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1. Op Weg, een trotse dorpsschool  
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze schoolgids geven wij u graag een indruk van onze school en de manier waarop we 
ons onderwijs organiseren. Basisschool Op Weg is een dorpsschool in een authentiek 
schoolgebouw, waar we een betrokken team in een plezierige sfeer werken aan uitdagend 
onderwijs. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten maken we van Op Weg een school 
om trots op te zijn. We vinden het bovendien belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf. 
Daar creëren we op onze school een positieve basis voor ‘Op Weg’ naar hun toekomst. 
 
Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van 
basisschool Op Weg. De informatie in deze gids is een aanvulling op de Schoolgids 2019-
2020 van SKPO Novum, de stichting waartoe basisschool Op Weg behoort. Om die reden 
begint de aanvulling met hoofdstuk 8. Hoofdstuk 1 t/m 7 vindt u in het schoolgidsdeel dat 
geldt voor alle scholen van SKPO Novum.  
 
Over onze school 
Op dit moment zijn er circa 170 leerlingen en 18 medewerkers aan de school verbonden. De 
school is gehuisvest in een authentiek schoolgebouw, waarin ook het peutercentrum Piccino 
en de ‘Bieb op school’ zijn gevestigd. Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit 
Vorstenbosch. 
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2. Onze visie 
 
In het schooljaar 2016-2017 heeft het team van Op Weg de visie van de school herzien. Wij 
gebruiken deze visie bij het maken van keuzes waarmee we het onderwijs voor uw kind 
verbeteren. In het schooljaar 2017-2018 hebben we een visiestuk toegevoegd in verband 
met de samenwerking tussen de school, het peutercentrum Piccino en de kinderopvang Stap 
voor Stap (BSO). 
 

Trots ‘Op Weg!’ 
 

Wie zijn wij?  
Basisschool Op Weg is een trotse dorpsschool. Onze school biedt kinderen een veilige en 
leerzame omgeving. Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen op zijn of haar 
eigen niveau, met als doel om ‘eruit te halen wat erin zit’. We willen onze kinderen niet 
alleen iets leren, maar we stimuleren ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en 
positief gedrag. Daarbij werken wij aan het ontwikkelen en toepassen van diverse 
vaardigheden, zoals. Het is belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf. Daar creëren we op 
onze school een positieve basis voor ‘Op Weg’ naar hun toekomst. 
 
Van relatie naar prestatie 
Wij geloven dat ontwikkeling succesvol plaatsvindt in de dagelijkse interactie tussen mensen. 
Ons onderwijs is verankerd in een maatschappelijke context; het is zichtbaar in de manier 
waarin we omgaan met onze omgeving. We geven vertrouwen en hebben hoge, maar 
realistische verwachtingen van elkaar en van onze kinderen. We beseffen dat we 
verantwoording dienen af te leggen als we ergens verantwoordelijkheid voor dragen. Dit 
vragen we ook aan onze kinderen. Zo geven we vorm aan kwalitatief goed onderwijs. 
  

De kernwaarden van onze school  
Op onze school staan vijf kernwaarden centraal: verwondering, passie, verbinding, 
eigenaarschap en plezier. Werkend vanuit deze kernwaarden bieden we de kinderen dat wat 
ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.  
De kernwaarden zijn zichtbaar in ons gedrag en handelen met ruimte voor ieders eigenheid. 
Ze laten zien wat wij belangrijk vinden, wat ons raakt en wie we zijn:  
 

 Verwondering: als bron voor het actief leren door waarnemen, beleven en 
ervaren. 

 Passie: de motor van ons onderwijs; met hart en ziel gaan voor het beste voor 
ieder kind, niet omdat het moet, maar omdat je het écht wilt. We waken voor de 
automatische piloot en verwachten van iedereen een (pro)actieve houding. 

 Verbinding: onze lijntjes zijn kort. We delen ervaringen en zoeken daarbij 
bewust het contact met elkaar op: als team, de kinderen, met studenten, maar 
ook zeker met de ouders van onze kinderen. Door samenwerking en met inzet 
van ieders talenten.  

 Eigenaarschap: motiveert tot actief leren en werken, het nemen van initiatieven 
en vraagt om verantwoording daarover. Hierbij geven we de ontwikkeling van 
zelfstandigheid prioriteit. “Leren? Dat kan ik zelf, maar wil je me even helpen…?” 

 Plezier: omdat dit energie geeft en een gevoel dat langer (ont)houdbaar is. Onze 
kinderen gaan met plezier naar school en halen plezier uit hun eigen 
ontwikkeling.  
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Hoe zorgen wij hiervoor? 
De maatschappij vraagt van elk kind nieuwe vaardigheden. Daarom is onderwijs niet 
statisch; het beweegt mee met ontwikkelingen in de maatschappij. Als team zijn we 
verantwoordelijk voor alle kinderen op onze school en dragen we de gezamenlijke zorg voor 
hen. Onderling geven we elkaar steun en spreken we elkaars kinderen aan als dat nodig is. 
We willen een realistisch team zijn. Daarom kiezen we ervoor om te veranderen door middel 
van kleine stapjes, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook de input van 
studenten is hierbij een bron van inspiratie. 
 

