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EEN WOORD VOORAF
Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 van de Koningin
Wilhelminaschool. De schoolgids is bedoeld voor de
ouders, verzorgers en andere betrokken bij onze
school.
In deze gids vindt u alle nodige informatie over de
school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie
de school werkt en welke rol u als ouder heeft in de
school.

Wanneer u voor onze school kiest,
krijgt uw kind “Vorstelijk
Onderwijs”.

De basisschool is een stukje van het leven. Voor de
kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van
huis naar school en weer terug. Wist u dat u in al die
jaren uw kind in totaal zo'n 10.000 uur toevertrouwt
aan de zorg van de juffen en meesters van de
basisschool? Dat is een belangrijk deel van een
kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en
resultaten én ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt
het kiezen niet eenvoudig.

Onder Vorstelijk Onderwijs
verstaan wij:
Kinderen zodanig begeleiden,
zodat ze tot een optimale
ontwikkeling komen. We creëren
op school een leef- en
werkklimaat, waarin veiligheid en
geborgenheid wordt geboden,
waardoor de aan onze zorg
toevertrouwde kinderen met
plezier naar school gaan. Wij
hopen dan ook dat elk kind zich als
een “vorst” bij ons op school voelt.

Wij informeren ouders graag zo goed mogelijk over
hun kinderen en kiezen daarvoor vaak de digitale
manier. Zo is er een website, de schoolapp, de
maandelijkse nieuwsbrief per mail en Facebook.
Nieuwe ouders kunnen zich een goed beeld van onze
school vormen door een afspraak te maken voor een
rondleiding en oriënterend gesprek. U bent van
harte welkom
We hopen dat u na het lezen van deze gids een goed
beeld hebt gekregen van onze school en ons
onderwijs. Wanneer u na het lezen van deze
schoolgids nog vragen hebt, horen wij dat graag.
Namens het team van de Koningin Wilhelminaschool
wens ik u en uw kind(deren) een heel fijne tijd toe op
onze school!

Sibel Taslicukur
Directeur Koningin Wilhelminaschool
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1.3

1. DE SCHOOL

De school aan de Koepelstraat (gebouwd in 1992)
staat in de wijk Rubroek. De meeste leerlingen zijn
dan ook afkomstig uit deze wijk. De school valt
onder de deelgemeente Kralingen / Crooswijk. Met
ingang van 1 augustus 2002 is de school gefuseerd
met de Van Asch van Wijckschool in het Oude
Westen.

1.1
Bevoegd gezag van de school, Stichting
Kind en Onderwijs Rotterdam
De Koningin Wilhelminaschool maakt deel uit van de
stichting Kind en Onderwijs te Rotterdam. Kind en
Onderwijs Rotterdam is een Christelijk geïnspireerde
stichting voor Primair Onderwijs. Een stichting met
25 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs in
Rotterdam.
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt
vertegenwoordigd door de heer R. van den Berg. Het
stafbureau ondersteunt het College van Bestuur. Bij
de staf is de deskundigheid aanwezig die mede nodig
is om goed onderwijs op de scholen te realiseren.
Regelmatig spreek het College van Bestuur met de
schooldirecties om richting te geven aan het beleid
en om zich op de hoogte te stellen van het werk van
de scholen van de stichting. Het college van bestuur
onderhoudt de contacten met het Rotterdamse
onderwijsveld en de gemeentelijke politiek.

Contactgegevens
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
Telefoon: 010 - 412 51 01
Email: bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
Website: www.kindenonderwijsrotterdam.nl
Postadres
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam

1.2

Situering van de school

Directie

Op de Koningin Wilhelminaschool is de locatiedirectrice, Sibel Taslicukur, eindverantwoordelijk.
Wilt u uw kind laten inschrijven of heeft u vragen van
algemene aard of ideeën? U kunt ten alle tijde bij de
directie terecht.
s.taslicukur@kindenonderwijsrotterdam.nl
school: 010-213 02 96
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2. MISSIE, VISIE & IDENTITEIT
2.1

2.3

Missie

Identiteit

De Koningin Wilhelminaschool is een Christelijke
school die verbinding met andere tradities zoekt en
overeenkomsten en verschillen respecteert. In ons
onderwijs leren wij kinderen om vanuit hun eigen
beleving te verbinden met kinderen die een andere
achtergrond of traditie hebben. Wij zien diversiteit in
ons team, bij onze leerlingen en ouders als rijkdom.

De Koningin Wilhelminaschool biedt vanuit een
christelijke levensovertuiging onderwijs op maat
voor elke leerling, waarbij de onderwijsbehoefte van
het kind en de kerndoelen (de door de overheid
vastgelegde kennis die een kind aan het einde van de
basisschool moet hebben) onze uitgangspunten zijn.

Samenwerken aan succes

De Christelijke feesten worden uitgebreid gevierd bij
ons op school. Daarnaast is er aandacht voor de
belangrijkste feesten van andere wereldgodsdiensten. Bovendien starten wij de dag met een lied,
verhaal en/of gebed. Wij gaan er vanuit dat de
ouders, die voor hun kind de Koningin
Wilhelminaschool kiezen, deze vorm van
godsdienstige/ religieuze vorming respecteren.

