achtergronden en betekenis van het vormen. 
 

3.3.10 ICT 

 

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten 
en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Om later goed te kunnen 
functioneren in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met ICT, in de klas 
en daarbuiten. En dat zij leren begrijpen hoe met ICT en technologie in de maatschappij wordt 
gecommuniceerd. Ook leren wij ze mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT, social media en 
internet kunt omgaan. 

In groep 1 en 2 werken wij met iPads (ongeveer 6 tablets per groep).  
In de middenbouw werkt iedere leerling op een tablet en in de bovenbouw werkt iedere leerling met 
een Chromebook. In alle groepen werken de kinderen vooral met onderwijssoftware die aansluit bij het 
bestaande lesmateriaal en de methodes.  

http://www.bsklinkers.nl/wp-content/uploads/2012/11/poster-kanjertraining.jpg
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De (leer)middelen zijn te allen tijde ondersteunende tools. Onze leerkracht en zijn/haar didactisch 
handelen maken uiteindelijk het verschil! 

Het ICT-beleidsplan is onderdeel van ons school- en jaarplan.  
Deze documenten kunt u raadplegen op onze website: https://willibrord-miland.nl/school/downloads-
van-documenten/ 
  

3.3.11 Traject van de Ambitie 

 
Onderwijs dat is afgestemd op de wensen van het kind (eigen ambities. Hierbij kan gedacht worden 
eigen keuzes van het kind om zich optimaal te ontwikkelen. (o.m. ontdekken wie ben ik, wat wil ik en 
wat kan ik) 
Het gaat om verdieping en oom leerstof die niet wordt gegeven in het collectieve traject zoals, 
filosoferen, andere talen leren, muziek, schaken, dansen, koken etc, etc..  
 
Bestemd voor de groepen 3 t/m 8 van de Willibrord/Miland. 
Elk schooljaar is er een reeks wat bestaat uit 6 weken op vrijdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur. 
Elk kind kiest uit het menu voor elke reeks drie favorieten. Daarvan maakt hij/zij een top 3. De top 3 
past bij de ambitie van de leerling en hij volgt in dit traject 1 van de 3 gekozen programma’s. De 
leerling volgt dan 6 vrijdagmiddagen hetzelfde project. 
De lessen worden gegeven door de leerkrachten uit het team en door mensen van buitenaf die 
ingehuurd worden op hun expertise. 
Een kleine werkgroep coördineert en bereidt de lessenreeksen voor wat betreft de organisatie. Deze 
werkgroep dient nog te worden samengesteld. Zij beoordelen de programmalijn (wat kan wel en wat 
kan niet). Vervolgens zorgt de werkgroep ervoor dat het geheel operationeel wordt.  
 

3.3.12 Verrekijker 

 
We hebben voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een plusklas. We noemen dit de 
Verrekijker. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van Willibrord en Miland komen hiervoor in aanmerking. 
De betreffende leerlingen worden door getoetst op een aantal onderdelen. Als zij op het gebied van 
rekenen en begrijpend lezen een voorsprong hebben van minimaal één jaar, de verdiepende lesstof in 
de groep niet voldoende is, komen zij in aanmerking voor de Verrekijker. Dit gaat altijd in overleg met 
ouders, intern begeleider en de leerkracht.  
 
De intern begeleider van onze school, heeft zich gespecialiseerd op dit terrein. In de Verrekijker zijn  
activiteiten waarbij de kinderen voldoende uitgedaagd en gemotiveerd blijven.  
De intern begeleider bepaalt in overleg met de leerkracht welke kinderen  hiervoor in aanmerking 
komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar toets resultaten, maar ook naar inventiviteit, 
nieuwsgierigheid, interesse en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit gaat in samenwerking met de 
ouders van de betreffende kinderen. De stappen uit het protocol worden gevolgd.  
Dit onderwerp staat uitgebreid beschreven in het protocol: ”De aandacht voor kinderen die meer 
kunnen”, wat u kunt terugvinden op www.willibrord-miland.nl. Hierin kunt u ook de criteria terugvinden 
waaraan kinderen moeten voldoen om in de Verrekijker groep te werken.  
Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht, de schoolleiding  of de intern begeleiders. 
 

3.3.13 De midweekviering en kinderkeet 

 
Elke maand komt een aantal groepen in de gemeenschapsruimte van de Willibrord bij elkaar. Drie of 
vier groepen presenteren zich door toneel, gedicht, dans, muziek, enzovoorts. De ouders en 
familieleden van de leerlingen die optreden zijn van harte welkom om bij deze voorstellingen te komen 
kijken. De midweekviering begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 9.30 uur.  

Op de Miland komen regelmatig alle groepen bij elkaar in de Kinderkeet. Vaak is dit het geval bij de 
start of afsluiting van een project of feest. Ouders en familieleden zijn hierbij van harte welkom. 

Deze vieringen hebben verschillende doelen, waaronder ‘presenteren’, maar ook ‘luisteren en kijken’. 
Tevens geeft het aan dat we deel uit maken van een groter geheel, een schoolgemeenschap. 
 
 
 

https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
http://www.willibrord-miland.nl/
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Hoofdstuk 4  -  Kwaliteitszorg 
 

4.1 Leerlingvolgsysteem; registratie en volgsysteem 

Het volgen van de ontwikkeling 

Het spel-/werkgedrag van uw kind en de resultaten van bepaalde taken en toetsen geven over het 
algemeen een goed beeld van de mogelijkheden en vorderingen van het kind. 
In de groepen 3 t/m 8 worden er regelmatig toetsen afgenomen van de vakken die gegeven worden 
(methode gebonden toetsen).  In alle groepen worden ook Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn 
landelijk genormeerd. Van alle kinderen, groepen en de school als geheel worden de prestaties en het 
niveau in de gaten gehouden. De leerkrachten passen het onderwijsaanbod hier op aan. 
Gestreefd wordt op de kernvakken boven het landelijk niveau te scoren. Dit betreft de vakken: 
rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 

Leerlingvolgsysteem 

De toets-gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De ontwikkelingslijnen 
van de kinderen uit de groepen 1-2 worden vastgelegd in het volgsysteem “Kijk”. De sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 wordt gevolgd door digitale 
programma ‘Zien’. 