De veranderende omstandigheden in het onderwijs zien we als een uitdaging. Dat betekent 
dat we onze traditionele klassikale manier van lesgeven waar nodig ook los durven te laten 
en verbanden durven te leggen die er eerst niet waren. We geven kinderen de kennis en 
vaardigheden mee om zich in de toekomstige wereld bekwaam te voelen. We vinden het 
belangrijk om ruimte te bieden aan natuurlijke nieuwsgierigheid, verwondering en 
creativiteit. Op onze school ontwikkelen we innovatief en creatief denken bij kinderen zodat 
zij de uitdagingen van de toekomst aankunnen. 
 

Het team  
Vanuit een positieve basishouding en Met een warm hart zorgen wij ervoor dat onze 
kinderen hun talenten ontwikkelen voor de toekomst. Leidinggeven aan een school doe je 
niet alleen. Op onze school werken we intensief met elkaar samen. Samen met de kinderen, 
ouders, leerkrachten en studenten vormen we onze school. Dag in, dag uit staat ons team 
vol enthousiasme klaar voor elkaar en voor ieder kind.  
 
Partners van Op Weg 
Op Weg staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een groter geheel. In Vorstenbosch 
hebben we verschillende sociale partners. Twee belangrijke partners zijn het peutercentrum 
Piccino en de kinderopvang Stap voor Stap (BSO). Met allebei hebben we nauw contact over 
de kinderen die we aan elkaar overdragen en streven we dezelfde pedagogische doelen na. 
We zorgen voor een gevoel van veiligheid, de sociale ontwikkeling van het kind en het 
aanleren van normen en waarden. Op deze punten ondersteunen we elkaar door te zorgen 
voor een doorgaande lijn. Hier zorgen we voor door regelmatig met elkaar in gesprek te 
gaan. 
 
Zo zijn wij samen trots Op Weg!  
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3. OR/MR/GMR en Ouderbijdrage 
 
Ouderraad (OR) 
 
Het hele jaar door zetten ouders zich actief in op school, op allerlei gebieden. Denk hierbij 
aan activiteiten met leerlingen, zoals excursies en festiviteiten.  
Alle activiteiten worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 
Moeten kinderen aangesproken worden, dan overleggen ouders hierover met de leerkracht. 
De privacy van onze leerlingen waarborgen we. 
Soms zoeken we nieuwe ouders voor onze werkgroepen – deze werkgroepen vindt u 
onderstaand. We plaatsen dan een oproep in de schoolberichten of communiceren dit via 
contactouders. Voor informatie over de werkgroepen kunt u contact opnemen met één van 
de contactouders (zie adressenlijst achterin deze schoolgids). Door deze bijdrage bent u er 
verzekert van dat uw kind aan alle activiteiten deel kan nemen en alle extra’s krijgt, ook die 
niet lesprogramma gerelateerd zijn. 
 
Ouderbijdrage 2019-2020 
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om extra activiteiten te bekostigen. 
Hiermee betalen we kosten die te maken hebben met onder andere Sinterklaas, Carnaval, 
(reservering van) de schoolreis en de Op Weg Dag. Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de ouderraad leggen we financiële verantwoording af over de 
ouderbijdrage. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.  
De ouderbijdrage voor het komende schooljaar bedraagt € 20,00 per schoolgaand kind. 
Voor de kinderen die gedurende het schooljaar instromen geldt de regel dat er, per 
schoolgaande maand in dat schooljaar, € 2,00 betaald wordt. 
We vragen u vriendelijk om de ouderbijdrage van € 20,00 per kind/of € 2,00 per 
schoolgaande maand, over te maken naar NL37 RABO 0155 2008 44 t.n.v. oudervereniging 
Basisschool Op Weg, met omschrijving: Ouderbijdrage 2019-2020, ‘naam kind’ en ‘adres’. 
  
Voor het schoolkamp vraagt de school voor de leerlingen van groep 8 een bijdrage van € 50 
 
Activiteiten Ouderraad   Maand 
Samen Op Weg Weken     Eerste drie weken van het nieuwe schooljaar 
Sinterklaas     5 december 
Kerst      20 december 
Carnaval2     1 februari 
Bedankmiddag    10 april 
Koningsspelen groep 1 t/m 8   17 april 
Schoolkamp18     18-19-20 mei 
Schoolfotograaf    Nog niet bekend 
Musical     9 juli 
Verkeer/BVL     hele jaar 
Documentatiecentrum/biebpunt  hele jaar 
Versiergroep     hele jaar 
Hoofdluis     hele jaar 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die 
met het beleid van school te maken hebben. 
De MR heeft instemmingsrecht t.a.v.: 

 Personeelsgeleding: formatie en personeelsaangelegenheden volgens de geldende 
statuten; 

 Oudergeleding: schooltijden en leerling gerelateerde aangelegenheden volgens de 
geldende statuten. 

De MR heeft adviesrecht over beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag, taakverdeling 
binnen de schoolleiding en het vakantierooster. 
De MR bestaat uit twee afgevaardigden vanuit de leerkrachtgeleding en twee afgevaardigden 
vanuit de oudergeleding. 
 
