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Wat vliegt de tijd!

Wat vliegt de tijd!

Stel je voor dat alle kinderen die op de Wingerd zitten of ooit op de Wingerd hebben gezeten, uitgenodigd worden op de oude markt in
Roosendaal… dan staat de markt vast bomvol van de St. Jan tot voorbij het beeld van de Tullepetaon!
De Wingerd bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren. Heel wat ‘goeie ouwe tijd’-herinneringen rijker en genietend van het hier en nu.
Maar een jubileum is er ook voor om vooruit te kijken.
Dit nostalgische thema gaat over het groeien en bloeien van onze kinderen maar natuurlijk ook over alle ontwikkelingen op De
Wingerd. De tijd vliegt wanneer je het naar je zin hebt. Dit is wat wij onze kinderen gunnen.
De Wingerd is een duurzame school waar de tijd niet stil staat. Wij zijn een school die gaat over ontdekken, onderzoeken en
verwonderen om zo kinderen te steunen in de stappen naar de toekomst. Juist hierom vinden we de verbinding tussen de leerlingen,
de ouders en het team zo belangrijk. Onze blik is toekomstgericht. Op de Wingerd leer je de volgende stap maken. Jouw stap!
We nodigen iedereen die bij De Wingerd betrokken is, van harte uit een bijdrage te leveren om de ogen van onze leerlingen te doen
glinsteren en harten sneller te laten kloppen in het komende schooljaar.
De tijd vliegt en voor u het weet, maakt uw kind weer een volgende stap. Laten we daarom alle mooie momenten koesteren en
genieten van een fantastisch, leerzaam en feestelijk schooljaar. We hebben er met het team ontzettend veel zin in.
Namens het team
Karin van Giessel
Directeur ODBS de Wingerd
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De Wingerd 30 jaar!

Bovenste rij van links naar rechts: Meneer Armand, Meneer Joost, Juf Driva, Juf Marjolein, Juf Leonique, Juf Mariska, Meneer Ronald, Juf Debbie, Juf Petra. Derde rij van boven: Juf Lianne,
Juf Saskia, Meneer Ron, Juf Nicole, Juf Ingrid, Juf Barbara, Juf Sonja, Juf José, Meneer Wouter, Juf Jente, Juf Amber, Marie-José. Tweede rij: Juf Karin, Juf Brenda, Juf Nicole, Juf Helmy,
Juf Marja, Meneer Ronald, Juf Edith, Juf Resi, Juf Marjolijn, Meneer Christian. Op een stoel: Juf Kimberly, Juf Marjolein, Meneer Bastien, Juf Daisy, Juf Judith, Juf Elke, Juf Celine, Juf Roos.

Openbare Daltonschool

De Wingerd is een openbare daltonschool waar leerlingen en medewerkers elkaar in een veilige leer- en werkomgeving ontmoeten
en waar iedereen tot zijn recht komt. Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs en het is erop gericht om een fundamentele
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen en hun toekomst. De capaciteiten van de leerlingen is ons vertrekpunt.
Vervolgens maken we er samen méér van.
ODBS De Wingerd

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Kersenberg 52

Gastelseweg 142

4708 KC Roosendaal

4705 RB Roosendaal

☎ 0165 564 348

☎ 0165 548 260

info@wingerd.nl

info@obo-wbr.nl

www.wingerd.nl

www.obo-wbr.nl

directeur: Karin van Giessel

directeur-bestuurder: Jan Veenker
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Schooltijden

Onze schooldeuren gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open, zowel ’s ochtends als ’s middags. Bij de tweede bel beginnen de
lessen. Leerlingen moeten bij de tweede bel in hun lokaal aanwezig zijn en de ouders zijn dan buiten. Als een kind ziek is of dat is geworden,
dan melden de ouders/verzorgers dat voor schooltijd. Bellen kan vanaf 07.45 uur op het volgende telefoonnummer: 0165 564348.
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.30 uur – 12.00 uur
13.30 uur – 15.30 uur
(vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij)

woensdag

8.30 uur – 12.00 uur (groep 1 t/m 4)
8.30 uur – 12.15 uur (groep 5 t/m 8)

Ga voor alle schoolinformatie, nieuwtjes, ’t Blaadje, foto’s, filmpjes en nog veel meer naar www.wingerd.nl. Of scan de QR code.

Het bestuur

Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant (OBO). Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor
vijftien openbare scholen. De visie van OBO luidt: ‘Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig’
Meer over OBO: www.obo-wbr.nl.
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Missie

De Wingerd is een openbare daltonschool waar iedereen tot zijn recht komt.
De Wingerd is een dynamische school waar leerlingen en medewerkers elkaar
ontmoeten en van en met elkaar leren in een veilige leer- en werkomgeving.
Onze school staat voor kwalitatief goed en verfrissend onderwijs dat leidt tot
het maken van de juiste stappen door de leerlingen en een goede aansluiting
op de toekomst. Een aansluiting die past bij de capaciteiten van de leerlingen.
Bij De Wingerd mag je jezelf zijn en uitgroeien tot de beste versie van jezelf: ‘De
mens zonder vrees’: zelfsturend, initiatiefrijk, verantwoordelijk en sociaal in het
leven.

Visie

Elk kind kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.
Bij ons kunnen de leerlingen de volgende stap maken. Jouw stap!
Wij bieden onderwijs dat aansluit op wat er in de toekomst van onze leerlingen wordt verwacht en dat ontwikkelkansen biedt voor
iedereen. Vanuit de daltonkernwaarden (vertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie)
bereiden wij onze leerlingen voor om de volgende stap te maken. Leerlingen werken en leren in een sfeer die zich kenmerkt door
vertrouwen, rust en veiligheid.
Alle medewerkers besteden veel aandacht aan het pedagogisch en didactisch klimaat binnen De Wingerd. De sfeer van vertrouwen
zorgt ervoor dat leerlingen zich snel gekend voelen en dat de verhouding leerling-leerkracht open en laagdrempelig is.
Bij De Wingerd beginnen de leerlingen aan een ontdekkingstocht die vanaf groep 1 tot en met groep 8 loopt. De leerlingen leren op
praktische wijze informatie om te zetten in kennis. Zij leren zelf keuzes te maken door onderzoekend te werken en vaardigheden te
trainen. Leerlingen worden voorbereid op de samenleving van nu door ze op verschillende manieren te laten werken en leren, zowel
individueel als samen. Samenwerken is belangrijk bij De Wingerd.
Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van leerlingen op cognitief en sociaal gebied. Leerlingen leren gezamenlijk
een doel te behalen. Ze vullen elkaar aan, inspireren en ondersteunen elkaar. Door het samenwerken ontwikkelen ze verschillende
vaardigheden zoals goed communiceren, elkaar respecteren, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen.
Naast de grote aandacht voor het reflecteren op hun resultaten en persoonlijke ontwikkeling, leren leerlingen bij ons ook de wereld te
ontdekken. De leerlingen ontdekken “wie ze zijn” en “wat hen inspireert” in een vertrouwde leeromgeving, waarin zij zichzelf mogen en
kunnen zijn.
Er is voor onze leerlingen een breed gepersonaliseerd leerstofaanbod waarbij zij op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan
de leerdoelen. Per vak, leerinhoud of onderdeel wordt afhankelijk van de prestaties en voorkeuren van de leerling een op de leerling
aangepast programma voor herhaling, verdieping en/of verrijking aangeboden.
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De Wingerd; daltonschool