De Koningin Wilhelminaschool heeft zich tot doel
gesteld om kinderen te begeleiden bij het komen tot
optimale ontwikkeling. Het lesgeven is de kern van
ons werk. We doen dit vanuit de gouden driehoek.
Ouders, leerkrachten en leerlingen werken samen
aan succes en hebben vertrouwen in elkaar. Dit
succes is terug te zien in de resultaten van onze
leerlingen. Als partners maken wij gebruik van ieders
kwaliteiten. In ons samenwerken leren wij van en
met elkaar. Wij werken op basis van vertrouwen en
respect. Gemaakte afspraken komen wij na. Wij
communiceren op professionele wijze, waarin
eerlijkheid, gelijkwaardigheid en humor belangrijk
zijn. Onze school biedt een veilig pedagogisch
klimaat, waarbinnen een ieder zich optimaal kan
blijven ontwikkelen.
De Koningin Wilhelminaschool is één van de eerste
scholen in Rotterdam met het CPS certificaat
ouderbetrokkenheid 3.0.

2.4

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
op
de
Koningin
Wilhelminaschool houdt concreet in dat er tussen
ouders en teamleden op een gelijkwaardige manier
wordt samengewerkt in het begeleiden en
stimuleren van de ontwikkeling van de leerlingen,
zowel thuis als op school. Waarom? Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat kinderen beter in hun vel
zitten en hogere prestaties leveren wanneer ouders
en leerkrachten nauw samenwerken. Als partners
maken wij gebruik van elkaar kwaliteiten
Elkaar informeren vinden wij een voorwaarde. Een
goede communicatie tussen ouders en de school is
voor de ontwikkeling van uw kind van groot belang.
Wij verwachten dat u de informatie- en
rapportavonden bezoekt en dat u bij vragen of
opmerkingen
contact
opneemt
met
de
groepsleerkracht. Met behulp van onze medewerker
ouderbetrokkenheid en medezeggenschapsraad
zorgen wij samen voor optimale communicatie.

2.2
Visie
Vorstelijk onderwijs voor elk kind!
De Koningin Wilhelminaschool staat voor Vorstelijk
Onderwijs. Onder Vorstelijk Onderwijs verstaan wij:
Kinderen zodanig begeleiden dat zij tot een optimale
ontwikkeling komen. Een leef- en werkklimaat in
onze school creëren waarin veiligheid en
geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan
onze zorg toevertrouwde kinderen veilig en met
plezier naar school gaan. Wij hopen dan ook dat elk
kind zich als een “vorst” bij ons op school voelt.

Teamleden, ouders en leerlingen zijn er samen
verantwoordelijk voor dat iedereen zich prettig voelt
en het maximale uit zichzelf haalt.
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2.5 Gouden regels op de Koningin
Wilhelminaschool
Onze Gouden Schoolregels helpen ons om goed met
elkaar om te gaan en het beste uit onszelf en de
ander te halen.
De regels hangen in elk lokaal en op de gangen:

Onze school heeft op 20 juni 2018 het certificaat
behaald voor Ouderbetrokkenheid 3.0 volgens de
criteria van het bureau CPS. Met ons team van goed
opgeleide medewerkers staan we klaar voor ieder
kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd.
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3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
De Koningin Wilhelminaschool hanteert in de
onderbouw (peuterspeelgroep tot en met groep 2)
een ontwikkelingsgerichte visie. In thema’s leren de
kinderen binnen de verschillende vakgebieden,
waarbij er - naast sturen op een goede ontwikkeling
- ruimte is voor leren door spel. Door goede
onderlinge samenwerking en afstemming is er
sprake van een doorgaande lijn. In de andere
groepen wordt een programmagericht aanbod
gerealiseerd. Wij willen dat de leerlingen zich breed
ontwikkelen. Daarom is er naast aandacht voor de
cognitieve vakken ook ruimte voor muziek en
techniek. De basis voor deze ontwikkeling is een
sfeer van veiligheid en vertrouwen.

3.1

Schooltijden en urenverantwoording

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur uit.
De school is verdeeld in 2 bouwen, nl.:
• de onderbouw (groepen 1 t/m 4)
• de bovenbouw (groepen 5 t/m 8)

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin
leren en werken centraal staat. Kinderen leren
doordat ze zich emotioneel vrij voelen,
zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze
basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedingsen onderwijsleerprocessen. Om de juiste
omstandigheden te scheppen om kinderen tot leren
te brengen maakt elke leerkracht gebruik van 'Teach
Like a Champion'. Deze technieken dragen
onmiskenbaar bij aan betere prestaties van de
leerlingen. We zijn door het gebruik van de
technieken in staat om een antwoord te geven op
vragen als ‘hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen’,
‘hoe houd je leerlingen bij de les’ en ‘hoe bouw je
aan een goede klascultuur’. Er wordt geleerd met en
van elkaar vanuit de gouden driehoek: leerkrachten,
leerlingen en ouders werken samen aan succes.

De
kleutergroepen
zijn
heterogeen
van
samenstelling. Dat betekent dat de jongste en
oudste kleuters in één groep bij elkaar zitten. Vanaf
groep 3 is er sprake van jaargroepen: leerlingen van
ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar in een
groep.
Aantal uren onderwijs
Bij de urenverantwoording gaan wij uit van een
gemiddeld schooljaar van 40 weken. De kinderen
uit de groepen 1 tot en met 8 krijgen gemiddeld een
totaal van 1000 onderwijsuren per jaar.