De MR heeft voor het schooljaar 2019-2020 samen met het schoolbestuur drie speerpunten 
vastgelegd: kwaliteit van onderwijs, communicatie en veiligheid. Daarnaast bekijkt de MR de 
ontwikkelingen m.b.t. het schooljaarplan.  
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen en de agenda van de vergadering 
vindt u terug op de website van de school. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen 
als het gaat om plannen van de school. Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking 
op andere scholen van de stichting en daarmee dus op meer dan één 
Medezeggenschapsraad. Denk hierbij aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, 
financiële vraagstukken, huisvesting, ICT-beleid en veiligheid. De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze ‘bovenschoolse’ vraagstukken met als 
doel goed onderwijs en goed werkgeverschap. 
 
Hoe werkt de GMR? 
Goed onderwijs gaat over een motiverende en veilige leeromgeving voor onze kinderen met 
voldoende leerkrachten en uitstekend lesmateriaal. Bij goed werkgeverschap kijken we naar 
arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden van de personeelsleden. De GMR overlegt 
regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen. Deze worden vanuit het bestuur 
en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten en advies zorgvuldig voor 
te bereiden, werken we met een aantal onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en 
financiën. Elk onderwerp wordt behandeld in een werkgroep, die over de benodigde 
inhoudelijke kennis beschikt. Acht tot tien keer per jaar komt de GMR bij elkaar om over 
deze onderwerpen te praten. Hierbij hebben zij vaak een adviserende rol naar het bestuur 
toe. Bij sommige vraagstukken heeft de GMR instemmingsrecht.  
In de GMR van stichting Novum zitten de zes aangesloten scholen. Zij worden allemaal 
vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder. Voor basisschool Op Weg zijn dat 
namens de leerkrachten Lieke de Veer en namens de ouders Kristel van Driel.   
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4. Informatie aan ouders 
 
We vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte blijven van wat er bij ons op school 
speelt. We delen onze informatie via onderstaande bronnen: 
 
Informatiebrochure per groep 
Ieder groep van Op Weg heeft een eigen informatiebrochure. Deze wordt tijdens de 
inloopavond aan het begin van het schooljaar aan u uitgereikt. In deze brochure staan de 
belangrijkste zaken over de groep, de leerstofinhouden en de extra zorg die gegeven wordt. 
Deze informatie is ook te vinden op onze website. 
 
Kalender 
De jaarkalender is te vinden op onze website en wordt 
maandelijks bijgewerkt. Aan het begin van ieder schooljaar krijgt 
u een kalender voor op de koelkast. Deze kalender bevat de 
belangrijkste data van dat schooljaar. 
 
Rapporten 
Twee keer per schooljaar krijgen onze leerlingen een 
schoolrapport mee naar huis. Dat gebeurt meestal in de maanden 
februari en juni; voor de definitieve datum verwijzen wij u graag 
naar onze jaarkalender. 
 
Digitale communicatie: ‘Social Schools’ 
De digitale contacten met u als ouders onderhouden we via het ouderportal ‘Social Schools’. 
Via ‘Social Schools’ worden foto’s en berichten van school verspreid. Daarnaast kunnen 
ouders zich via ‘Social Schools’ aanmelden voor onze oudergesprekken.  
 
Het doel is om u als ouder meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een 
simpele, visueel aantrekkelijke en informerende manier. Niet alle kinderen vertellen uit 
zichzelf waar ze mee bezig zijn op school. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent 
en blijft van waaraan gewerkt wordt zodat u uw kind(eren) beter kunt ondersteunen in het 
leerproces. ‘Social Schools’ is een veilig, afgesloten platform. Ouders hebben alleen toegang 
tot de groepen van hun kinderen. 
 
Schoolberichten 
Actuele schoolberichten ontvangt u via ‘Social Schools’. 
 
Website 
Op onze website www.bs-opweg.nl vindt u alle belangrijke informatie over onze school, 
onder andere: 

- Aanvraagformulier voor extra verlof 
- Aanmeldingsformulier 
- Notulen van de MR 
- De schoolkalender 
- Informatiebrochures van de groepen 

Natuurlijk is er nog veel meer op onze website te vinden, dus neem gerust een kijkje. 
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5. Persoonlijke contacten tussen ouders en school 
 
Persoonlijk contact met ouders vinden wij belangrijk, daarom hebben we door het jaar heen 
op verschillende momenten contact: 
 
Informatieavond 
Uit de ouderenquête van 2019 is gebleken dat dat niet alle ouders zich betrokken voelen bij 
het onderwijsleerproces. Daarom hebben wij van onze inloopavond een informatieavond 
gemaakt. Op deze avond gaan we u uitleggen wat de belangrijkste processen in een 
schooljaar zijn. Bijvoorbeeld waarom leren lezen zo belangrijk is en wat het automatiseren 
van tafels te maken heeft met procenten. We leggen niet alleen uit waarom, maar ook hoe 
we dat doen. 
 
Rapportgesprekken 
Er zijn gedurende het schooljaar meerdere oudergesprekken om de vorderingen van uw kind 
te bespreken. Vanaf groep 6 worden leerlingen uitgenodigd bij alle gesprekken.  

Rapportgesprekken 
groep 1-2: 
 

 De kinderen van groep 1-2 krijgen een aparte 
uitnodiging voor een gesprek en zij krijgen een 
rapport volgens het kindvolgsysteem KIJK. 
 