Het daltonconcept, onze manier van werken, is uniek in Roosendaal. Dalton is niet een manier van doen maar een manier van zijn.
Ons daltonzijn stralen wij naar buiten toe uit. Uitstralen van wie we in essentie zijn, dat is onze kracht. Vanuit dit identiteitsbesef
werken we permanent aan de verbetering van ons onderwijs. Ons daltonconcept en de manier waarop dit gestalte krijgt binnen onze
leeromgeving zijn kenmerkende aspecten van onze school.
De daltonkernwaarden samenwerking, zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit zijn de pijlers van
onze manier van werken. Ons daltononderwijs biedt de benodigde ruimte en vrijheid waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. We leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor elkaar en voor
zichzelf. Dit vraagt een hoge mate van zelfstandigheid die steeds verder ontwikkeld wordt. Ook leren onze kinderen samen te werken.
Hierbij werken kinderen gezamenlijk aan een doel. Ze leren van de interactie met elkaar.
Het niveau van bovenstaande kernwaarden bepaalt de mate van vrijheid. Vrijheid, zelfstandigheid, samenwerking en
verantwoordelijkheid gaan immers hand in hand.
Leerlingen blijven betrokken bij hun eigen leerproces en resultaten door te reflecteren. Ze blikken terug op de manier waarop ze hun
taak hebben aangepakt. De leerkracht heeft hiertoe een coachende rol. Onze leerlingen weten wát ze leren, maar ook hóe ze het beste
kunnen leren.
Vertrouwen vormt de basis en is een noodzakelijke voorwaarde voor
het door ons gegeven onderwijs. Uiteindelijk willen we dat ieder kind
opgroeit tot een ‘mens zonder vrees’.
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Onderwijs
Groepen en bijzondere lessen

Dit schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over zestien groepen. In elke groep staat een leerkracht. Alle groepen worden regelmatig
ondersteund door onze onderwijsassistentes.
Wij zijn bijzonder trots op onze vakdocenten. Alle leerlingen krijgen muziekles van meneer Ronald (ook wel bekend als ‘Meziekmeneer
Ronald’) en theaterlessen van kunstprofessional meneer Martijn. Onze creatieve vakken zijn mede ontwikkeld door meneer IWAZ.
Hierdoor wordt er op een enthousiaste, leerzame manier gewerkt aan cultuuronderwijs.
Gymdocent juf Resi geeft op maandag en woensdag bewegingsonderwijs. Spaanse les wordt aan onze meerbegaafden gegeven door
señorita Pauline. Op De Wingerd is tevens een peuterspeelzaal aanwezig. De peuters worden regelmatig betrokken bij de verschillende
activiteiten van onze school. Op school wordt er les in filosoferen gegeven en vanaf groep 5 debatteren we. Techniekonderwijs is
schoolbreed geïmplementeerd. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bieden wij verschillende mogelijkheden waaronder
projectmatige verrijkingslessen, breintraining, slimme kleuterlessen, faalangsttraining en rots- en watertraining.

Methoden

De methoden waar we mee werken zijn zorgvuldig geselecteerd door ons team.
• Thematisch onderwijs voor kleuters: Kleuterplein (taal, wereld ontdekken)
• Taal en lezen: Veilig leren lezen (groep 3)
• Taal en spelling: Pit - Plezier in taal (groep 4 t/m 8)
• Schrijven: Pennenstreken (groep 3 t/m 8)
• Rekenen: Wereld in getallen (groep 3 t/m 8)
• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)
• Engels: Stepping up (groep 7 en 8)
• Verkeer: Wijzer door het verkeer (groep 1 t/m 8)
• Bewegingsonderwijs: Basislessen in beweging
• Spaans: Colega 1 (groep 4) en Juan y Rosa (groep 5 t/m 8)
•	Wereldoriëntatie: Topontdekkers (groep 5 t/m 8. In groep 4
wordt in de loop van het schooljaar een start gemaakt met Topontdekkers. Ze
maken kennis met de methode en oefenen met verschillende opzoek- en verwerkingsvormen.)

Kunstals
profession
i n a c t ie!

Wereldoriëntatie
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zitten in onze methode van wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie wordt in
zes thema’s per jaar aangeboden. Elk thema bestaat uit een aantal subthema’s (kaarten). De leerlingen gebruiken een doelenkaart,
waarmee zij onder begeleiding en zelfstandig (onder schooltijd en erbuiten) aan de slag kunnen. Er worden hierbij verschillende
verwerkingsvormen aangeboden. Leerkrachten begeleiden de leerlingen bij dit proces.
Op onze website vindt u de doelenkaarten van het huidige thema, zodat u uw kind eventueel kunt helpen.

21e eeuwse vaardigheden

Leerlingen van De Wingerd krijgen de ruimte om zelf hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals ICT-geletterdheid,
mediawijsheid, creativiteit en vermogen tot netwerken en samenwerken. Er worden nu en in de toekomst andere vaardigheden
gevraagd dan vroeger. Deze vaardigheden vormen de kern van ons daltononderwijs. Wij spelen in op het veranderende leren. Er is een
begin gemaakt om meer ruimte te creëren voor creatief denken, talentontwikkeling en onderzoekend en ontwerpend leren. Er is voor
elke leerling een steeds verdergaande digitale leeromgeving.