3.2

Continurooster

Tussen-de-middag blijven alle kinderen op school.
De lunch wordt genoten onder leiding van een
leerkracht. Wij verzoeken alle ouders om hun kind
zelf een gezonde lunch mee te geven, inclusief
drinken (cola, energiedrankjes, e.d. zijn niet
toegestaan). Het overblijven op onze school is
kosteloos.

We bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op
diverse manieren te verwerven. Door de hele school
worden coöperatieve werkvormen gebruikt om de
betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en de
leeropbrengsten te verhogen. Kinderen die korte
instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het
werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig
hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie aan de instructietafel.

3.3

Te laat komen

De leerkracht houdt elke dag het verzuim van de
leerlingen uit de klas bij. Wekelijks wordt het verzuim
door de leerkracht geregistreerd. De leerkracht
spreekt het kind en de ouders aan op het te laat komen
en de schoolafspraken hierover. Wanneer een leerling
om 9 uur niet op school is en geen melding op school
binnen is gekomen belt de administratie of de
leerkracht de ouders op. Bij de derde keer te laat
worden ouders aangesproken door de leerkracht.
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Mocht dit niet voldoende zijn worden de ouders
uitgenodigd voor een gesprek met de locatieleider.
Mocht het verzuim zonder geldige reden uitkomen op
een totaal van 16 uur lestijd gedurende een periode
van 4 opeenvolgende lesweken wordt er melding
gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
•

3.4

Melding van afwezigheid

De melding van afwezigheid van uw kind wegens
ziekte of een andere reden verwachten tussen 7.30
uur en 9.00 uur via telefoonnummer 010-2130296.
Als wij geen melding van ouders hebben ontvangen,
nemen wij telefonisch contact op. Afwezigheid
zonder afmelding kan er toe leiden dat wij een
melding doen van ongeoorloofd verzuim bij de
leerplichtambtenaar.

Het verzoek voor extra verlof dient u (indien mogelijk)
acht weken van tevoren aan te vragen. U krijg na het
indienen van het verzoek binnen zes weken
schriftelijk bericht

3.6
3.5

•

•

•

Religieuze feestdagen

De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met
religieuze
feestdagen,
geldt
voor
alle
geloofsovertuigingen
en
alle
stromingen
daarbinnen. Met ‘religieuze feestdagen’ wordt
bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit
godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen.
Per evenement mag u uw kind maximaal twee
aaneengesloten dagen van school houden. Dit moet
u minimaal twee dagen van tevoren, schriftelijk, aan
onze directie doorgeven. Deze uitzondering geldt
alleen voor evenementen van religieuze aard.
Herdenkingen van historische of culturele
gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke
vrijstelling. Ouders hebben geen toestemming nodig
van de schooldirectie. Wel mag de directie bij twijfel
contact opnemen met de leerplichtambtenaar en
eventueel een melding maken van vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim. Leerplicht kan in dat geval
overgaan tot handhaving

Extra verlof

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien
schooldagen, dient u in bij de directie van onze
school. Het aanvragen van meer dan tien
schooldagen extra verlof, verloopt via de
leerplichtambtenaar. In beide gevallen kunt u een
verlofformulier bij de directeur ophalen. De
directeur of leerplichtambtenaar mag niet overal
verlof voor verlenen. Deze zullen met inachtneming
van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Onze
school mag alleen extra verlof toekennen voor de
volgende ‘gewichtige omstandigheden’.

•
•

- in de derde en de vierde graad maximaal één
schooldag;
- in het buitenland: eerste t/m vierde graad
maximaal vijf schooldagen.
Er dient bewijs te worden overlegd in de vorm
van een rouwkaart (indien twijfelachtig een akte
van overlijden);
bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 121/2
,25, 40, 50 en 60 jarig huwelijks jubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal
één schooldag.

verhuizing: maximaal één schooldag;
voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal tien schooldagen;
het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad: in
Nederland maximaal twee schooldagen indien er
ver gereisd moet worden, anders maximaal één
schooldag. In het buitenland maximaal vijf
schooldagen. Er dient bewijs te worden overlegd
in de vorm van een trouwkaart (indien
twijfelachtig een kopie trouwakte);
bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder
uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de derde graad: maximaal tien
schooldagen. Er dient bewijs te worden overlegd
in de vorm van een doktersverklaring waar
ernstige ziekte uit blijkt;
bij overlijden van bloed- of aanverwant:
- in de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
- in de tweede graad maximaal twee
schooldagen;

3.7

Lekker Fitschool

De Koningin Wilhelminaschool is een Lekker
Fitschool! Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op
een leuke en leerzame manier vertrouwd met de
voordelen van een gezonde en actieve leefstijl. De
methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en
behandelt
de
thema’s voeding,
bewegen
en
gezonde
keuzes
maken.
Deelnemende
basisscholen
melden goede resultaten: leerlingen bewegen meer,
eten gezonder en zijn van plan dat te blijven doen.
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Bewegingsonderwijs
Kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen elke week
minimaal 3 uur bewegingsonderwijs.
Kinderen van groep 1-2 krijgen elke dag
bewegingsonderwijs. We streven er naar om alle
kinderen mee te laten doen aan de sportlessen.

gelegenheid vanuit de gemeente om alsnog het
zwemdiploma te behalen.