Rapportgesprekken 
groep 3 tot en met 8: 
 

1e oudergesprek 
oktober/ 
november:   
 

Kennismaking 
Eerste resultaten 
Welbevinden 
Sociaal-emotioneel 
en bijzonderheden in het leerproces 
 

 2e oudergesprek 
februari 
 

Groep 3 tot en met 7: Hierbij worden de 
resultaten, het welbevinden en het leerproces 
van onze kinderen besproken.  
 
Groep 8: adviesgesprekken. Ouders ontvangen 
hiervoor een aparte uitnodiging. Hierbij wordt 
het definitieve advies besproken naar 
aanleiding van de Cito resultaten, het 
leerlingvolgsysteem en de observaties van de 
leerkrachten in de klas. 

 3e oudergesprek 
juni 
 

Groep 3 tot en met 6: Hierbij worden de 
resultaten, het welbevinden en het leerproces 
van onze kinderen besproken. Daarnaast 
kunnen er afspraken gemaakt worden voor het 
volgende schooljaar 
 
Groep 7: Alle ouders en kinderen hebben een 
gesprek met de leerkracht van groep 7 en 
eventueel de leerkracht van groep8. Hierbij 
wordt het voorlopig advies besproken naar 
aanleiding van de Cito resultaten, het 
leerlingvolgsysteem en de observaties van de 
leerkrachten in de klas. 
 
Groep 8: leerlingen hebben i.p.v. het 3e 
gesprek een afscheidsavond met alle ouders. 
 



 

 Basisschool Op Weg             25-11-2019                          - 10 - schoolgids 2019-2020 

 
Koffiegesprekken 
Als school betrekken we ouders graag bij de ontwikkeling van 
onze kinderen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit hun 
ontwikkeling stimuleert. Zo voeren we aan het begin van het 
schooljaar ‘welbevindingsgesprekken’ en proberen we u 
gedurende het jaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden.  
 
Vaak is deze communicatie eenzijdig, van school naar ouders toe. 
Omdat wij feedback nodig hebben om te blijven verbeteren, 
voeren we ‘koffiegesprekken’. Een koffiegesprek is een informeel 
moment waarop ouders met school in gesprek kunnen over de 
gang van zaken. Wat gaat er al goed? Wat kan beter? Het kan 
over van alles gaan. Over onze school, over de dynamiek in een groep of de veiligheid op 
ons schoolplein. Er is geen vooraf vastgestelde agenda. Door het schooljaar heen wordt u 
voor deze gesprekken uitgenodigd via de schoolberichten. 
 
Contact met directie 
De directeur is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig. U kunt 
vrijblijvend bij de directeur binnenlopen of een afspraak maken. Is de directeur afwezig, dan 
kunt u voor vragen contact opnemen met onze teamcoördinator Bianca van Lamoen. 
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6. Schooltijden en vakanties 
 
Vijfgelijke dagenmodel 
In het schooljaar 2017-2018 hebben we het ‘vijfgelijke dagenmodel’ ingevoerd. Hierdoor zijn 
onze schooltijden op alle dagen en voor alle groepen gelijk. Vóór de tweede pauze is er in de 
klas, met de eigen groepsleerkracht, een lunchmoment. In de aula van school en op de 
eerste verdieping staat een koelkast waarin de (zelf meegebrachte) lunch zo nodig gekoeld 
bewaard kan worden.  
Om te voldoen aan de leerplichtwet, start de school elke ochtend 5 minuten eerder dan 
voorheen.   
 
Schooltijden  Groep 1 t/m 8 Pauze  Lunch + pauze 
Maandag   08.25-14.00  10:15-10:30 12:00-12:30 
Dinsdag  08.25-14.00  10:15-10:30 12:00-12:30 
Woensdag  08.25-14.00  10:15-10:30 12:00-12:30 
Donderdag  08.25-14.00  10:15-10:30 12:00-12:30 
Vrijdag   08.25-14.00  10:15-10:30 12:00-12:30 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat uw kind niet eerder 
dan 10 minuten voor schooltijd op het speelplein aanwezig is. Voor schooltijd is het toezicht 
beperkt. 
 
Voor groep 1 t/m 8 elke dag inlooptijd!  
Iedere dag starten we met een inloop van 5 minuten vóór schooltijd voor alle groepen. Als 5 
minuten voor aanvang van de school de eerste bel gaat kunnen alle kinderen naar binnen 
samen met de ouders die dat willen. Ouders kunnen dus tot aanvang schooltijd samen met 
het kind mee de klas in om kort iets door te geven aan de juf of om een kijkje te nemen. Als 
de tweede zoemer gaat, om 8.25 uur, begint de les.  
 
Schoolvakanties 2019-2020 
 

    
 
 

Studiedagen  
In het schooljaar 2019-2020 organiseert de school vijf studiedagen voor de hele school en 
vijf voor de groepen 1-2. 