Observaties 

In de groepen worden leerlingen regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt 
door de eigen leerkracht of de intern begeleider. Soms gebeurt dit door een externe des kundige.  Het 
doel van deze observaties is meer informatie over het kind te verzamelen, zodat de school het kind 
beter kan helpen. 

Leerling-dossier 

Alle scholen houden een leerling-dossier bij over de vorderingen van hun leerlingen. In een leerling-
dossier worden verschillende gegevens bewaard. Het leerling-dossier bevat administratieve 
gegevens, zoals de in- en uitschrijving op de school, adresgegevens en gegevens over afwezigheid. 
Ook worden in het leerling-dossier de schoolresultaten van een leerling bijgehouden, evenals de 
houding en eventuele andere aandachtspunten. Daarnaast kunt u notities van besprekingen over 
toets gegevens verwachten. Tenslotte wordt in het leerling-dossier het basisschooladvies opgenomen 
en kan er een psychologisch rapport zijn toegevoegd. Bij schoolwisseling wordt op basis van het 
leerling-dossier een onderwijskundig rapport opgemaakt voor de nieuwe school. Het onderwijskundig 
rapport wordt door het schoolhoofd na overleg met de leerkrachten opgesteld. 
 

4.2 Toetsen en toets afname 

Het spel-/werkgedrag van uw kind en de resultaten van bepaalde taken en toetsen geven over het 
algemeen een goed beeld van de mogelijkheden en vorderingen van het kind. In de groepen 3 t/m 8 
worden er regelmatig toetsen afgenomen van de vakken die gegeven worden (methode gebonden 
toetsen).  In alle groepen worden ook Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk 
genormeerd. Van alle kinderen, groepen en de school als geheel worden de prestaties en het niveau 
in de gaten gehouden. De leerkrachten passen het onderwijsaanbod hier op aan. Gestreefd wordt op 
de kernvakken boven het landelijk niveau te scoren. Dit betreft de vakken: rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en technisch lezen. 
 

4.3 Rapporten 
 
Gedurende het schooljaar krijgen op de Willibrord/Miland de kinderen van groep 3 t/m 8) tweemaal 
een rapport uitgereikt, in maart en in juli.   
De groepen 1 en 2 krijgen een map met eigen werk mee naar huis. 
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4.4 Schoolkindgesprekken 

Het belangrijkste doel van het schoolgesprek is de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen 
leerproces en ontwikkeling te vergroten.  
Gedurende het schooljaar worden met alle leerlingen schoolgesprekken gehouden. Voor de leerlingen 
van groep 1 en 2 is er een format gerelateerd aan hun ontwikkelingsfase en situatie. 
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben ook een eigen format. De leerlingen van groep 3 tot 
en met 8 zijn ook aanwezig bij de schoolgesprekken op school, waar ook ouder(s)/verzorger(s) bij 
aanwezig zullen zijn.  
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een gesprek met de leerkracht en zijn nog niet aanwezig bij 
het schoolgesprek op de ouderavond. 
Alle ouders (groep 1 tot en met 8) en de leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben per schooljaar in 
principe 2 schoolgesprekken met ouderavond: startgesprek en voortgangsgesprek . Op verzoek kan 
ook een schoolgesprek met ouders gevoerd worden aan het eind van het schooljaar. Iedere leerling 
heeft echter 3 schoolgesprekken namelijk een start-,voortgang- en eindgesprek. 
 
Het startgesprek (eind september) heeft als belangrijkste inhoud de onderwijsbehoeften vast te 
stellen, het onderwijsdoel, het kanjerdoel en welke activiteiten daarbij worden ondernomen. Ook is er 
aandacht voor wat de leerling zelf doet, wat de ouders kunnen doen en welke ondersteuning de 
leerkracht geeft. Natuurlijk wordt er ook in alle gesprekken gesproken over de beleving van het kind 
m.b.t. het naar school gaan en het leren op school. 
 
Het tussengesprek (eind februari) gaat over de behaalde resultaten en of hetgeen in het startgesprek 
is afgesproken ook is gedaan. Hieronder de uitleg van de diverse smileys die op het tussenformulier 
worden gebruikt. De leerlingen in de groepen 1 en 2 doen dit samen met de leerkracht. Hierbij gaat 
het om de eigen beleving van de leerling. Dit kan verschillen met de feitelijke gegevens. 

 
Het eindgesprek (eind juni) gaat over de behaalde resultaten, wat goed is gegaan, wat er beter kan 
en wat er wordt meegenomen naar volgend jaar. 
 
De schoolgesprekken met ouder(s)/verzorger(s)/leerling en leerkracht staan vermeld in de 
jaarkalender. 
 

4.5 Zorg voor leerlingen en extra onderwijs 
 
De extra zorg voor de kinderen wordt gecoördineerd door de intern begeleider(s). Zij zijn 
gespecialiseerd op het terrein van de zorgbreedte. De intern begeleider coördineert de zorg rondom 
leerlingen en is aanspreekpunt voor de leerkracht. Samen met de leerkracht gaat de intern begeleider 
na waaruit de hulp moet bestaan. Dit kan inhouden dat het kind extra instructie en/of aangepaste 
leermiddelen in de groep krijgt. Ook kan er ondersteuning nodig zijn op sociaal emotioneel gebied.  