3.8

Functies en taken binnen school

De locatie-directrice

Voeding
Naast voldoende beweging is het ook belangrijk
gezond te eten. Samen met ouders zorgen we voor
gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en
de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er
is ruimte om individuele afspraken te maken bij een
allergie, dieet of een bepaalde (geloof)overtuiging.

De locatie-directrice is verantwoordelijk voor alle
facetten van het onderwijs, waaronder de kwaliteit
van het onderwijs, het beleid van de school, de zorg
voor het personeel en de contacten met ouders.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht geeft parttime of fulltime les
aan een groep kinderen. Op dit moment wordt er
door de groepsleerkrachten aan 8 groepen
lesgegeven. Zij zijn voor ouders de aangewezen
personen om zaken betreffende kinderen te
bespreken. Als u iets wilt bespreken met één van de
leerkrachten dan kunt u het beste na schooltijd
contact opnemen met de groepsleerkracht.
Door parttime werken, studieverlof of ziekte zal uw
kind regelmatig met meer dan één groepsleerkracht
te maken krijgen. Door regelmatig te overleggen
zorgen wij voor een goede afstemming tussen de
aanpak van de verschillende groepsleerkrachten.

Fittest/ schooldiëtist
Na het afnemen van de fittest worden de kinderen
met een andere score dan gemiddeld (onder of
overgewicht) doorverwezen naar de schooldiëtiste.
De schooldiëtiste van het project Lekker Fit houdt
het gewicht van de kinderen in de gaten en helpt
ouders vrijblijvend met het verkrijgen en behouden
van een gezond gewicht. De
consulten zijn bij ons op school. Er is
op school een voedingsbeleid
aanwezig waarin alle afspraken
rondom gezonde voeding op een
rijtje staan.

De intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg en heeft coördinerende en
begeleidende taken. In de praktijk houdt dit in, dat
zij de leerkrachten coacht en toezicht houdt op de
vorderingen van de groepen en de individuele
leerling. Verder begeleidt zij het zorgverbredingproces in school.

Gymkleding
Het is belangrijk dat tijdens de gymlessen aparte
kleding gedragen wordt, die na afloop van de les
verwisseld wordt voor de dagelijkse kleding. Voor
groep 1 en 2 zijn een korte broek, een hemd en
simpele schoentjes verplicht. Voor groep 3 t/m 8 een
sportbroekje met een sportshirt. Sieraden zijn niet
toegestaan. In de gymzaal zijn gymschoenen
verplicht en mogen niet op straat worden gedragen.

De ICT-coördinator
De twee ICT-coördinatoren coördineren van alles
wat binnen de school met computers te maken
heeft. Zij begeleiden de invoering en coördineren
nieuwe software, nieuwe computers en proberen
problemen op computergebied te verhelpen.
Wanneer problemen voor hen te ingewikkeld
worden, kunnen wij hulp inroepen van een
gespecialiseerd bedrijf.

Schoolzwemmen
Leerlingen uit groep 5 en 6 gaan om de week een uur
schoolzwemmen. Zij moeten dan een handdoek,
zwembroek of badpak meenemen. Kinderen die niet
meezwemmen hebben hiervoor een medische
verklaring nodig. Afzwemmen voor diploma’s A en B
vindt meestal plaats rond de maanden februari en
juni/juli. De kinderen die nog geen zwemdiploma
behaald hebben , krijgen twee keer per schooljaar de

De voorschoolcoördinator
De voorschootcoördinator is verantwoordelijk voor
de inhoudelijke afstemming tussen de 0-groep,
peuterspeelzaal en onderbouw volgens het concept
BasisGoed.
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uitkomsten van deze dag. De invulling voor dit
studiedagdeel wordt vooraf door ouders en het
schoolteam gekozen.

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs
De vakleerkrachten verzorgen het bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in onze gymzaal
aan de Marnixstraat. De groepen 1/2 gymmen in ons
speellokaal.

De onderwijsassistent
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij
de uitvoering van het onderwijs.

De schoolmaatschappelijk werkster
De schoolmaatschappelijk werkster verleent hulp en
geeft informatie en advies aan het schoolgaande
kind en haar ouders/opvoeders. Te denken valt aan
ondersteuning en begeleiding, op het gebied van
opvoeding en bij sociaal-emotionele problematiek.
De schoolmaatschappelijke werkster is op dinsdag
aanwezig. U kunt altijd bij haar binnen lopen of een
afspraak maken.

De conciërge
De conciërge zorgt ervoor dat het schoolgebouw in
goede staat, op een veilige wijze en op de juiste
momenten open is. Dit betekent dat de conciërge
eenvoudig onderhoudswerk en schoonmaakwerk
verricht. Daarnaast beheert de conciërge de
middelen die hiervoor nodig zijn en zorgt hij dat
kleine werken die hij zelf niet kan verrichten worden
uitbesteed. De conciërge doet meestal de
boodschappen op school en verzorgt ook de koffieen thee voor het personeel.

De administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de
directie met de algemene- en de leerlingenadministratie. Bovendien neemt zij bij aanwezigheid
als eerste de telefoon op.