Digitalisering

Op De Wingerd werken we met chromebooks omdat we het een
waardevolle toevoeging vinden van ons onderwijs.
Niet iedere leerling heeft zijn eigen chromebook. Dat hoeft ook niet
want ze werken er niet constant op. Wel heeft elke leerling een eigen
account en een eigen omgeving. Zo kunnen ze onafhankelijk van
tijd en plaats leren. De leerlingen kunnen zo zelfstandig werken aan
lesopdrachten voor herhaling of verdieping.

Directe Instructiemodel

Tijdens de lessen geven wij instructie volgens het directe
instructiemodel. Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat
van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen
van elkaar in de manier en snelheid van leren.
Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig.
Daar is in het directe instructiemodel rekening mee gehouden.
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Het jonge kind

Kleuters leren al doende en tijdens hun spel. In de groepen 1 en 2 werken
de leerlingen vanuit thema’s aan hun ontwikkeling. De daarbij gekozen
materialen en methoden sluiten hierbij aan. Zij werken vanuit een voor
leerlingen duidelijke dag- en taakindeling. Door gebruik van een planbord
leren onze leerlingen al op jonge leeftijd hun tijd en activiteiten zelfstandig
in te plannen. De leerlingen van groep 1 hebben twee taken per week. We
werken ernaar toe dat leerlingen in groep 2 vijf weektaken hebben.
In onze visie ontwikkelen kinderen zich op jonge leeftijd met name door hun
spel in een uitdagende leeromgeving. Daarom richten wij extra aandacht op
het werken in hoeken. (Bijvoorbeeld een techniekhoek, bouwhoek, huishoek,
leeshoek, enz.) Deze hoeken zijn uitdagend en betekenisvol ingericht en
worden continu aan het thema aangepast. Deze hoeken zult u in de groepen
1-2 en ook voor een gedeelte in groep 3 terugzien.
Daarnaast is er in de kleutergroepen een divers aanbod van ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Alle ontwikkelingsmaterialen zijn
voorzien van een sticker, zodat ze het materiaal, dat op hun werkjeskaarten staat, gemakkelijk zelfstandig terug kunnen vinden. Elke
week staat een leerdoel centraal in de klas. Dit leerdoel wordt besproken in de kring. De kinderen werken op hun eigen niveau aan dit
leerdoel tijdens de werkles. Ze kunnen kiezen om dit te doen op verschillende manieren, bijvoorbeeld. d.m.v. ontwikkelingsmateriaal,
tekenen, knutselen, voelen, expressie, etc. Daarnaast werken we met de methode Kleuterplein. Kleuterplein werkt thematisch. Ook de
grondbeginselen van het rekenen, lezen en schrijven komen hierin terug.
Omdat kleuters zich met sprongen ontwikkelen, is de grens tussen groep 1 en 2 niet zo strak. Een leerling volgt vooral zijn eigen
ontwikkeling en ‘gaat over’ naar groep 2 als het daaraan toe is. Aan het einde van groep 2 wordt de beslissing genomen of hij of zij
door kan stromen naar groep 3.

Zelfverzekerd presenteren

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich durven te presenteren.
We openen de week met een gezamenlijke weekopening in de aula. Eén
groep treedt daar kort op het podium op. Aansluitend mogen de leerlingen
met een ontvangen diploma op het podium hun applaus ontvangen. Tot slot
worden de jarigen van die week toegezongen. Jaarlijks vindt er een school- of
klassenproject plaats. De leerlingen sluiten dit project af met een toneel-,
dans- of zangvoorstelling. Ook in de klas is presenteren een belangrijk item.
Door middel van boekbesprekingen, spreekbeurten, presentaties vanuit
wereldoriëntatie en debatteren komt dit volop tot uiting.

Het kindrapport

Wij zijn trots op het kindrapport. Een belangrijk uitgangspunt binnen de
daltonvisie hebben we hierin verankerd, namelijk dat kinderen reflecteren
op hun eigen ontwikkeling. Twee keer per jaar (november en juni) vullen de
leerlingen het kindrapport in en nemen zij dit na reflectie mee naar huis om
het thuis te laten zien. Dit rapport is voor de verschillende groepen aangepast
aan het ontwikkelings- en begripsniveau van de kinderen. Het wordt gebruikt
vanaf de kleuters tot in groep 8. De opbouw van de vragen die de kinderen
over zichzelf beantwoorden neemt toe als de kinderen in een hogere groep
komen. In november worden de ouders mét hun kind uitgenodigd om
samen met de leerkracht het kindrapport te bespreken. Er is een prachtige
verzamelmap waarin alle rapporten worden bewaard. Wanneer uw zoon of
dochter De Wingerd verlaat, krijgt hij of zij de verzamelmap definitief mee
naar huis toe.

Portfolio

In het portfolio bewaren leerlingen stukken waar ze heel erg trots op zijn of
waaruit blijkt dat ze veel hebben geleerd. Het portfolio kunnen ouders
voorafgaand aan de vorderingsgesprekken bekijken. Aan het einde van groep 8 gaat het portfolio mee naar huis.
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Afspraken en praktische zaken
Schoolbenodigdheden

Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen elk schooljaar van ons een potlood, kleurpotloden en een gum. Vanaf groep 3 zorgen zij zelf voor
een etui en vanaf groep 6 voor een huiswerkmap. In groep 7 en 8 zorgen wij voor de agenda’s. Elke leerling heeft een (kunst)stoffen
rugzakje nodig om die spullen aan hun schoolstoel te hangen. Vanaf halverwege groep 4 schrijven leerlingen met een vulpen. De eerste
vulpen wordt door ons verstrekt. Indien een vulpen kwijt of kapot is, dan kunt u bij de administratie, na betaling van de gesubsidieerde
kostprijs, een nieuwe aanschaffen. De school verschaft elke leerling vanaf groep 4 eenmalig een kwalitatieve hoofdtelefoon. Indien
de hoofdtelefoon kwijt of kapot is, dan kunt u bij de administratie een nieuwe aanschaffen. Als schoolmateriaal door iemand wordt
kwijtgemaakt, wederrechtelijk toegeëigend of met opzet wordt beschadigd, dan zullen wij de kosten, die daardoor zijn ontstaan, in
rekening brengen.