De extra hulp aan kinderen zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Door goed 
klassenmanagement zijn wij in de gelegenheid om kinderen op maat les te geven en aan te sluiten bij 
hun onderwijsbehoeften. Kinderen die meer aan kunnen, werken zelfstandiger en krijgen meer 
verdieping. De kinderen die de leerstof moeilijk vinden krijgen extra instructie van de leerkrachten 
eventueel aangepaste verwerkingsopdrachten. De school beschikt over een orthotheek waarin 
materialen zijn opgenomen om aangepaste programma’s te maken. Indien nodig vragen de intern 
begeleiders ondersteuning van de deskundigen (een orthopedagoog en een onderwijsspecialist) van 
de GroeiAcademie, de schoolarts, andere deskundigen of de mogelijke inzet van remedial teachers, 
gedragsspecialisten, leerlingbegeleiders, begeleiders passend onderwijs, etc. vanuit de gelden van 
het SWV. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders. 

Doublure of versnelling 

We gaan ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Soms gebeurt het wel dat 
een kind er een jaar langer of korter over doet. Als een afwijkend overgangsmoment wordt overwogen, 
bespreken we dit tijdig met de ouders. 
De eindverantwoording ten aanzien van de keuze ligt bij de school, maar we werken uiteraard aan 
een breed gedragen beslissing in het belang van het kind. De te nemen stappen staan in het protocol 
‘doublure of versnelling van kinderen’. De eindverantwoording ligt bij de schooldirectie. 
 
 



30 
 

 

4.6 Dyslectie beleid 
 

Kinderen met leesproblemen geven wij gerichte ondersteuning. 
Wij maken hierbij gebruik van Bouw!. Dit is een interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Oudere leerlingen gaan als tutor actief 
met de kinderen op de computer aan de slag en helpen de jongere leerlingen bij hun leesontwikkeling. 
 

4.7 Meer begaafden beleid 
 

Voor leerlingen vanaf groep 5 tot en met 8 hebben wij  een arrangement voor meer- en 
hoogbegaafden: ‘de Verrekijker. 
Het onderwijs in de Verrekijker is gericht op de eigen ambities van de leerling en is afgestemd op 
meer- en hoogbegaafdheid. De lessen worden minimaal 1 dagdeel door een andere leerkracht 
gegeven en kennen een projectmatige aanpak waarbij de doelen gericht zijn op het hoger denken. 

Leerlingen worden aangemeld door de eigen leerkracht bij de intern begeleider. De directie en intern 
begeleider nemen de beslissing of de betreffende leerling in aanmerking komt voor de Verrekijker. Er 
zijn ieder jaar twee instroommomenten: bij aanvang van het schooljaar en na de citotoetsen in januari. 
Als uw kind in aanmerking komt voor de Verrekijker, wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd. 
 

4.8 Interne ondersteuning 

In de school werken diverse medewerkers ter ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. In het 
zorgplan word u geïnformeerd over de procedures wanneer problemen de ontwikkelingen van het kind 
belemmeren. De interne begeleider heeft daarin een coördinerende en adviserende rol.   

Naast de intern begeleider zijn ook de lees,- taal, -reken, -ICT en dyslectie coördinator werkzaam in 
de school. Zij maken beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies. 
 

4.9 Externe ondersteuning 

De GroeiAcademie  

Onze school maakt voor de externe deskundigheid gebruik van de GroeiAcademie. De 
GroeiAcademie is het advies-, kennis- en begeleidingscentrum van de Groeiling. Hier werken o.a. een 
orthopedagoog/psycholoog, onderwijsspecialisten en een kindertherapeute. Samen bespreken we de 
leerhulpvraag van het kind en/of de leerkracht, doen onderzoeken en bieden zo nodig externe 
zorghulp. Soms krijgt u als ouder/verzorger met orthopedagogen van de GroeiAcademie te maken, 
bijvoorbeeld als uw kind nader wordt onderzocht bij uitzonderlijke leerprestaties of bijzonder gedrag. 
Dit gebeurt overigens altijd in overleg met u, de leerkracht en de intern begeleider. Het inschakelen 
van de GroeiAcademie gebeurt op initiatief van school. Wilt u meer weten over de GroeiAcademie, kijk 
dan op www.degroeiacademie.net 

OnderwijsAdvies 
OnderwijsAdvies is de schoolbegeleidingsdienst waar onze school mee samenwerkt. Zij heeft 
onderwijsadviseurs in dienst. Onderwijsadviseurs zijn professionals als onderwijskundigen, 
organisatiedeskundigen, psychologen en orthopedagogen. Zij adviseren en/of begeleiden ons bij 
onderwijsontwikkeling en schoolontwikkeling zoals onderwijsvernieuwingsprojecten, 
onderwijsveranderingen, visie- en beleidsontwikkeling, management- en organisatieveranderingen, 
keuzes van onderwijsmethoden en –methodieken en ICT-trajecten. Zij kunnen ook ondersteunen bij 
vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. Het inschakelen van OnderwijsAdvies gebeurt 
op initiatief van school.  

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen 
specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.  
 

http://www.degroeiacademie.net/
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De basisschool en het CJG  

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Sociaal Team maken onderdeel uit van het CJG. De 
medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Zij kunnen 
bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 

Jeugdgezondheidszorg  

De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed 
kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over 
bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van 
pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Als uw kind vijf jaar is 
onderzoekt een logopedist van de JGZ, met uw toestemming, op school de spraak- en 
taalontwikkeling van uw kind. 

Sociaal Team, als extra ondersteuning nodig is  

Medewerkers van het Sociaal Team houden spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Het 
Sociaal Team kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning thuis bieden. 
Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt 
“wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop. 

Online Centrum voor Jeugd en Gezin  

Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin: https://www.cjggouda.nl/. Meldt u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere 
ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan de adressen en openingstijden ook op de website. 
 

4.10 Intelligentieonderzoek NIO/IEP 

Centrale eindtoets in groep 8 

In groep 8 nemen wij in april een centrale eindtoets af. Onze school maakt gebruik van de IEP-
eindtoets. De opgaven van deze digitale eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad en het is de enige 
toets die ook open vragen stelt (dus geen meerkeuzevragen). Deze eindtoets is verplicht voor alle 
leerlingen van groep 8. 