Studiedagen voor alle groepen Studiedagen voor groepen 1-2 

18 september 2019 
21 november 2019 
6 december 2019 
17 februari 2020 
16 juni 2020 

27 november 2019 
20 december 2019 
7 februari 2020 
4 mei 2020 
28 mei 2020 

 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Tweede Paasdag 13-04-2020 

Meivakantie  20-04-2020 t/m 01-05-2020 

Bevrijdingsdag 05-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Tweede Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 
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Luxeverzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het dat ouders 
kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen 
we ‘luxeverzuim’. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen 
toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een 
proces-verbaal.  
De term luxeverzuim is op onze school gelukkig maar weinig van toepassing, omdat veel 
ouders open zijn over hun verlofaanvraag en zich tot de directie wenden voor overleg. Dat 
stellen we zeer op prijs en leidt in bijna alle gevallen tot goede oplossingen. 
De directie van school heeft het recht om verlof tot een termijn van 10 dagen te beoordelen. 
Bij meer dagen moet de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. 
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7. Informatie voor nieuwe ouders 
 
Wij informeren u graag over het aanmelden van uw kind en onze intake van nieuwe 
leerlingen. Basisschool Op Weg wil een school zijn voor alle kinderen in Vorstenbosch, maar 
als dorpsschool zijn we ook realistisch. Door de grootte van onze school hebben we niet alle 
expertise in huis om alle kinderen op onze school een perfecte leeromgeving te bieden.  
 
Inschrijfmiddag 
Ieder jaar in maart houden wij een inschrijfmiddag. Op deze middag zijn alle ouders met 
kinderen die in de loop van het volgend schooljaar vier worden, welkom. Ook kinderen die 
vóór 1 oktober van het jaar daarop vier jaar worden nodigen we graag uit. U kunt een kijkje 
nemen in de school terwijl de school in volle gang is en uw kind eventueel inschrijven.  
 
Aanmelden en aanmeldingsformulier 
Als u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u om een aanmeldingsformulier 
in te vullen. Daarna ontvangt u een bevestiging per mail dat het aanmeldingsformulier goed 
is ontvangen. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website of in de hal van onze 
school. 
 
Intake 

Wanneer  Wie Wat 

Zes weken 
voordat de 
nieuwe leerling 4 
jaar wordt. 

Groepsleerkracht Er wordt een envelop met info aan de ouders 
gegeven. In deze envelop zit: 
- een brochure van de groep 
- een uitnodiging voor de kijkochtenden 
- een kaart voor kinderen 

Zes weken 
voordat de 
nieuwe leerling 4 
jaar wordt. 

Groepsleerkracht Er wordt een mail naar ouders gestuurd met daarin 
het intakeformulier. Zodra het formulier is 
teruggestuurd kan uw kind komen oefenen en 
plannen wij het gesprek. Het is ons doel om ouders 
te spreken voordat de leerling op school is 
geweest. 

Twee weken 
voordat de 
nieuwe leerling 4 
jaar wordt. 

Groepsleerkracht De nieuwe leerling komt vier ochtenden van 8:25 
tot 11:45 naar school. Dit zijn de kijkochtenden. 
Deze zijn over de week verdeeld. 

 Groepsleerkracht Het intakegesprek vindt plaats nadat ouders ons 
het intakeformulier hebben teruggestuurd. 

De dag nadat de 
leerling 4 jaar is 
geworden 

 De nieuwe leerling gaat voor het eerst naar school 
toe. 

Ongeveer drie 
maanden nadat 
de leerling 4 jaar 
is geworden 

Groepsleerkracht Ouders worden uitgenodigd voor het eerste 
welbevindingsgesprek. Leidraad is hierbij ‘Kijk,’ ons 
leerlingvolgsysteem in de onderbouw. 

 

Een uitzondering op deze procedure is de periode direct voor en direct na de zomervakantie. 
Doordat in die weken de meeste leerlingen instromen, is het niet altijd mogelijk om de 
bovengenoemde procedure precies te hanteren. Kinderen die in de laatste zes weken voor 
de zomervakantie jarig zijn, starten na de zomervakantie. Het kijkmoment is dan tijdens het 
wisseluurtje. Het intakeformulier wordt bij de uitnodiging van het wisseluurtje meegegeven. 
Het intakegesprek vindt dan voor of na de zomervakantie plaats. 
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Zindelijkheid en de start op de basisschool 
Wanneer de kinderen bij ons op school starten, verwachten we dat ze zindelijk zijn. Indien 
kinderen op de geplande instapdatum nog niet zindelijk zijn, gaan wij met ouders in overleg 
hoe de instroom op de basisschool opgepakt gaat worden. Mogelijk wordt de start op school 
uitgesteld. Pas als het kind overdag zindelijk is, kan het de gehele dag naar school. Met 
uitzondering van uitgestelde zindelijkheid door medische oorzaken. Meer informatie over dit 
onderwerp kunt u op onze website vinden bij onze schooldocumenten onder het kopje 
ouders. 
 
Samenwerking kinderopvang/peuterspeelzaal 
Basisschool Op Weg werkt nauw samen met Kinderdagopvang Stap voor Stap en 
peuterspeelzaal Piccino. Dat vertaalt zich in een warme overdracht van kinderen, zodat 
kinderen een goede start kunnen maken als zij voor het eerst naar school gaan. 
 
Rondleiding 
Mocht u de inschrijfmiddag hebben gemist, maar wilt u toch graag een keer rondkijken, 
neem dan contact op met de directeur om een rondleiding te plannen. 
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8. De kwaliteit van het onderwijs 
 
De kwaliteit van het onderwijs vertaalt zich onder andere in de resultaten van groep 8. 
Hieronder vindt u de resultaten van deze groep, van de afgelopen schooljaren (2017-2019): 
 
Resultaten 
De CITO/Route 8 uitslagen van groep 8 van de afgelopen jaren zijn:  
 

 Jaar  Landelijk gemiddelde Op Weg 

Cito Eindtoets 2017 535,6 538,0 

Route 8 2018 206 211,4 

Route 8 2019 204 214,1 
 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met Route 8.   