De cultuurcoördinator
De cultuurcoördinator is de verbindende schakel
tussen onze school en kunst &cultuur in de
leefomgeving van onze leerlingen en hun gezin. Zij
laat leerlingen cultuur beleven en prikkelt hun
verbeelding met het bezoeken van voorstellingen,
een bezoek aan een museum of het bezoek van een
kunstenaar in de klas onder schooltijd maar zij kan
ook ondersteunen bij het vinden van een
activiteit/passend lesaanbod na school dat past bij
de talenten en ontwikkeling van uw kind.

De medewerker ouderbetrokkenheid
De medewerker ouderbetrokkenheid stimuleert
ouders en school door middel van activiteiten om
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te
werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de
leerling).
Zij organiseert daartoe themabijeenkomsten voor en
met ouders. De onderwerpen worden door haar in
samenspraak met het team en/of met de ouders
bepaald. Het gaat daarbij om zaken die met
onderwijs of opvoeding te maken hebben. De
medewerker ouderbetrokkenheid organiseert en
geeft soms ook cursussen voor ouders gericht op het
verbeteren van vaardigheden, die van belang zijn
voor de opvoeding en het onderwijs aan het kind.
Alle
activiteiten
op
het
gebied
van
ouderbetrokkenheid kunt u terug vinden in de
jaarplanning, op onze facebookpagina en in de
schoolapp.
Vast in het rooster staan de themabijeenkomsten in
de ouderkamer op woensdagochtend van 8.30 uur9.30 uur en de vaderbijeenkomsten eens in de 6
weken in de avond.
Samen werken aan Succes: eens per 2 jaar
organiseren wij met onze ouders een gezamenlijk
studiedagdeel in het kader van ouderbetrokkenheid
3.0. Aan de hand van deze studiedag wordt er een
regiegroep samengesteld die bestaat uit
leerkrachten en ouders. Samen werken zij aan het
levend houden en verder uitwerken/ borgen van de
9

3.9

Formatie schooljaar 2019/2020

Groep

Leerkracht

de Kikkers
de Muizen
groep 3
groep 4

juf Caroline Zeilstra
juf Petra Westerink
juf Shelley Mastenbroek
juf Jacintha Leendertse &
juf Kelsey Huijser
meester Aziz Linssen
meester Pieter Kreeft &
juf Jacintha Leendertse
juf Jelissa Behaeera &
juf Annemiek Koenen
meester Arie Hoffman
juf Shirley Oehlers
juf Linda Davis

groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
onderwijsassistent
klassenassistent
directie
intern begeleider
medewerker
ouderbetrokkenheid
cultuurcoördinator
kinderoefentherapeut
logopedist
schoolmaatschappelijk
werker
Lekker Fit!
techniek
conciërge
administratie

3.10

3.11.1. Begeleiding en inzet van de stagiaires
De school is wettelijk verplicht mee te werken aan de
opleiding van leraren en heeft daarom elk jaar een
aantal stagiaires van de opleidingsschool (PABO).
Leerkrachten met minimaal 2 jaar onderwijservaring
komen in aanmerking voor het begeleiden van een
stagiaire. Deze zal één of meerdere dagdelen per
week aanwezig zijn in de groep en een deel van de
lessen verzorgen onder verantwoordelijkheid en in
aanwezigheid van de groepsleerkracht. De lessen
sluiten zoveel mogelijk aan bij de normale praktijk in
de groep.
Een uitzondering hierop vormen LIO-leraren. Dit zijn
studenten uit het vierde leerjaar van de opleiding. Zij
mogen in staat worden geacht om gedurende een
aantal maanden enkele dagen per week zelfstandig
les te geven aan een groep. Ook nu ligt de
eindverantwoording bij de groepsleerkracht, maar
deze kan in de betreffende tijd andere activiteiten
vervullen.

juf Sibel Taslicukur
juf Annemiek Koenen
juf Liselotte van Rijn
juf Liselotte van Rijn
meester Luuk van de Haterd
Praktijk Heijbloem
juf Manon de Vries

3.11.2 Opleiden in de school
De school werkt mee aan een opleidingstraject in
samenwerking met PABO InHolland. Het bijzondere
aan dit leertraject is dat men al werkende op school
het vak van leerkracht leert. Om in aanmerking te
komen voor zo’n opleidingsplaats moeten studenten
voldoende studiepunten behaald hebben in hun
eerste twee jaar op de PABO. Deze zogenaamde
“duale” studenten werken gedurende 3 dagen per
week bij ons op school.
Binnen
onze
school
hebben
we
een
opleidingscoördinator, die verantwoordelijk is voor
de begeleiding van stagiaires, LIO’ers en duale
studenten.

juf Sasja Haitsma
juf Zohra Popov
meester Christiaan
Krominoangoen
juf Marija Cinder

Vervanging bij ziekte

Bij ziekte wordt allereerst naar een vervanger
gezocht. Als die niet beschikbaar is, wordt een
passende oplossing gezocht. Dit kan zijn het verdelen
van de groep over de andere groepen volgens een
vaststaand plan. Elke groep heeft een noodplan
klaarliggen met lesstof voor 1 dag, waarmee de
kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Bij een
langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt
gestreefd naar een zo adequaat mogelijke
vervanging

3.11

3.13

Voorschool

Onze school kent een Voorschool met peuters van 2
tot en met 4 jaar. In onze school is peuterspeelzaal
‘De Kleine Prinses’ gevestigd. De Kleine Prinses
maakt deel uit van de organisatie Groeibriljant.