NIO-toets 

In groep 8 maken de leerlingen naast de centrale eindtoets ook de NIO toets. NIO staat voor 
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze eindtoets kijkt wat een leerling zou 
kunnen en geeft een indicatie van het niveau voor het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken de NIO-
uitslag om het advies te ondersteunen dat wij geven over het voor uw kind meest geschikte niveau 
van vervolgonderwijs. Met de uitslag van de NIO is het ook mogelijk na te gaan of een leerling binnen 
het voortgezet onderwijs straks behoefte heeft aan extra ondersteuning. 
U wordt schriftelijk geïnformeerd over de deelname aan de NIO-toets.  
Een orthopedagoog van de GroeiAcademie neemt de NIO-toets bij de kinderen van groep 8 af. De 
NIO-uitslag wordt samen met de leerling besproken. In dit gesprek wordt ook een voorlopig 
schooladvies gegeven. 
 

4.11 Schooladvies 
 

Het schooladvies staat centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Leerkrachten in groep 8 kijken voor hun schooladvies niet alleen naar de resultaten in het 
leerlingvolgsysteem. De leerkrachten kijken gedurende het hele jaar naar andere belangrijke factoren, 
waaronder zelfstandig werken, leermotivatie, (huis)werkhouding, zelfvertrouwen en concentratie. 

Voor een goede schoolkeuze is de visie van de ouders belangrijk, maar de leerkracht is degene die, 
vaak in overleg met ib-er, directie en andere leerkrachten die jouw kind goed kennen, en het 
uiteindelijke advies geven. Het schooladvies wordt al opgesteld voordat de eindtoets is gemaakt. 
Maakt je kind de eindtoets beter dan verwacht? Dan gaan wij het schooladvies heroverwegen, en kan, 
in overleg met jou en je kind het schooladvies worden aangepast. 
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Ben je het niet eens met het schooladvies? Dan kun je een gesprek aanvragen met de leerkracht, ib-
er of directeur. Als we er samen niet uitkomen, kunt u eventueel gebruikmaken van de 
klachtenregeling van de school. 
 

4.12 Begeleiden en overgang naar Voortgezet Onderwijs 
 
Aan het eind van groep 8 gaat er een verslag over de resultaten van uw kind naar het voortgezet 
onderwijs. Ouders ontvangen hiervan een kopie. 

 
 
Hoofdstuk 5  -  Samenwerking 
 

5.1 Samenwerking met ouders/verzorgers 

Hulpouders/verzorgers zijn onmisbaar op school. Als school doen wij zeer regelmatig een beroep op 
ouders. Omdat bij veel activiteiten extra hulp nou eenmaal noodzakelijk is. Niet alle ouders kunnen en 
willen helpen, maar veel ouders vinden het leuk om actief betrokken te zijn bij hun kind en de school 
op een andere manier te leren kennen. Ook de kinderen vinden het heel leuk! 

De inzet van ouders/verzorgers stellen wij zeer op prijs. Zonder uw steun kunnen we verschillende 
zaken anders niet organiseren! 

Wanneer u wilt helpen op de school van uw kind dan zijn er heel veel mogelijkheden: helpen bij de 
schoonmaakavonden, klaar-overdiensten draaien, meelopen naar de gym, helpen bij de 
schoolbibliotheek, vervoer bij excursies, luizenhulp en kleine klussen/reparaties. 

U kunt bij de groepsleerkracht of administratie aangeven dat u wilt helpen. 

Voor die ondersteunende werkzaamheden zijn er wel een paar belangrijke regels: 

• Als hulpouders moet u de sfeer in school respecteren en de uitgangspunten van de school 

onderschrijven. 

• Bij verhindering neemt u zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht; 

• U praat niet met andere ouders over de vorderingen van de kinderen die u begeleidt; 

• Meehelpen op school is onbetaald. 

Contactouders/klassenouders 

Het doel van de contactouder is om enerzijds wat praktisch werk bij de groepsleerkracht weg te halen 
en anderzijds om de drempel tussen ouders en school zo laag mogelijk te houden. Iedere groep heeft 
één of twee ouders die bij een activiteit en/of een feest op school gevraagd wordt om de andere 
ouders te informeren en te betrekken bij de activiteit. Ook kan de contactouder een schakel zijn tussen 
ouders en school als er vragen zijn over de groep of in individuele gevallen. Als u vragen heeft of 
belangstelling om als contactouder te fungeren, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

5.2 Aanmelding, Kennismaking, Inschrijving 

Overweegt u om uw kind op onze school in te schrijven? Neem dan telefonisch of per mail contact met 
ons op. 

Voor een kennismaking op de school kunt u telefonisch een afspraak maken met de administratie. De 
directeur of de intern begeleider geeft tijdens de kennismaking een rondleiding en informatie over de 
school.  

Het kennismakingsgesprek heeft als doel helder te krijgen wat de onderwijsbehoeften zijn van uw 
kind. Vanuit het kennismakings–gesprek komen we wel of niet tot een inschrijving. 
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Welke documenten krijgt u mee 

Nieuwe ouders ontvangen bij de kennismaking een informatiepakket met alle benodigde documenten. 

Overdracht van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf 

De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf geweest. We vinden het belangrijk om de overgang naar de basisschool zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. We willen ook graag aansluiten op de ervaringen van de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf. 

De leidsters van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf vullen voor elk kind een 
overdrachtsformulier in. Bij inschrijving op onze school vragen wij naar een kopie van dat formulier. 

Indien nodig, nemen we naar aanleiding van de gekregen informatie, contact op met de 
peuterspeelzaal of kinderopvang. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van onze leerling. Met 
al die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat om uw kind de goede begeleiding te geven. 
Op het aanmeldingsformulier van school wordt aan ouders toestemming gevraagd voor deze 
overdracht. 

Uitschrijving 

Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met 
de directie. Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe adres en telefoonnummer en het nieuwe 
schooladres mee. Wij zorgen er dan voor, dat de nieuwe school met toestemming van de 
ouders/verzorgers het digitale overdrachtsdossier met de leerresultaten en ontwikkelingen krijgt.  
En laten we aan de gemeente weten dat uw kind van school veranderd is. Wij mogen geen kinderen 
uitschrijven als er geen nieuwe school bekend is. 
 