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Gebruik van Methodes 
Om ons onderwijs vorm te geven, maken wij gebruik van methodes. Bij voorbeeld voor 
rekenen, taal en spelling. Informatie over de inhoud van deze methodes kunt u vinden in 
onze informatiebrochures. Deze kunt u vinden op onze website, onder het kopje ouders -> 
schooldocumenten.  

Advies en plaatsing schoolverlaters groep 8 in 2019:   

Niveau vervolgonderwijs Advies Plaatsing 

VWO 0 0 

Havo/VWO 0 3 

Havo 6 0 

VMBO t/Havo 4 7 

VMBO theoretisch 6 6 

VMBO theoretisch/VMBO Kader 1 1 

VMBO Kader 1 1 

VMBO Basis/Kader 0 0 

VMBO Basis 0 0 

Vervolgonderwijs Plaatsing Situatie na 3 jaar 

VWO 1 VWO 4 

Havo/VWO 5 Havo/VWO 0 

Havo 4 Havo 3 

VMBO T/Havo 0 VMBO T/Havo 0 

VMBO T 4 VMBO T 7 

VMBO GT 0 VMBO GT 0 

VMBO K 3 VMBO K 4 

VMBO B/K 1 VMBO B/K 0 

VMBO B 0 VMBO B 0 

Praktijkonderwijs 0 Praktijkonder
wijs 

0 
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9. Praktische zaken 
 
Tot slot vindt u in dit hoofdstuk informatie over een aantal praktische zaken, zoals de 
groepsbezetting, pauze/lunch, gymles, ziekmelding, enkele richtlijnen rondom mobiele 
telefoons en foto-en filmopnamen, verjaardagen en de ‘bieb op school’.  
 
De groepsbezetting 

 lkr. 1  lkr. 2  

Groep 0-1-2a Maaike  ma-di-wo Monique  do-vr 

Groep 0-1-2b Benita  di-do-vr Bianca  ma-wo 

Groep 3 Laura  ma-di-wo Lonneke do-vr 

Groep 4 Christa ma-di-wo  Wilma do-vr 

Groep 5-6 Lieke ma-di-wo-do Désirée vr 

Groep 7 Alice  wo-do-vr   Janneke ma-di 

Groep 8 Nikki  ma-do-vr Chris di-wo 

Directie Bram  ma-di-do-vr   

Interne 
begeleiding Eveline 

 
di-wo-do  

 

Teamcoördinatie Bianca di   

 
Informatiebrochures 
Om uit te leggen wat er allemaal gebeurt in onze groepen maken we naast de schoolgids 
ook gebruik van informatiebrochures. Deze zijn er voor iedere groep en bevatten belangrijke 
informatie. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van kinderen, de methodes die we gebruiken 
en eventueel huiswerk dat kinderen mee naar huis krijgen. Voorheen gaven we deze 
brochures ieder jaar mee naar huis, maar tegenwoordig zijn de brochures op onze website te 
vinden. U gaat naar het kopje ouders en klikt daar schooldocumenten aan.  
 
Pauze en gezonde voeding 
Op onze school krijgen kinderen twee keer per dag de 
gelegenheid om te eten en te drinken. Gezonde voeding 
staat daarbij centraal. De eerste pauze van de dag heet 
dan ook de fruitpauze en is bedoeld om groente/fruit te 
eten en wat te drinken. Tijdens de tweede pauze, de 
lunchpauze, is er 15 minuten de tijd om in de klas een 
boterham te eten. Ontbijtkoeken, Sultana en andere 
tussendoorkoeken zijn dan ook toegestaan; snoep, 
zoete koeken en drinken met prik niet. 
 
De laatste jaren merken we dat de voedselindustrie de lunchmomenten voor kinderen ook 
heeft ontdekt en steeds weer op zoek gaat naar de grens tussen gezond eten en snoep, met 
‘gezonde’ koeken en repen. Dat is slim, maar ook verwarrend. De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van drinkbekers en lunchtrommels leggen we bij u als ouders. Eventueel afval 
nemen leerlingen weer mee naar huis. Hiermee beperken we de hoeveelheid afval op school 
en kunt u zien of al het meegegeven eten en drinken op is. 
 
Mocht u zorgen hebben over of uw kind wel genoeg eet of drinkt op school, bespreek dit dan 
direct met de groepsleerkracht.   



 

 Basisschool Op Weg             25-11-2019                          - 17 - schoolgids 2019-2020 

Bent u op zoek naar tips voor een gezonde lunch? Kijk dan eens op deze website: 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-
van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx  
 
Gymtijden 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9.15-10.00    1-2  

10.30-11.15    1-2  

11.15-12.00  5-6    

12.30-13.15 7 4 8 4  

13.15-14.00 8 3 7 5-6  

 
Gymkleding groep 0-1-2-3 
De kinderen van groep 0-1-2-3 gymmen in hun eigen kleding, of -wanneer het te warm is- in 
hun hemd. Daarnaast nemen zij gymschoenen mee naar school, bij voorkeur met klittenband 
of elastiek. De gymschoenen van deze groepen blijven gedurende het schooljaar op school. 
Het is handig als in elke schoen de naam staat. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind 
op woensdag (gymdag) schoenen aan heeft die hij/zij zelf aan en uit kan doen? In het kader 
van zelfredzaamheid is het fijn als kinderen zelf hun schoenen kunnen verwisselen.  
 