Scholing van leerkrachten

Scholing van leraren vindt zowel individueel als in
teamverband plaats volgens een jaarlijks op te
maken nascholingsplan. Dit nascholingsplan wordt
onder andere begeleid door de CED-groep en
Onderwijs Maak je Samen. De onderwerpen voor
nascholing in teamverband worden met het team
uitgezocht en uitgewerkt.
Deze scholing maakt deel uit van een
meerjarenbeleidsplan. Dit schooljaar is begrijpend
lezen één van de speerpunten.

De peuterspeelzaal vormt samen met de
kleutergroepen onze voorschool. De Voorschool is
een educatief programma voor kinderen van 2-6
jaar. De peuterspeelzaal, De Kleine Prinses, en de
Koningin Wilhelmina School werken samen aan een
doorlopend programma, waarbinnen kinderen
spelen en leren tegelijk. Hierdoor is de overgang van
de voorschoolse naar de schoolse periode voor
kinderen gemakkelijker. Kinderen van vier jaar die
goed voorbereid zijn als ze naar school gaan, doen
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het vaak beter en hebben meer kansen om de school
goed te doorlopen. Er is veel aandacht voor
taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepjes,
het werken met een themamuur, vertel/thematafels en themawoorden in ieder thema
terugkomen. Wij doen dit volgens de principes van
Ontwikkelings Gericht Onderwijs. (OGO)

•

Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die
aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het
kind leert het beste als het iets leuk vindt. Betekenis
en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen
die passen bij de principes van OGO. Wanneer een
kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de
activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe
begrippen. De taalontwikkeling staat daarbij voorop,
maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt
nauw samen met de ontwikkeling op andere
terreinen.

3.14

Groep 1-2
Onderwijs

•

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) richt zich in
de kern op het ontwikkelen van de volle
persoonlijkheid van kinderen.
De belangrijkste kenmerken van OGO
• Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een
brede
persoonsontwikkeling
(zoals
samenwerken, communiceren, initiatieven
nemen, plannen maken) die altijd verbonden
wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven,
lezen, woordenschat enzovoort).
• Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen
een bepaald thema (bijvoorbeeld de
schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de
dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een
sociaal cultureel karakter, dat wil zeggen
activiteiten uit de echte wereld (schoenen kopen
in de winkel, een treinkaartje kopen bij het loket
enzovoort) waarin kinderen inbreng kunnen
hebben in keuze en planning. Dit gebeurt vooral
door middel van spel en spelen.
• De rol van de leerkracht is belangrijk binnen
OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat
leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar
baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een zone
van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor
leerlingen hun eigen ontwikkeling signaleren,
omdat ze merken dat de activiteit én zij zelf er
beter van worden .OGO hecht grote waarde aan
reflecteren en observeren. Op basis van de
11

reflectie past de leerkracht het aanbod van
activiteiten weer aan.
De leerkracht probeert een goed evenwicht te
vinden tussen enerzijds de betekenis van
activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets
mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen
die de leerkracht wil bereiken met de activiteit.
Binnen traditioneel onderwijs zie je nog vaak dat
het doel van de leerkracht voorop staat en dat er
voorbij wordt gegaan aan het feit of de activiteit
betekenis heeft voor de leerlingen. Een gevolg
kan zijn dat leerlingen afhaken en dat uiteindelijk
het doel niet wordt bereikt.
In begeleide keuzes helpen leerkrachten hun
leerlingen om initiatieven te nemen en plannen
te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine
groepsactiviteiten maken het mogelijk om met
hen samen te spelen, te praten, te denken en te
werken.

3.15

met het traject Maakkunde (Science museum
NEMO).

Groep 3-8

In de groepen 3 t/m 8 kan het onderwijs meer als
leerstof gestuurd worden getypeerd. Wij streven
ernaar de leerlingen de school zonder onderbreking
te laten doorlopen.

3.16

In een klas zitten heel wat verschillende kinderen bij
elkaar. Die verschillen kunnen zich uiten in de vorm
van niveau van het kind, maar ook in het gedrag. Op
beide vlakken kan er gedifferentieerd worden.
Differentiatie betekent letterlijk vertaald dat wij een
homogeen geheel gaan opsplitsen in deelgroepen
waarbij we rekening houden met het verschil in
eigenschappen.
Er zijn diverse manieren om te differentiëren:
• Differentiatie naar instructie. Bijvoorbeeld extra
instructie geven aan een leerling die het nog niet
begrijpt. De andere kinderen gaan gewoon aan
het werk.
• Differentiatie naar leerstof. Sommige leerlingen
hoeven dan niet alle opgaven te maken. De
leerkracht selecteert weloverwogen in de
hoeveelheid leerstof.
• Differentiatie naar tempo/tijd. De kinderen
werken in eigen tempo een taak af. Een leerling
mag dan wat langer doen over een opdracht
dan de officiële tijd.
• Differentiatie naar (minimum-)doel. Sommige
leerlingen mogen bepaalde leerstofonderdelen
overslaan. Dit komt veel voor bij het
minimumpakket.
• Differentiatie naar extra zorg. Een kind krijgt
extra hulp van een leerkracht (binnen of buiten
de groep).
• Differentiatie naar toetsing. Sommige leerlingen
hoeven dan bij een toets een gedeelte te maken;
de andere leerlingen maken de hele toets.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
vakgebieden en de methodes die wij op school
gebruiken.
vakgebied
Godsdienst
Beeldende vorming
Muzikale vorming
Taal
Woordenschat

methode
Startpunt
Moet je doen
Zangexpress
Taal actief
Logo 3000 (groep 1/2)
Lijn 3 (groep 3)
De viertakt van
Verhallen. Gebruik van
de Woordenlijst
Amsterdamse kinderen
(groep 4 t/m 8)