5.3 Ouderavonden, informatie en communicatie 

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te hebben met de school. We staan als school bekend 
om onze ‘lage drempel’. We vinden dit dan ook heel belangrijk. 

Het komt wel eens voor dat ouders speciale vragen of verzoeken hebben, die men wil richten aan de 
directie van de school. Als u een gesprek met de directie wenst, moet u een afspraak via de 
schooladministratie maken. Bij afwezigheid van de directie kunt u met een lid van het 
managementteam contact opnemen. 

Naast alle ‘geregelde’ contacten, kunt u altijd zo maar even in school langskomen en direct contact 
zoeken, of een afspraak maken met de leerkrachten of schoolleiding. 

Informatieavond 

Aan het begin van een nieuw schooljaar is er in alle groepen een informatieavond. U kunt 
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. Tijdens de informatieavond krijgt u specifieke 
informatie over de groep en kunt u materialen en methodes bekijken. 

Website 

Zowel de stichting De Groeiling  als de school beschikken over een website: www.degroeiling.nl en 
www.willibrord-miland.nl. 
Op onze website staan regelmatig foto’s van activiteiten van de school. Ook kunt u hier de 
beleidsplannen, protocollen, rapportages en diverse overige informatie vinden. 

De Willibode (nieuwsbrief voor de locatie Willibrord) 

Eén keer in de drie weken verschijnt onze nieuwsbrief ‘de Willibode’. Dit is het mededelingenblad c.q. 
nieuwsbrief van de school speciaal voor de ouders. Op de website www.willibrord-miland.nl kunt u de 
Wililbode ook altijd terugvinden. 
De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd naar het door u opgegeven mailadres. Wilt u op meer 
mailadressen een exemplaar ontvangen? Geef dit dan door aan de administratie. 
 
 

http://www.degroeiling.nl/
http://www.willibrord-miland.nl/
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5.4 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie  

Ouderbetrokkenheid 

Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind.  
Wij verwachten van alle ouders dat zij betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, 
zowel thuis als op school. 

In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was 
verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats 
naar educatief partnerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders 
verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk 
voor de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. 

Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. 
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke 
inspanningsverplichting hebben. We streven allen hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het 
kind. 

Invloed van de thuissituatie 

De invloed van ouders reikt verder dan alleen de leerprestaties. Het heeft ook invloed op het sociale 
gedrag, het doorzettingsvermogen en probleemsituaties in de klas. Een positieve thuissituatie 
stimuleert de ontwikkeling van het kind. 

Betrokkenheid op het huiswerk 

Het is belangrijk dat u als ouder actief deelneemt aan het huiswerk van uw kind(eren). 

Onderzoek toont aan dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van 
hun kinderen. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te 
motiveren om goed hun best te doen op school. De manier waarop dit gebeurt, bepaald het succes. 
Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet tot goede resultaten. Maar als ouders de 
leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect. 

Verder laat onderzoek zien dat het regelmatig voorlezen heel goed is voor het ontwikkelen van het 
taalgevoel en de woordenschat, maar dat het helpen bij rekenen weinig resultaat heeft. Dat komt ook 
omdat ouders vaak een andere strategie volgen dan de leerkracht aangeleerd heeft, dat zorgt voor 
verwarring bij de kinderen. Wilt u uw kind ondersteunen bij het rekenen, vraag dan bij de 
groepsleerkracht na wat de juiste strategie is. 

Als ouders kunt u uw kind ook helpen bij het maken en nakijken van het huiswerk. Ook de controle of 
al het huiswerk gemaakt is, hoort hierbij. U kunt extra uitleg geven bij een huiswerkopdracht en zorgen 
voor materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren.  

Als ouder kunt u de voorwaarden in huis creëren om het maken van huiswerk gemakkelijker te maken. 
Hierbij gaat het om bepaalde rituelen of regels bij het maken van huiswerk. Bijvoorbeeld: na het 
avondeten gelijk beginnen met het huiswerk. Ook hoort hierbij dat de ouders ervoor zorgen dat er 
geen afleidende factoren zijn die het huiswerk maken remmen. 

Oudercafé 

Jaarlijks organiseert de school een oudercafé. Het oudercafé heeft tot doel de ouderbetrokkenheid 
naar de school en het onderwijs te vergoten. Er zijn dan diverse workshops waar we ouders en andere 
geïnteresseerden informeren over tal van onderwerpen waar uw kind mee te maken heeft. De 
geplande datum kunt u zien op de jaarkalender. Daarnaast ontvangen alle ouders een uitnodiging 
voor het oudercafé. 
 

5.5 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

 
Onze school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons 
uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop staat en dat dat belang er in het algemeen het best 
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mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. In de situatie 
van gescheiden ouders, ligt de informatievoorziening ingewikkelder en gelden er (wettelijke) regels 
waar we ons als school aan moeten houden. Bij het verstrekken van informatie kan en mag de directie 
geen partij worden in een conflict rondom leerlingen en zal derhalve ook nooit partij trekken. 

Hieronder geven wij een korte uitleg over de wijze waarop onze school omgaat met de 
informatievoorziening voor gescheiden ouder.  
Het volledige protocol kunt u vinden op onze website. 

Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de school. De wet 
maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers. 
Er is een wettelijke verplichting (vastgesteld in artikel 1:377b BW) van ouder tot ouder om informatie te 
verstrekken en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen. De ouder die belast is 
met het gezag moet altijd de andere ouder die niet met het gezag is belast, op de hoogte stelt van 
gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen 
informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het 
gezin waarin de leerling opgroeit. 