Huiswerk

Bij De Wingerd krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 4 incidenteel kleine opdrachtjes mee voor thuis. Groep 5 t/m 8
krijgt structureel huiswerk. Hierdoor ontwikkelen zij een goede studiehouding. Er is een mooie opbouw te zien in het huiswerk. In
groep 5 is het huiswerk nog erg incidenteel (denk aan een spreekbeurt voorbereiden, de afsluitende toets van wereldoriëntatie of extra
oefenwerk voor een moeilijk vak). In groep 8 krijgen de leerlingen drie keer per week op vaste momenten huiswerk, zodat ze goed
voorbereid het voortgezet onderwijs in gaan.

Leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten leerlingen van groep 6 t/m 8 die
graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo
komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk
vinden.
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de
school nog verbeteren of veranderen kan. Maar hoe maak je
als kind jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat
die ideeën ook worden uitgevoerd? Onze leerlingenraad denkt
mee met het leerkrachtenteam en de medeleerlingen en zal
aan de slag gaan met de ideeën die de raad binnenkrijgt.
De leerlingenraad kan ook meedenken over de organisatie van
allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.
Leerlingenraad De Wingerd 2022-2023

Bewegingsonderwijs
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Voor ons bewegingsonderwijs (gymles) gebruiken wij voor alle
kinderen de gymzaal. Als een leerling niet aan een gymles kan meedoen,
dan geven ouders dat door aan de leerkracht (een briefje mag ook.)
Gymkleding van groepen 1/2 blijft op school. Iedere leerling bewaart zijn/haar eigen
gymspullen voorzien van naam in een meegebracht tasje. Voor iedere vakantie gaan de
gymspullen mee naar huis zodat deze gewassen en gecontroleerd kunnen worden.
Sieraden en horloges moeten bij de gym afgedaan worden en lange haren moeten worden
vastgebonden. Bij breuk of vermissing aanvaardt de school geen aansprakelijkheid.
In verband met hygiëne wassen de leerlingen hun handen en voeten.
Tijdens de gymlessen is luchtige sportkleding verplicht. Voor gymschoenen geldt: lichte zool, niet buiten gedragen en zolen met grip
(voor de kleinsten: het liefst met klittenband). Voor de groep 3 t/m 8 graag een handdoek en eventueel badslippers meegeven. Op
maandag en woensdag worden de bewegingslessen door onze vakleerkracht gegeven.
De Wingerd doet jaarlijks o.a. mee met het Paasvoetbaltoernooi. De leerlingen dragen dan speciale Wingerd-sportkleding met het
schoollogo. U bent uiteraard van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!

Gymtijden
maandag
woensdag

ochtend
middag
ochtend

5a, 6b, 7b, 8b
3a, 3b, 4a, 4b
5b, 6a, 6b, 7a, 8a

donderdag

ochtend

1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d,
7b, 8b

vrijdag

ochtend
middag

3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 7a
5a, 5b, 8a
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Excursies en schoolverlaterskamp

De groepen 1 tot en met 7 gaan op Wingerd-Doe-Dag. Hiervoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Ouders ontvangen
hiervoor een aparte factuur. Ook gaan onze leerlingen op excursie of doen mee met culturele uitstapjes. Dit wordt geregeld door
Cultuur Compaan. De overige activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen doen in principe aan alle
activiteiten mee. Bij uitzondering is een leerling vrijgesteld van deelname, bijv. vanwege een geloofsovertuiging.
In mei gaat groep 8 een aantal dagen op afscheidskamp. Hiervoor geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 87,50.

Aanmelding

Ouder(s) of verzorger(s) schrijft een leerling in via het aanmeldingsformulier (dit is via onze administratie en website te verkrijgen).
Vooraf vindt een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school plaats. Vanaf vier jaar kan een kind naar school. Voor hun 4e
jaar mogen zij een aantal dagdelen (maximaal 10) komen wennen. Wanneer de gezinssituatie wijzigt (bijv. scheiding, gezinsuitbreiding
en/of overlijden) horen we dat graag tijdig, zodat we zo goed mogelijk kunnen omgaan met emoties van zowel kind(eren) als ouders.

Verkeersveiligheid

De Wingerd is aangesloten bij de overkoepelende werkgroep
BrabantsVerkeersveiligheidLabel (BVL). Sinds enkele jaren is onze school
ook in het bezit van dit label. Dit houdt in dat onze school verkeer en
verkeersveiligheid veel aandacht geeft. Wij gaan ervan uit dat onze ouders
meewerken aan deze verkeersveiligheid. Denkt u hierbij aan het lopend of
fietsend naar school gaan bevorderen, het volgen van de rijrichting van de
schoolroute, het juist parkeren, het vrij houden van de rijstrook, enzovoort.
Maandelijks vragen wij uw aandacht voor een verkeersitem in ‘t Blaadje.

Gedrag, kleding en dure spullen

Gedrag en kleding moeten passen binnen de normen en waarden van
het openbaar onderwijs, gebaseerd op respect en waardering. Kleding
mag geen belemmering zijn voor open communicatie, vaststellen van de
identiteit, veiligheid en hygiëne.
Wij staan daarom een hoofddeksel (bijvoorbeeld een pet, een gezichtsbedekkende sluier, een boerka of een masker) niet toe.
Laat speelgoed thuis, tenzij op verzoek van de leerkracht (verjaardag of Sinterklaas). Skateboard, rolschaatsen en schoenen met
wieltjes zijn niet toegestaan op het schoolplein. Stepjes moeten in de stalling. Wij stimuleren initiatieven als het meebrengen van klein
speelgoed zoals stoepkrijt, springtouwen en knikkers om in de pauze mee te spelen.
Neem geen dure spullen (telefoons, MP3-spelers en/of spelcomputers) mee naar school. Telefoons mogen onder schooltijd niet
gebruikt worden tenzij de leerkracht anders bepaalt. Voor meegebrachte materialen zijn wij niet verantwoordelijk. Gevaarlijke
voorwerpen zijn op school en in de schoolomgeving verboden.

Hoofdluisbestrijding

De Wingerd heeft samen met de GGD ouders opgeleid om leerlingen
op hoofdluis te controleren. Na elke vakantie worden de leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Vindt de school luizen bij een leerling?
Geen nood. Er wordt een brief met een stappenplan naar de ouder(s) of
verzorger(s) gestuurd, zodat de betreffende leerling er snel van af kan
zijn. Bovendien worden tevens de klasgenoten en hun leerkracht(en)
geïnformeerd. De informatiebrief zal uiteraard op een zodanige wijze
geformuleerd worden, zodat de informatie niet te herleiden is naar een
specifieke leerling. Wanneer u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind, vragen wij
u dit direct door te geven aan de leerkracht.