Spelling
(Aanvankelijk) technisch
lezen
(Voortgezet)
technisch
lezen
Begrijpend lezen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Studievaardigheden
Engels

Taal actief
Lijn 3

Verkeer

Sociale vaardigheden
Techniek
Bewegingsonderwijs

Differentiatie

LIST
Nieuwsbegrip
Blink
Blink
Blink
Blits
Groove me
groep 1 t/m 8
Op voeten en fietsen
groep 5 en 6
Jeugdverkeerskrant
groep 7 en 8
Leefstijl
vakleerkracht
vakleerkracht LekkerFit!

Standaard werken wij in elke groep met drie
arrangementen. Er is een basis-, verdiept- en
intensief aanbod. Indien nodig is er een extra
intensief aanbod (leerstofarrangement). Leerlingen
die individuele zorg nodig hebben, krijgen in de
eerste plaats hulp van hun eigen leerkracht. In
enkele gevallen kan hulp geboden worden door
extern deskundigen en partners in de school zoals
bijvoorbeeld onze kinderoefentherapeut. De extra
zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

Techniek
Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de
natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen levendig
en activeert 21ste eeuwse vaardigheden:
• samenwerken
• communiceren
• creatieve processen
• probleem oplossend vermogen
• zelfstandig en kritisch denken.
Vakleerkracht Zora Popov werkt volgens de cyclus
van Ontwerpen & ontdekkend leren in combinatie
12

3.17

Teach like a Champion

3.19

Buitenschoolse activiteiten

De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov,
bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten
te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het
klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot
blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot
wachten op een antwoord.

Met buitenschoolse activiteiten worden alle
activiteiten bedoeld die buiten ons standaard
lesaanbod vallen. De activiteiten zijn een extra
aanbod en de naschoolse activiteiten zijn vrijwillig.
De activiteiten bieden onze leerlingen extra
mogelijkheden om talent te kunnen ontwikkelen.

'Teach Like a Champion' gaat uit van technieken.
Deze technieken dragen onmiskenbaar bij aan
betere prestaties van de leerlingen. We zijn door het
gebruik van de technieken in staat om een antwoord
te geven op vragen als ‘hoe leg je de lat hoog bij je
leerlingen’, ‘hoe houd je leerlingen bij de les’ en ‘hoe
bouw je aan een goede klascultuur’. Er wordt geleerd
met en van elkaar vanuit de gouden driehoek:
leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen
aan succes.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
• Culturele activiteiten zoals bezoek van musea,
dierentuin, theater, bioscoop, voorstellingen op
en buiten school;
• SKVR, wijkmuziekschool (wij treden jaarlijks op
in het theater);
• Schoolkoor, regelmatig treden wij op met Zang
Express (met kerst bij het stadhuis met de
burgemeester);
• Schoolsportvereniging;
• Ravottuh (Ontdekken en leren in de natuur);
• Lessen op de kinderboerderij;
• Lessen op het gebied van techniek en
wetenschap;
• Sporttoernooien: Mini finals en hand- en
volleybaltoernooien;
• Haventaaltrip vanuit de Poortrangers;
• Bliksemstages voor groep 7 en 8 vanuit Jinc.

De leerkrachten van de Koningin Wilhelminaschool
hebben de cursus ‘Teach Like a Champion’ afgerond
en passen de technieken dagelijks toe in de lessen.

3.18

ICT

ICT is voor ons een krachtig hulpmiddel voor ons
onderwijs. De leerkracht blijft echter de meest
bepalende factor voor goed onderwijs. We richten
ons binnen het ICT onderwijs op de doelen:
basiskennis
ICT,
mediawijsheid
en
informatievaardigheden.
Het gaat erom deze
vaardigheden bij leerlingen te stimuleren en om
deze te benutten in het onderwijs waarin ICTtoepassingen een belangrijke plaats innemen. Om
deze vaardigheden vorm te geven maken we
gebruik van verschillende middelen in de klas zoals
notebooks, verschillende computerprogramma’s en
Beetbots.
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reguliere basisonderwijs (rugzakje) verdwijnt.
Leerlingen die nu een ‘rugzakje’ hebben kunnen hier
nog tot uiterlijk 1 augustus 2016 gebruik van maken.

4. ZORG VOOR KINDEREN
4.1
Passend onderwijs
Passend onderwijs - in algemene zin

Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de
basisscholen beter samen werken. In het
samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs
Rotterdam (PPO) zullen scholen uit heel Rotterdam
en de gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor
kinderen
zo
goed
mogelijk
organiseren.
Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij
betrokken.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid
wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone
basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo
meedoen in de samenleving op basis van de beste
kansen binnen het vervolgonderwijs. Met ingang van
1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een
zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een
passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is
dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit
kan op de school waar het kind al zit of aangemeld
wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een
andere school voor regulier basisonderwijs.