 

5.6 Samenwerking met de ouderraad 

De Willibrord en de Miland hebben een zeer actieve en betrokken ouderraad (OR). De OR behartigt 
de belangen van de ouders en de leerlingen altijd zo goed mogelijk. De OR denkt ook mee over 
bepaalde onderwerpen en leveren een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van onze school. De 
OR stimuleert de belangstelling en betrokkenheid van alle ouders. Daarnaast organiseert de OR veel 
leuke en/of sportieve activiteiten in samenwerking met het team. Meer informatie over de ouderraad 
van beide locaties kunt u vinden op de website. 

 

5.7 Samenwerking met de medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit personeelsleden en ouders.  

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen onze school en heeft ten 
aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van school. bij 
plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het 
schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. 
De MR heeft ook het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school. 

Wilt u meer weten over de MR? Kijk dan op onze website: https://willibrord-
miland.nl/school/medezeggenschapsraad/ 
 

 
 

5.8 Samenwerking met leerlingenraad 

Op de Willibrord/Miland is een leerlingenraad actief.  

In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het 
zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de 
kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om 
erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.  

Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. De leerlingenraad komt 
maandelijks onder schooltijd bijeen om te vergaderen onder leiding van de directeur.  

https://willibrord-miland.nl/school/medezeggenschapsraad/
https://willibrord-miland.nl/school/medezeggenschapsraad/
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Doel van de leerlingenraad is om de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen school te vergroten. 
Wij zijn van mening dat kinderen heel goed in staat zijn om mee te denken over hun eigen 
schoolsituatie. Het draagt in deze waardevol bij aan ‘actief burgerschap’. 
 

5.9 Samenwerking met vrijwilligers 

Inzet (beroeps)kennis en ervaring van ouders 

Onze school zet in een aantal specifieke projecten de (beroeps)kennis en ervaring van ouders in. 
Hierbij valt te denken aan het opzetten en onderhouden van onze website, inzet binnen de ICT-
commissie, e.d. 
Deze ouders hebben geen dienstbetrekking binnen onze school, maar zetten zich op verzoek van de 
directie binnen een specifiek project in en zijn bereid bepaalde beperkte werkzaamheden vrijwillig te 
doen. De school werkt graag met vrijwilligers en zij moeten een VOG kunnen laten zien. 
 

5.10 Samenwerking met andere scholen en de gemeente 

Er is als vanzelfsprekend een nauw contact met de andere scholen van De Groeiling. De directies, de 
intern begeleiders, de ICT-coördinatoren bijvoorbeeld hebben regelmatig overleg met elkaar. Ook is er 
op directieniveau tussen alle scholen (openbaar, PC en RK) binnen de gemeente enkele keren per 
schooljaar overleg in het Lokaal Onderwijs Beraad Bodegraven-Reeuwijk. 

Met de scholen van het Voortgezet Onderwijs uit de regio is contact over de opgave van nieuwe 
leerlingen en over de ontwikkelingen van oud-leerlingen. 
Bij al deze contacten staat samenwerken hoog in het vaandel.  
Er worden allerlei ontwikkelingen gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Dit past binnen de filosofie om 
een ‘lerende organisatie’ te willen zijn. 
 

5.11 Peuteropvang, overblijven en naschoolse opvang 
 
Alle kinderen kunnen tussen de middag naar huis om te lunchen, maar u kunt er ook voor kiezen om 
ze op school te laten overblijven. Beide locaties hebben een veilige ruimte waar de kinderen kunnen 
eten en ontspannen. Onze school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de tussen-schoolse 
opvang afgesloten. Onder de verzekering vallen uiteraard ook de overblijfouders c.q. toezichthouders. 
De regeling verschilt per locatie en is verder uitgewerkt in het praktische deel van de schoolgids. 

Buitenschoolse opvang 

De school heeft de aansluiting met de buitenschoolse opvang geregeld. De voor- en naschoolse 
opvang wordt verzorgd door de kinderopvangorganisatie Junis en Het Tuinhuis. Ook verzorgen zij de 
opvang tijdens schoolvakanties, studiedagen en/of vrije dagen. Opvang vindt plaats op één van de 
locaties van Junis Kinderopvang en het Tuinhuis in Bodegraven. Voor meer informatie en inschrijving 
kunt u contact opnemen met Junis Kinderopvang via telefoonnummer 0172-424824 of via de website: 
www.junis.nl of met Het Tuinhuis, kinderopvang via telefoonnummer 0172-618348. Als ouder bent u 
niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van Junis Kinderopvang en Het Tuinhuis. U mag 
ook gebruik maken van een andere opvangorganisatie. 
 
 

Hoofdstuk 6  -  Overige zaken 
 

6.1 Verzekeringen 

Voor excursies en activiteiten is de school goed verzekerd. Dit geldt ook voor de tussenschoolse 
opvang, inclusief de overblijfkrachten en de verkeersbrigade. Laatstgenoemden vallen onder de 
verzekering van de gemeente Bodegraven.  
Om problemen in verband met aansprakelijkheid te voorkomen hebben we zelfs een extra verzekering 
afgesloten. Bij allerlei activiteiten (vervoer met uw auto, meefietsen bij een excursie, buitenschoolse 
sportactiviteiten, enz.) zijn de ouders en kinderen  goed verzekerd. De kosten voor deze verzekering 
worden door de Ouderraad van de Willibrord en Miland gedragen.  
 
 

http://www.junis.nl/
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6.2 Sponsoring 

Sponsoring kan voor onze school heel aantrekkelijk zijn. Extra geld, materialen en/of voorzieningen 
geven ons de kans om voor de kinderen wat extra’s te doen. Wanneer een sponsor geen wederdienst 
eist, staan we al snel positief tegenover sponsoring. In sommige gevallen wordt er door de sponsor 
een wederdienst geëist. In zulke situaties wordt er iedere keer gekeken of het sponsoren overeen 
komt met onze uitgangspunten: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van de kinderen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en 
fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 
van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 
stelt. Het primaire onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

6.3 Verzuim en ziekmelden 

Is uw kind ziek, dan moet u zo spoedig mogelijk de ziekmelding doorgeven aan de 
schooladministratie. Dat kunt u telefonisch doen (vanaf 08:00 uur is de school bereikbaar), door langs 
school te komen, of door een ander kind van het gezin een berichtje mee te geven. 