Gymkleding groep 4 t/m 8 
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte broek en een shirt. 
Om hygiënische en gezondheidsredenen is het gewenst dat de leerlingen tijdens de 
gymlessen goed passende en stevige gymschoenen dragen. Wilt u uw kinderen geen 
gymschoenen meegeven met zwarte zolen of zolen die strepen veroorzaken? Na de 
gymlessen is er de mogelijkheid voor groep 4 t/m 8 om de voeten te wassen. 
Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan. Om die reden is het 
verstandig om waardevolle spullen zoals een horloge, een kettinkje e.d. op tijden dat 
kinderen gymlessen hebben, thuis te laten. 
 
Ziekmelding 
Is uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet in staat 
om naar school te komen, laat dit telefonisch (0413-367439) 
voor aanvang van schooltijd weten. Mochten we op de een of 
andere manier telefonisch niet bereikbaar zijn, stuur dan een 
mail naar info@bs-opweg.nl. 
 
Interne contactpersonen  
Heeft u vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en/of andere vormen van 
machtsmisbruik, dan raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de 
interne contactpersoon van onze school: Nikki van der Steen. U heeft ook de mogelijkheid 
om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart 
voor Brabant, onder telefoonnummer 073-6404090. Zij zijn (buiten de schoolvakanties) 
bereikbaar tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur; vrijdag tot 16.00 uur). 
Tijdens schoolvakanties of buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar: 
externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl. De externe vertrouwenspersoon zal zo snel als 
mogelijk reageren. Mocht uw klacht geen gehoor vinden of niet worden opgelost, dan kunt u 
contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie 
Machtsmisbruik in het Onderwijs KOMM  
T.a.v. mw. G. v. Rangelrooy 
Postbus 32  
5328 ZG Rossum  

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
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telefoon: 06-53107731 
e-mail: k.o.m.m@tiscali.nl   
 
Mobiele telefoon 
Mobiele telefoons van uw kind worden op school verzameld in een lade van 
het bureau van de leerkracht, omdat de leerlingen niet zonder toestemming 
gebruik mogen maken van hun mobiele telefoon. 
 
Foto en film 
We hebben ervoor gekozen om tijdens activiteiten en/of vieringen bij ons op school één 
persoon foto's te laten maken. Deze schoolfotograaf wordt benaderd door een leerkracht of 
werkgroep. Wij vragen u als ouders bij deze om geen foto's/filmopnames te maken tijdens 
activiteiten/vieringen op school. Na afloop van de activiteit plaatsen wij foto's op Social 
Schools, onze afgesloten webomgeving. Ouders mogen hiervan foto’s afhalen en gebruiken, 
maar niet delen met anderen, bijvoorbeeld door foto’s op social-media te plaatsen. Voor de 
verjaardag van uw kind in de onderbouw maken wij een uitzondering en mag u wel foto's 
maken voor eigen gebruik. De afspraak om deze beelden niet op social-media te plaatsen 
blijft van toepassing. 
 
Leermiddelen   
Alle leermiddelen op school zijn in principe gratis. Wij waarderen het als kinderen zuinig zijn 
op hun spullen. Voor moedwillige vernieling en/of beschadiging van leermiddelen brengen 
we de kostprijs in rekening. 
 
Hoofdluis 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de werkgroep ‘controle 
hoofdluis’. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan wordt u gebeld door één van de ouders uit 
de werkgroep. 
 
Verjaardagen 
In overleg met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind de verjaardag 
viert. Wil uw kind trakteren dan zien we graag een gezonde traktatie. We 
verzoeken u om uw kind niet in of bij de school de uitnodigingen voor de 
verjaardag te laten uitdelen; dit is prettiger voor de kinderen die niet 
worden uitgenodigd. 
 
Gevonden voorwerpen 
Wij adviseren de ouders om kledingstukken, vooral voor de kleinere kinderen, te merken met 
voor- en achternaam. Mocht uw kind iets verloren zijn dan kunt u bij de conciërge nagaan of 
het gevonden is. Het is wellicht nuttig om af en toe eens te komen kijken of er bij de 
gevonden voorwerpen iets van uw kind ligt. Enkele keren per jaar geven wij de overgebleven 
kleding aan een goed doel.  
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De Bieb op school  
In het schooljaar 2017-2018 heeft de Bieb op school een 
nieuwe plek gekregen, in het oude lokaal van groep 4. Dat 
is niet de enige verandering. Het biebpunt wordt niet langer 
gerund door mensen van de bibliotheek Bernheze, maar 
door vrijwilligers van school. Het biebpunt is iedere 
maandag geopend van 14:00 tot 14:30.  
De Bieb op school is er voor alle kinderen van onze school 
en werkt héél gemakkelijk. Kinderen kunnen daar zonder 
pasje en zonder kosten boeken lenen voor alle leeftijden. 
Boeken worden op naam uitgeleend; per leerling mogen we 
drie boeken uitlenen. Het aanbod is breed. De bieb heeft 
strips, informatieboeken, luisterboeken, prentenboeken en 
puzzels. Kinderen mogen samen met ouders komen maar 
ook alleen.  
Wij hopen dat heel veel kinderen gebruik gaan maken van de Bieb op school. 
 