Allergie en medicijnen

Sommige leerlingen gebruiken medicijnen of hebben allergieën. Aan het begin van het schooljaar ontvangen we graag van de ouder(s)
of verzorger(s) een schriftelijk overzicht met medicatie en allergieën. Het gebruik van medicijnen onder schooltijd wordt met de
ouder(s) of verzorger(s) en de betreffende leerkracht besproken. De leerkracht kan de medicijnen op een veilige plek opbergen en
toezicht houden tijdens het toedienen of innemen van de medicatie. Echter, de leerkracht kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor het al dan niet toedienen of innemen van de medicatie.
De oudervereniging houdt rekening met allergieën bij schoolactiviteiten. Het is voor eenieder het fijnst als de betreffende ouder(s) of
verzorger(s) een eigen traktatie aanreikt, bijvoorbeeld door bij de leerkracht een traktatie achter te laten met iets gezonds dat hun kind
wel mag hebben. De kosten mogen, indien deze redelijk zijn, bij de oudervereniging gedeclareerd worden.
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Leerlingenzorg

Elk kind is anders. De Wingerd vindt het belangrijk om van iedere leerling te weten waar hij/zij goed in is en wat hij/zij moeilijk vindt.
Zorg binnen de school is daarom geregeld via procedures. Er is een helder stappenplan, zodat iedere leerkracht dezelfde stappen
neemt om de zorg te optimaliseren.
Naast observaties van de leerkracht en methodegebonden toetsen
volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met Kijk! (groep 1-2) en
CITO leerlingvolgsysteem (groep 3 t/m 8). Citotoetsen vinden twee keer
per jaar plaats. Ons sociogram en SCOL leerlingvolgsysteem signaleert
opvallende zaken met betrekking tot werkhouding en sociaal emotionele
vaardigheden.
De leerkracht signaleert op basis van bovenstaande gegevens van
iedere leerling wat zijn/haar beschermende en belemmerende
factoren zijn. Hierdoor ontstaat er een scherp beeld van (specifieke)
onderwijsbehoeften. Samen met de kwaliteitscoördinator wordt gekeken
of er speciale begeleiding nodig is en wat er nodig is om die specifieke
vaardigheden te oefenen.
Dit wordt in een handelingsplan omschreven. Ouders worden hiervan
altijd op de hoogte gesteld. Deze extra begeleiding vindt meestal in de klas plaats. Soms roepen we hulp in van onze remedial teachers.
Er zijn twee remedial teachers op De Wingerd aanwezig die, waar nodig, de leerlingen extra begeleiding bieden. Verder is er een
gedragsspecialist op school aanwezig. Binnen OBO is een schoolbegeleider didactiek en een schoolbegeleider gedrag aanwezig.
De Wingerd mag altijd een beroep op hen doen.
Op De Wingerd proberen we voor alle leerlingen een zo groot mogelijk aanbod te creëren. Zo kunnen leerlingen met dyslexie naast de
extra ondersteuning en compenserende maatregelen, gebruikmaken van het computerprogramma Kurzweil. Voor onze meerbegaafde
leerlingen wordt er verrijkings- en verdiepingsstof aangeboden. Dit wordt regelmatig met de betreffende leerlingen gereflecteerd
en waar nodig bijgesteld. Hiernaast is er buiten de klas een plusgroep Spaans en wordt er op verschillende gebieden projectmatig
gewerkt. Op De Wingerd wordt rots- en watertraining en faalangst-reductietraining geboden.

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijft De Wingerd de extra begeleiding die leerlingen mogelijk nodig kunnen hebben bij het
leren of functioneren op school. Dit kunnen aanpassingen zijn bij het leren, bij het sociaal emotioneel functioneren of in de omgang
met anderen. Ons SOP kunt u vinden op onze website. Soms is hulp buiten de school noodzakelijk. Samen met de ouders bekijken we
wat voor de leerling het beste is. Wij werken nauw samen met een jeugdprofessional en Halt.

Veiligheidsplan

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren en opgroeien van leerlingen. Op De Wingerd wordt er dagelijks gewerkt
aan het realiseren en bewaren van een veilig en open schoolklimaat. Wij erkennen dat sociale veiligheid een voorwaarde is voor leren
en opgroeien van leerlingen en wij zien erop toe dat al onze leerkrachten de sociale veiligheid structureel inbedden in het dagelijks
handelen. In ons veiligheidsplan beschrijven wij hoe wij het sociaal veiligheidsbeleid vormgeven. Dit kunt u terugvinden op onze website.
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Jeugdprofessional

Het is voor ouders mogelijk om gebruik te maken van een jeugdprofessional. De jeugdprofessional werkt vanuit team Jeugd gemeente
Roosendaal en is het aanspreekpunt voor uw vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind. De jeugdprofessional geeft hulp
bij vragen over de opvoeding. Dat kan zijn bij problemen thuis of op school. Onze jeugdprofessional houdt één keer per maand op De
Wingerd een inloopspreekuur. Meer informatie en data hierover vindt u in de schoolkalender, in de Parro agenda en op onze website.

Schoolarts/Jeugdgezondheidszorg

In groep 2 en 7 worden leerlingen gezien door Jeugdgezondheidszorg. Zij bekijken het gehoor- en gezichtsvermogen, motoriek,
spraak- en taalontwikkeling en onverwachte veranderingen in de gezondheidstoestand. Altijd met het oog op de vraag of het kind goed
groeit en zich goed ontwikkelt, maar ook of het goed kan spelen en vriendjes heeft. Ouders kunnen zelf ook contact opnemen met
Jeugdgezondheidszorg.

Logopedist op De Wingerd

Twee dagen in de week is er een logopediste van Praktijk Schoone op school aanwezig. Zij begeleidt leerlingen die bij de praktijk
zijn aangemeld. Logopedie kan zich richten op taal, spraak en gehoor, maar ook op lezen en spelling, ademhaling, eten en slikken.
Samengevat houdt een logopedist zich bezig met ontwikkelen, herstellen en/of onderhouden van communicatie in al zijn facetten.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Schoone (telefoonnummer: 0165-630954).
Ook kunt u meer informatie vinden op de website http://www.praktijkschoone.nl.