Mocht een kind onder schooltijd iets overkomen of ziek worden, dan nemen wij direct contact met u 
op. 

Indien uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het 
onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Het blijft namelijk onze wettelijke 
plicht om bij langdurige ziekte te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo 
belangrijk dat kinderen in deze situatie contact houden met de klasgenoten en de leerkracht of intern 
begeleider. Het kind moet ook dan weten dat het meetelt en erbij hoort. Het continueren van het 
onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te 
voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. 

Naar de dokter, tandarts of specialist 

Moet uw kind naar de dokter, tandarts of specialist? Geef dit dan tijdig aan de schooladministratie 
door. De administratie informeert de leerkracht over het tijdelijke verzuim. 
 

6.4 Verlof aanvragen 

Leerplicht 4-6 jaar 

Kinderen vanaf vijf jaar zijn verplicht naar school te gaan. Zij mogen 5 uur per week thuisblijven. Als 
het voor een 5-jarige nodig is, kan het kind in overleg met de groepsleerkracht en de schoolleiding nog 
eens 5 uur extra thuisblijven. Dat thuisblijven is dan bedoeld in het belang van het kind. De uren 
kunnen in geen enkel geval worden ‘opgespaard’.  
 

Leerplicht vanaf 6 jaar 
Als kinderen 6 jaar zijn geworden moeten ze alle dagen naar school. Uitsluitend in bijzondere situaties 
mag de directie toestemming geven voor extra vrij. Daar valt niet onder het eerder naar een 
vakantiebestemming gaan om files te omzeilen.  Voor familiefeesten (jubileum, trouwen, enz.) waar 
uw kind echt bij hoort, krijgt het als vanzelfsprekend vrij.  
Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
ingeschakeld. Dit is de directie wettelijk verplicht. 

Verlof aanvragen 

Buiten de vastgestelde schoolvakanties is het niet toegestaan om verlof op te nemen of op vakantie te 
gaan. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 
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Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met 
piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een schriftelijk verzoek 
indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.  
Het aanvraagformulier kunt u halen bij de administratie. De directie zal de situatie toetsen en de 
toestemming wel/niet verlenen. 

Zie hiervoor ook de website www.bureauleerplichtplus.nl met informatie over de regels rondom 
leerplicht. 
 

6.5 Lesuitval 

Als een leerkracht ziek is, proberen we een vervanger te vinden. Soms lukt dat heel goed, omdat de 
duo-partner de groep overneemt, maar het gaat ook wel eens niet zo eenvoudig. Als er geen 
vervanger is, kan een groep opgedeeld worden over andere groepen. De directie of collega’s die 
verantwoordelijk zijn voor interne begeleiding of extra zorg aan kinderen worden in principe niet 
ingezet voor ziektevervanging.  Lessen kunnen ook uitvallen door een noodsituatie. In principe sturen 
wij geen groep(en) naar huis, maar wij kunnen dit niet uitsluiten. Als wij leerlingen naar huis sturen, 
wordt u altijd hierover geïnformeerd. Naast de ouders wordt ook de algemene directie op de hoogte 
gebracht. 
 

6.6 Hoofdluis en infectieziekten 

Infectieziekten 

Mocht uw kind een infectieziekte hebben, zoals waterpokken, dan is deze besmettelijk voor andere 
kinderen. Het helpt als u de leerkracht van de infectieziekte op de hoogte brengt. 
Om te bepalen of kinderen al dan niet naar school mogen met een bepaalde ziekte, hanteren wij de 
richtlijn zoals deze is vastgesteld door de GGD. Voor meer informatie kunt u de website van de GGD 
raadplegen: www.ggdhm.nl. 

Hoofdluis 

Ook op onze school wordt zo nu en dan hoofdluis geconstateerd.  
Het is belangrijk dat als u als ouder dit ontdekt, u dit zo snel mogelijk met de leerkracht op school 
bespreekt, zodat er snel en effectief gehandeld kan worden. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar 
vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig 
probleem wordt, is het belangrijk dat u het haar van uw kind regelmatig controleert op hoofdluis. Als 
anderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis 
tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 

Op school controleren we na elke vakantie de kinderen op hoofdluis. Als er luizen worden 
geconstateerd, treedt het luizenprotocol in werking. Ons protocol met de afspraken en werkwijze staat 
op onze website: https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/. Hierin is ook 
aandacht voor privacy opgenomen.   

Nieuwe leerlingen krijgen een brief mee waarin gevraagd wordt aan de ouders om toestemming te 
geven voor het controleren op luizen. Wanneer het briefje niet wordt ingeleverd gaan wij er vanuit dat 
u geen bezwaar heeft. 
 

6.7 Fietsen naar school en veilig vervoer 

Op de fiets naar school 

Alle kinderen die buiten de Dronenwijk wonen, mogen op de fiets naar school komen. Woon je in de 
Dronenwijk? Dan mag je alleen met de fiets komen als daar een goede reden voor is en met 
toestemming van je groepsleerkracht. Groep 7 en 8 gaat met de fiets naar de gym.  
Op de gymdagen moeten de kinderen op de fiets naar school. 
Alle fietsen moeten in de fietsenstalling worden geplaatst. 

http://www.ggdhm.nl/
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
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Parkeren bij onze school 

In verband met beperkte parkeerruimte, adviseren wij u om uw kind zo veel mogelijk met de fiets te 
halen en/of brengen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en 
de omgeving. U mag alleen parkeren, daar waar het is toegestaan! 

Verkeersveiligheid 

De locatie Willibrord staat aan een doorgaande weg en in een 30 km zone. De schoolomgeving moet 
een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route van en naar school moet veilig zijn. Wij willen dat al 
onze kinderen veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen.  
Onze school heeft een verkeerscommissie. Deze wordt gevormd door twee teamleden en vier ouders. 
Samen denken zij na over de verkeersveiligheid in en om de school. Zij zijn ook tussenpersoon tussen 
ouders, school, politie en gemeente. Zij coördineren tevens de verkeersbrigade en hebben contact 
met de ouderraad. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd terecht bij de 
verkeerscoördinatoren. 