Huisdieren  
Het is niet toegestaan om huisdieren mee naar school te nemen; dit in verband met de 
hygiëne en mogelijke allergieën. In speciale gevallen b.v. voor een les of een spreekbeurt 
kunt u het best contact opnemen met de leerkracht en overleggen wat mogelijk is in de klas 
van uw kind. Brengt u uw kind samen met de hond naar school, laat de hond dan buiten het 
schoolplein wachten. 
 
Verkeer (BVL) 
De BVL-werkgroep is gedurende het schooljaar bezig met het organiseren van activiteiten die 
te maken hebben met het onderwerp verkeer. Per klas worden er verschillende activiteiten 
uitgevoerd. In de onderbouw komt jaarlijks het oversteekdiploma aan bod, in de 
middenbouw de verkeersbordenspeurtocht en in de bovenbouw het dodehoekproject. 
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het Landelijk Verkeersexamen, waarbij zowel theorie 
als praktijk aan bod komen. Het praktische verkeersexamen wordt gehouden in Veghel, 
omdat het merendeel van onze kinderen in deze regio naar het Voortgezet onderwijs 
uitstromen. 
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10. Belangrijke adressen en contactgegevens 
 

Directeur 
 

Bram Janssen  06-29504579 
info@bs-opweg.nl 

   
Het team Eveline van der Velden evdvelden@bs-opweg.nl 
 Bianca van Lamoen bvlamoen@bs-opweg.nl 
 Wilma van den Bosch wvdbosch@bs-opweg.nl 
 Désirée Meijer dmeijer@bs-opweg.nl 
 Christa de Bruin cdbruin@bs-opweg.nl 
 Lonneke van der Burght  lvdburght@bs-opweg.nl 
 Monique Pittens mpittens@bs-opweg.nl 
 Laura Timmermans ltimmermans@bs-opweg.nl 
 Alice van der Heijden avdheijden@bs-opweg.nl  
 Lieke de Veer ldveer@bs-opweg.nl 
 Nikki van der Steen nvdsteen@bs-opweg.nl 
 Maaike Arts marts@bs-opweg.nl 
 Janneke Litjens jlitjens@bs-opweg.nl 
 Benita van Doren  

Chris van Wanrooij 
bvdoren@bs-opweg.nl 
chris@bs-opweg.nl 

   
Ondersteunend 
personeel 

Marja Nederkoorn mnederkoorn@bs-opweg.nl 

 Henk Elberse helberse@bs-opweg.nl 
 Tevens te bellen bij 

calamiteiten (inbraak, brand, 
vernieling gebouw).  
 

0412-611127 of  
06-51177020 

Medezeggenschapsraad  mr@bs-opweg.nl 
 Coen Rijkers (voorzitter) Oudergeleding 
 Nancy Geldof (lid) Oudergeleding 
 Laura Timmermans 

(secretariaat) 
Personeelsgeleding 

 Nikki van der Steen (lid) Personeelsgeleding 
   
Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
SKPO Novum  
 

Kristel van Driel  
Lieke de Veer  

Oudergeleding  
Personeelsgeleding 

Ouderraad  ouderraad@bs-opweg.nl 
 Inge vd Velden   Voorzitter (ondersteund 

door Erik vd Wijst) 
 Inge van Kessel Secretaris 
 Eric vd Wijst Penningmeester 
 Patty van Uden Bestuurslid 
 Erik vd Wijst Bestuurslid 
 Sabine van Kessel Bestuurslid 
 Monique Pittens Contactpersoon vanuit het 

team voor de ouderraad: 
   
Contactouders Groep 0-1-2A Suzanne Kouwenberg 
 Groep 0-1-2B Paulien Vogels 

 Groep 3 Yvonne van Kessel 

mailto:info@bs-opweg.nl
mailto:lvdburght@bs-opweg.nl
mailto:avdheijden@bs-opweg.nl
mailto:nvdsteen@bs-opweg.nl
mailto:marts@bs-opweg.nl
mailto:mr@bs-opweg.nl
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 Groep 4 Mariska Vogels 

 Groep 5-6 Kelly v Bakel 
 Groep 7 Kitty Verhoeven 
 Groep 8 Ilse Nooijen 
   
Werkgroep BVL 
(verkeersveiligheid) 

Saskia van Zoggel  

 Cardy Florussen  
 Linda Pex  
 Alice van der Heijden  Leerkracht 
   
Buitenschoolse opvang 
en Kinderopvang Stap 
voor Stap 

Gabry van Brakel 06 13055201 

   
Piccino Peutercentrum 
Vorstenbosch 

Eggerlaan 8, 5476 KL 
Vorstenbosch  

06-45140733 

   
Externe instanties   
Inspectie van het onderwijs: 
 

www.onderwijsinspectie.nl
  

info@owinsp.nl 
0800-8051 

Meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 

 0900-111 3 111 

Gewestelijke 
Gezondheidsdienst (GGD 
Hart voor Brabant)  

www.ggdhvb.nl 0900-4636443 

GGZ: Geestelijke 
gezondheidszorg 

 0413-846800 

 
 

 
  
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.ggdhvb.nl/