Stichting Leergeld Roosendaal

Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze
stichting springt bij als ouders de kosten van schoolmateriaal, de ouderbijdrage,
schoolkamp of schoolreisje, et cetera. moeilijk kunnen opbrengen. Ouders nemen
hiervoor zelf contact op met Stichting Leergeld. Meer informatie hierover vindt u op
onze website.

Zwerfboekenkast

He t
m
je k ooiste w
u nt
w o r at
de
is je
z el f n

Ieder kind leert lezen en schrijven op school.
Op school is een uitgebreide bibliotheek aanwezig
zodat de kinderen fijn kunnen lezen. Maar het is ook
superbelangrijk dat kinderen thuis boeken kunnen
lezen. Daarom hebben wij op De Wingerd een
zwerfboekenkast. Kinderen kunnen een zwerfboek
uitkiezen om thuis lekker te lezen. De perfecte
ruilplek voor gelezen kinderboeken.
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Kwaliteit
Wij zijn ons ervan bewust dat er vele definities en omschrijvingen van
onderwijskwaliteit bestaan. Onderzoek wijst uit dat wanneer de sfeer in
de klas goed is, dat de leeropbrengsten dan vaak ook goed zijn. Onder
kwaliteit verstaan wij naast leeropbrengsten ook een goed schoolklimaat
en gemotiveerde leerlingen. Het gaat hierbij om cognitieve prestaties én
‘prestaties’ in het kader van de persoonlijke ontwikkeling.
Het kwaliteitsinstrument Werken Met Kwaliteit (WMK) geeft ons inzicht in
onze sterke punten en verbeterpunten. Wij gebruiken dit instrument om
gerichte kwaliteitsverbetering op alle facetten in te zetten. De gehanteerde
vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtskader van de Inspectie
van Onderwijs. Bovendien nemen wij de feedback van leerlingen, ouders,
onderwijsinspectie, daltonvereniging en voortgezet onderwijsscholen serieus mee in onze verbeterplannen. De onderwijsinspectie en
de daltoninspectie hebben ons in heel het bestaan van De Wingerd positief beoordeeld. Daar zijn we uiteraard blij mee.
In mei 2021 is het tevredenheidsonderzoek met het kwaliteitsinstrument WMK afgenomen. Dit onderzoek is afgenomen onder
leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De leerlingen van groep 6 t/m 8 geven de school het rapportcijfer 8,4. 97%
van de kinderen vindt De Wingerd een goede school. Ouders geven de school het rapportcijfer 8,1.
94% van de ouders geeft aan dat het onderwijs en de schoolorganisatie aansluit bij hun wensen en behoeften.
96% van de ouders geeft aan dat de school goed bekend staat en 95% geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat.
Van de medewerkers van de school geeft 100% aan dat De Wingerd een prettige school is om te werken, waar we werken als een team,
we vormen een eenheid.
In mei 2022 hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst over sociale veiligheid ingevuld. Zij geven de school hiervoor het
rapportcijfer 8,2. De kinderen geven aan dat ze het goed naar hun zin hebben op de Wingerd.

Advisering voortgezet onderwijs

Ons onderwijs legt een stevige basis voor het voortgezet onderwijs (VO). Om een goede aansluiting te realiseren hebben we contact
met VO-scholen. Er is altijd een warme overdracht met de brugklascoördinatoren.
In groep 8 nemen we vroeg in het schooljaar een capaciteitenonderzoek (NIO) af. Dit vormt, samen met de uitslag van de
plaatsingswijzer en de kindkenmerken die zichtbaar zijn voor de leerkrachten, het schooladvies. Zo kan een verantwoorde keuze ten
aanzien van het vervolgonderwijs worden gemaakt. Dit gaat in goed overleg met de ouders.
Daarnaast nemen wij bij alle leerlingen in groep 8 de verplichte centrale eindtoets af. De toets is voor ons team een belangrijke
graadmeter voor het gegeven onderwijs. Hieronder staan de resultaten van de afgelopen vijf jaar, vergeleken met de gemiddelden van
alle deelnemende scholen die vergelijkbaar zijn met De Wingerd.
Centrale eindtoets groep 8
Gemiddelde landelijk

Gemiddelde De Wingerd

IEP 2022

80,0

81,9

IEP 2021

79,7

83,8

IEP 2020

Geen afname

Geen afname

CITO 2019

535,7

534,4

CITO 2018

534,9

534,9

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van groep 8 (gemiddelde percentages over de laatste 4 jaar) naar typen onderwijs:
Totaal aantal
uitgestroomde
leerlingen

2018-2022

206

vwo

havo-vwo

havo

vmbo-tl/
havo

vmbo-tl

vmbokader/tl

vmbokader

14,0%

16,5%

17,0%

21,4%

21,8%

2,9%

4,4%

vmbokader
vmbo-basis
kader/basis

1,5%

0,5%

Onderwijsinspectie en daltonvisitatiecommissie

De onderwijsinspectie sprak na het bezoek in juni 2019 het vertrouwen in onze school uit. Het onderzoek was gericht op de
wijze waarop wij extra ondersteuning bieden. Men was erg enthousiast over onze zorgstructuur en onze samenwerking. Een
visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging monitort elke vijf jaar onze werkwijze volgens de daltonprincipes. Het
laatste bezoek was in november 2020, met een positief resultaat. De commissie was zeer te spreken over wijze waarop wij ons
daltononderwijs inrichten en de over de fijne daltonsfeer die zij in de school voelden.
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Ouderbetrokkenheid
Op De Wingerd staan de leerlingen in het middelpunt. Maar ook ouders hebben een eigen plek. Onze deuren staan altijd open.
Hiernaast is hulp van ouders onmisbaar. Wij zijn altijd op zoek naar ouders die op school willen helpen. Zonder uw hulp zouden wij veel
activiteiten niet kunnen aanbieden.