Verkeersbrigade 

Reeds vele jaren geleden zijn we gestart met een verkeersbrigade.  
U moet zo goed mogelijk gebruik maken van de verkeersbrigade.  
De kinderen van school worden aan het begin van het jaar allemaal gewezen op een goed gebruik 
van de verkeersbrigade. 
Ouders en kinderen van groep 8 worden, na instructie van een verkeersagent, aangesteld als 
verkeersbrigadier. Dit gebeurt officieel door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Er staat 
altijd één ouder met één kind. 
 

6.8 Schorsing/verwijdering 
Bij ernstige gedragsproblemen van kind of ouder kan de school overgegaan tot schorsing en/of 
verwijdering van een leerling.  
Onze school heeft regels voor schorsing en verwijderen. Bij de procedures zijn naast de schoolleiding 
tevens bestuur van de stichting, onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar nauw betrokken. 

Informatie over schorsing/verwijdering treft u aan op de website van de Groeiling: www.degroeiling.nl  

https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/03/Schorsing-en-verwijdering-v.1.0.pdf  

6.9 Vertrouwenspersoon, anti-pest coördinator, veiligheidscoördinator  

Pesten en anti-pestcoördinator 

Wij streven naar een veilige schoolomgeving voor ieder kind. 
We gaan ervan uit dat wij een school zijn waar niet gepest wordt! Pestgedrag vinden wij niet 
acceptabel en we doen er dan ook alles aan om pestgedrag te voorkomen en pesten aan te pakken. 
Wanneer u er weet van heeft dat een kind pest of gepest wordt, dan verzoeken wij u om dit bij ons te 
melden bij de leerkracht. In eerste instantie zal de leerkracht het probleem met de betrokkenen 
aanpakken. Alle leerkrachten volgen jaarlijks de bijscholing ‘kanjertraining’. 
De anti-pestcoördinator is Margareth Laan. 
Meer informatie en het anti pestprotocol kunt u terugvinden op onze website: https://willibrord-
miland.nl/school/downloads-van-documenten/. 

Calamiteiten en veiligheidscoördinator 

Voor alle zaken betreffende de veiligheid heeft de school twee veiligheidscoördinatoren: Brigitte 
Schouten en Wil Nicolaas.  
Voor extreme calamiteiten beschikt de school over een ontruimingsplan welke is goedgekeurd door de 
plaatselijke brandweercommandant. Het calamiteitenplan wordt tweemaal per jaar geoefend: éénmaal 
met en éénmaal zonder vooraankondiging. In het kader van de Arbowet zijn verschillende teamleden 
opgeleid als bedrijfshulpverlener. Zij houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van een 
studiemiddag. 
De school heeft ook een wettelijk verplichte gebruikersvergunning. Deze vergunning wordt door de 
gemeente afgegeven na grondige inspectie van het gebouw op veiligheid. 
Tevens is er een externe vertrouwenspersoon die werkzaam is bij de GGD Hollands midden en 
vertrouwensinspecteur binnen de inspectie van het onderwijs. 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon: GGD Hollands Midden tel: 088-3083100 

http://www.degroeiling.nl/
https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/03/Schorsing-en-verwijdering-v.1.0.pdf
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
https://willibrord-miland.nl/school/downloads-van-documenten/
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Contactgegevens vertrouwensinspecteur tel: 0900-1113111 

Meldcode kindermishandeling 

De school hanteert het protocol kindermishandeling en de meldcode dat te vinden is op de website en 
op www.kindermishandeling.nl. 
 

6.10 Niet tevreden/klachten 

Het gebeurt natuurlijk wel eens dat ouders, leerlingen of personeel met een probleem zitten. 
Vanzelfsprekend is iedereen dan van harte welkom op school om dat probleem te bespreken. We 
willen dat graag, omdat door goed overleg bijna alle problemen opgelost kunnen worden. 

Als u een probleem heeft dan gaat u daar natuurlijk eerst mee naar de groepsleerkracht en daarna 
naar directie van de school. Het kan echter gebeuren dat u vindt dat uw klacht niet serieus wordt 
genomen of dat u vindt dat de school te weinig met uw klacht doet, dan kunt u terecht bij het bestuur 
van de Groeiling. Op de website vindt u de klachtenregeling van De Groeiling. 

https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/02/Klachtenregeling-v.1.0-20190218.pdf  

De klachtenregeling geldt voor iedereen die deel uit maakt van de schoolgemeenschap: leerlingen, 
ouders, leerkrachten, (onderwijs)ondersteunend personeel en stagiaires. 
 

6.11 Ouderenquête  

Eenmaal in de vier jaar nemen wij de kwaliteitsmeting af.  
Deze enquête c.q. vragenlijst is om te achterhalen hoe uw  mening is over de verschillende zaken. 
Een dergelijke enquête draagt bij in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op onze school, 
want daar hoort vanzelfsprekend uw mening en opvattingen bij over goed onderwijs. Over de uitslag 
wordt u uitgebreid geïnformeerd. Er wordt een plan van aanpak opgesteld n.a.v. de uitkomsten. Ook 
hiervoor wordt de website wederom benut. 

Ook op bovenschoolniveau wordt deze enquête uitgebreid besproken. Waar behoren wij als stichting 
aan te werken? Wat gaat al goed en wat is voor verbetering vatbaar? Kortom: een onderwerp wat 
regelmatig op agenda’s terugkomt.  De kwaliteitsmeting nemen we eenmaal in de 4 jaar af. De 
eerstvolgende enquête staat gepland in 2020. 
 

 
 
 
 

http://www.kindermishandeling.nl/
https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/02/Klachtenregeling-v.1.0-20190218.pdf