Contactmomenten met ouders

In de tweede schoolweek vindt er een informatieavond voor de ouders plaats. De leerkracht vertelt over de verschillende methoden en
gang van zaken in de klas. Uiteraard kunnen ouders hier ook hun vragen stellen over ons onderwijs.
In februari en juli ontvangen de kinderen hun rapport. In november en juli vullen de kinderen zelf een kindrapport in.
Drie keer per jaar vinden er vorderingsgesprekken plaats. Het eerste gesprek is een ouder-kind gesprek. Uw zoon/dochter wordt
ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn. Tijdens dit gesprek wordt het kindrapport besproken. Tijdens de overige
vorderingsgesprekken bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw zoon/dochter.
In de kalender staan de data opgenomen. Buiten deze momenten bent u natuurlijk altijd welkom voor een gesprek.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht.

’t Blaadje

Elke maand verschijnt de nieuwsbrief voor ouders: ’t Blaadje. Hierin staan zaken die relevant zijn voor de betreffende maand. Dat gaat
bijvoorbeeld over festiviteiten, vrije schooldagen, projecten, gezondheidszaken en mededelingen. ’t Blaadje ontvangen alle ouders
iedere eerste dinsdag van de maand in hun mailbox. Tevens is ‘t Blaadje te lezen op onze website.

Parro

Op De Wingerd gebruiken wij de ouder communicatie app Parro. Met deze app kunt u de schoolavonturen van uw kind volgen en bent
u op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. We delen foto’s en u kunt op een snelle manier contact leggen met de
leerkracht of de ouders van klasgenoten.

Oudervereniging (OV)

De OV is een groep actieve ouders die helpt bij de organisatie van schoolactiviteiten
zoals de sportdag, het sinterklaasfeest, kerstmis en carnaval. Door het inschrijven
van uw kind op onze school bent u lid geworden van deze vereniging. Aan het begin
van het schooljaar stelt de OV de begroting vast en benoemt ze de bestuursleden in
de algemene ledenvergadering. De agenda’s en notulen van de OV-vergaderingen en
alle andere stukken zijn terug te vinden op onze website. De OV is altijd op zoek naar
ouders die willen helpen. Mocht u interesse hebben, dan kun u contact opnemen via
ovdewingerd@outlook.com of via het postvakje in het administratiekantoor.
Voor elk leerling vraagt de oudervereniging jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage
van € 24,50. Hiervoor ontvangt u een factuur. Dit geld wordt gebruikt om de diverse
activiteiten te organiseren en de leerlingen bijvoorbeeld te voorzien van iets te eten en drinken tijdens de activiteiten of een cadeautje
met Sinterklaas. Mocht u door financiële omstandigheden de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan vragen wij u contact op te nemen
met de directie. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders (samenstelling: zie tabel). Een MR-lid wordt voor
een periode van drie jaar gekozen en vertegenwoordigt alle andere ouders. De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken zoals de
begroting, de groepsverdeling en het zorgplan. Ieder jaar maakt de MR een jaarplanning waarin duidelijk staat welke onderwerpen het
komende jaar aan de orde komen. In het reglement staat beschreven of u als ouder of verzorger instemmingsrecht of een adviesrecht
hebt. Meer informatie (waaronder ook de agenda’s en notulen) kunt u vinden op onze website.
Namens ouders

Namens GMR

Mevrouw B. van Vugt

voorzitter

Mevrouw M. Bruyns

Namens leerkrachten
Juf Lianne

secretaris

lid

Juf Josje

penningmeester

Mevrouw J. van Dijk

lid

Juf Edith

lid

Dhr. M. Huizer

lid

Juf José

lid

Dhr. R. Meyer

lid

Juf Nicole en Juf Debbie

Duo-lid
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Duurzame school
Op De Wingerd vinden wij het belangrijk dat de kinderen bewust zijn van hun omgeving
en willen wij iets toevoegen aan een toekomstbestendige maatschappij. Uiteraard wel
gecombineerd met onderwijs in gebouwen die zo duurzaam mogelijk met energie en
water omgaan. Op ons zonnige dak zijn 276 zonnepanelen geplaatst. Daarmee zijn wij
zelfvoorzienend wat betreft energie.
We vinden het belangrijk om afval te scheiden. Denk hierbij niet alleen aan papier, gft
en plastic, maar ook aan batterijen en plastic doppen. Ook sluiten we graag aan bij
duurzame initiatieven die bijvoorbeeld door het MEC Roosendaal georganiseerd worden.

Groen schoolplein

Het schoolplein is de afgelopen jaren door ouders omgetoverd tot een groene plek waar
spelen, leren, plezier, ontspannen, bewegen en natuur hand in hand gaan! Spelen op ons
schoolplein is voor de kinderen een uitlaatklep tussen de lessen die ze volgen. We zijn dan
ook bijzonder trots op ons buitenlokaal, het podium (tevens zitplek), het speeleiland met
klim-glijtoestel en zand, het avonturenpad met een hut van takken en de natuurtuin die plaats biedt aan een chillplek, bloementuin,
moestuin, vogelhuisjes en een insectenhotel. Trots zijn we op ons enorme bijenhotel. Uiteraard beleven de kinderen ook veel plezier
aan de schommel, het pannaveld en het extra grote duikelrek!

De Wingerd werkt aan bewegen: sporten na schooltijd

Spelen, bewegen en sporten leveren een bijdrage aan een gezonde leefstijl. Onze vakdocenten van het vak bewegingsonderwijs
zijn ook buurtsportcoach vanuit de gemeente Roosendaal. Zij hebben als doel het bewegingsonderwijs structureel te verbeteren.
Op maandagmiddag na schooltijd hebben zij speciaal voor alle kinderen van De Wingerd een mooi sport- en bewegingsprogramma
samengesteld. Tegen een kleine vergoeding kunnen de leerlingen deelnemen aan dit bewegingsprogramma. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) hier meer informatie over.

Gezonde pauzehap en traktatie

Tijdens de ochtendpauze nuttigen leerlingen eten en drinken dat zij zelf van huis meenemen. Wij stimuleren gezond eten en drinken
zoals fruit, melk, water of aanmaaklimonade. Kies als verjaardagtraktatie het liefst fruit of iets hartigs. Ook dit jaar zijn wij ingeloot
voor het EU-Schoolfruit. De kinderen ontvangen de eerste twintig weken van het schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag gratis
groente en fruit tijdens de ochtendpauze.

Tussenschoolse Opvang (TSO)

Op De Wingerd kan er gebruikt worden gemaakt van het overblijven (TSO). Ons streven is om de kinderen de mogelijkheid te bieden
om in een ontspannen sfeer hun middagmaaltijd te nuttigen. De begeleiding van de kinderen ligt in handen van vrijwilligers en zij
worden aangestuurd door de TSO coördinator meneer Christian.
Er kan binnen De Wingerd gebruik worden gemaakt van incidenteel overblijven en overblijven op vaste dagen. Mocht u uw kind
willen aanmelden voor vast overblijven dan kunt u een inschrijfformulier invullen. Voor incidentele opvang maken we gebruik van
strippenkaarten. Deze strippenkaarten (4, 8 en 12 strippen) kunnen op school worden aangeschaft. De kosten hiervoor bedragen 10
euro, 20 euro of 30 euro. Meer informatie over het overblijven vindt u op onze website.

Peuteropvang

Op de peuteropvang went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert
het ook omgaan met andere peuters. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Met de
juiste begeleiding kan ieder kind spelenderwijs leren en zichzelf ontwikkelen op zijn
of haar eigen tempo. Dat maakt de overgang naar de basisschool makkelijker.
Peutergroep De Wingerd werkt met de taalmethodiek Piramide en heeft ook
mogelijkheden om peuters met een VVE- indicatie te plaatsen. Op basisschool
De Wingerd werken de peuter- en kleutergroepen intensief samen.
Vanaf 2 jaar kunnen de peuters starten bij de peutergroep.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school en tijdens schoolvrije dagen en in
de vakanties staat BSO de Tovertuin van Kober kinderopvang voor uw kind klaar.
Er is een ruim aanbod aan activiteiten. Uw kind kan nieuwe talenten en interesses
ontdekken en er is veel plezier en ontspanning. Binnen De Wingerd wordt gebruik
gemaakt van diverse ruimtes zoals de aula, het schoolplein en het BSO lokaal.
Samen met leeftijdsgenoten en een vast team van begeleiders wordt er voor een heel fijne en ontspannen sfeer gezorgd.
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Wat u wellicht ook wilt weten
Klachtenregeling

Soms zijn de ouders en de school het niet met elkaar eens. Bij de behandeling van een klacht is ons uitgangspunt dat zowel klager als
verweerder serieus worden genomen en dat getracht wordt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Hoor en
wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening staan voorop. De klachtenregeling is bedoeld voor een leerling, zijn/
haar ouder/verzorger/voogd, een personeelslid, (algemeen) directielid, een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school
alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de school.
Meestal heeft de klacht betrekking op een leerling, leerkracht of situatie binnen de groep. De klacht dient dan in beginsel bij de
leerkracht gemeld te worden. Als het gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan gesproken worden met de directeur. De directeur
past hoor en wederhoor toe en stelt ouders op de hoogte van de uitslag van het gesprek. Als beide partijen er dan nog niet samen
uitkomen dan kan de directeur de partijen doorverwijzen naar Stichting Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl) of naar de
Commissie Gelijke Behandeling.
Soms heeft één van de betrokkenen behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Hiervoor is een vertrouwenspersoon aangesteld:
mevrouw Nicole van Kalmthout (leerkracht, tel.: 0165-564348).

Privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 2018 is de AVG in werking getreden. Alle bedrijven en dus
ook scholen, moeten aangeven hoe ze op een veilige manier met
uw persoonlijke gegevens omgaan. Jaarlijks vragen wij u via Parro
toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de
schoolgids/schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media
accounts. Naast het vragen van toestemming, zorgen wij er ook voor
dat de foto’s en filmopnames beveiligd zijn, door deze niet openbaar te
plaatsen, maar in een afgeschermde omgeving.
Ook kan het voorkomen dat op school filmopnames gemaakt worden
in het lokaal van uw kind. Deze opnames worden alleen binnen de
school gebruikt en dienen om beter zicht op bepaalde problemen te
krijgen, of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat
er een filmopname gemaakt wordt, vragen wij u om uw schriftelijke
toestemming hiervoor.
Bij bepaalde activiteiten zijn ook ouders aanwezig, bijv. bij een
schoolreisje of een musicaluitvoering. Ouders maken foto’s en
filmopnames. Voor deze foto’s en filmopnames zijn de ouders
persoonlijk verantwoordelijk. Als op deze foto’s of filmopnames niet
alleen het eigen kind, maar ook andere kinderen te zien zijn, dient de
ouder die de foto of film maakt toestemming te vragen aan de andere
ouders om deze foto’s te delen met anderen.

Uitwisselen van gegevens met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Op onze school vinden we het belangrijk dat we de ontwikkeling van ieder kind goed volgen en dat we in de wijze waarop we het
onderwijs vormgeven rekening houden met de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Om ons onderwijs te verbeteren reflecteren
we regelmatig ons aanbod, de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven en de opbrengsten van ons onderwijs. Om deze reflectie
nog beter te kunnen doen delen wij, net als alle andere OBO scholen, de toetsresultaten van de taal- en rekentoetsen met het CBS ten
behoeve van wetenschappelijk onderwijs uitgevoerd door het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Hiervan ontvangen wij de
jaarlijkse rapportage een terugkoppeling op de leergroei die onze leerlingen doormaken.

Verlof

Leerlingen kunnen volgens de Leerplichtwet 1969 niet zomaar vrij krijgen. U kunt wel verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een huwelijk,
jubileum of uitvaart. De directie verleent geen extra verlof buiten de schoolvakanties en vrije dagen, ook niet voor één of twee
uurtjes. Verlof kunt u ten minste twee weken vooraf schriftelijk aanvragen. (Uiteraard geldt dit termijn niet voor een uitvaart.) Een
verlofformulier kunt u bij de administratie opvragen of downloaden van onze website. De beslissing maken wij schriftelijk bekend. Bij
meer dan tien dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar. School meldt ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Verzekering en aansprakelijkheid

De Wingerd stelt zich niet aansprakelijk voor op school vermiste en/of beschadigde eigendommen van leerlingen. Dit geldt voor zaken
als fietsen, geld en waardevolle spullen (zoals telefoons). Meenemen is op eigen risico. Bij een ongelukje tussen twee leerlingen geldt
de eigen aansprakelijkheidsverzekering. In sommige gevallen kan de schoolverzekering een rol spelen. Bijvoorbeeld wanneer een
valpartijtje tijdens de gymles resulteert in ‘tandschade’. De verzekeringsagent van ouders belt dan met het bestuurskantoor voor
afhandeling.
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