Passend
onderwijs
Wilhelminaschool

op

de

Koningin

Wanneer een kind wordt aangemeld op de Koningin
Wilhelminaschool zullen wij een passende
onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in
verband hiermee aan een bepaalde vorm van
basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle
basisscholen
gelijk.
Aanvullend
op
de
basisondersteuning kunnen scholen ook extra
vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen
het totale aanbod aan ondersteuning vast in een
school-ondersteuningsprofiel.
Het
schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s)
te zien op de (school)website.
Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld en
duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig
heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit
bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook
wanneer sprake is van aanmelding op meerdere
scholen.
Onze school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te
bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig
aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van
het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het
bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening
gehouden met de behoefte van het kind, de
mogelijkheden van onze school en regio en de
voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s). Kan onze
school een kind niet toelaten, dan moet het
schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek
op een andere school aanbieden. Deze verplichting
van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het
zoeken naar een
alternatieve, passende
onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in
overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

De mogelijkheid dat een kind voor de beste

ondersteuning een passende plek vindt op een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
(cluster)
onderwijs
blijft
bestaan.
De
indicatieprocedures zijn eenvoudiger gemaakt. De
mogelijkheid voor extra financiering binnen het
reguliere
basisonderwijs
loopt
via
het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Rotterdam (PPO). Om dit mogelijk te maken werken
de basisscholen beter samen. Binnen het
samenwerkingsverband PPO Rotterdam (PPO)
organiseren scholen uit heel Rotterdam en de
gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor
kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s)
worden hier nauw bij betrokken
De mogelijkheid dat een kind voor de beste
ondersteuning een passende plek vindt op een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
(cluster)
onderwijs
blijft
bestaan.
De
indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn worden
wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. De
mogelijkheid voor extra financiering binnen het

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal
een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit
heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de
mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo
14

optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Voor
kinderen die geen extra ondersteuning nodig
hebben zal er weinig veranderen. Wel bestaat de
mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben, op school of in
de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de
afspraken die de scholen in de regio met elkaar
hebben gemaakt.

Wanneer uw kind bij ons op school komt, zou het
prettig zijn als uw kind:
• zelfstandig naar het toilet kan gaan;
• zelf sokken en schoenen aan kan doen (veters
strikken zou prettig zijn, maar is niet echt
noodzakelijk);
• zelf de jas aan en uit kan doen.
Als leerlingen van een andere school komen, worden
zij pas ingeschreven nadat er contact is opgenomen
met de vorige school. Binnen Rotterdam bestaat de
afspraak dat herplaatsing tijdens een schooljaar
alleen zal plaatsvinden als hier een duidelijke
aanleiding voor is (bijvoorbeeld verhuizing) en met
instemming van beide scholen. Als wij twijfels
hebben over het niveau van uw kind, is het ook
gebruikelijk om enkele toetsen af te nemen om goed
te kunnen bepalen in welke groep uw kind het beste
thuishoort. In de meeste gevallen wordt het advies
van de “oude” school gevolgd, zoals bijvoorbeeld bij
zitten blijven. De “oude school” geeft bij het
verlaten van de school een onderwijskundig rapport
mee. Daarin staat met welke methoden er is gewerkt
en hoe ver het kind is gevorderd. Het
onderwijskundig rapport wordt meestal rechtstreeks
opgestuurd naar de “nieuwe school”.

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering
van passend onderwijs is het vergroten van de
ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de
school zijn samen verantwoordelijk voor de
randvoorwaarden waaronder een kind zich zo
optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan
ontwikkelen.
We
noemen
dat
educatief
partnerschap. Deze vorm van partnerschap waarbij
open en eerlijke communicatie van groot belang is,
start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele
schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het
verblijf van uw kind op school en bij de overgang
naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw
betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw
kind van belang zijn. Het uitspreken van wederzijdse
verwachtingen op basis van een transparante
houding, waarbij rekening wordt gehouden met
elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en
onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking
tussen ouder(s)/verzorger(s) en school.
Samen is meer !!!

4.2

Zorg voor het jonge kind

Vanaf de aanmelding ( in de meeste gevallen groep
1) start de zorg omtrent ‘het jonge kind’.
Bij de intake informeren wij naar de voorschoolse
ontwikkeling. Deze informatie gaat naar de
groepsleerkracht en intern begeleider. De zorg voor
het jonge kind realiseren we binnen ons
ontwikkelingsgericht onderwijs. We bieden een rijke
leer- en speelomgeving aan waarbij er uitgegaan
wordt van de basisbehoeften van kinderen. Er zijn
wisselende hoeken in de klas, afgestemd op het
thema. Het samenwerken, spelen en problemen
oplossen is bij het leerproces van jonge kinderen
heel belangrijk. De kring neemt hierbij een
prominente plaats in. Hier worden ervaringen
uitgewisseld, de plannen voor de dag besproken en
wordt er op verschillende manieren nieuwe leerstof
aangeboden. Doordat de kinderen zelfstandig spelen
is er voor de leerkracht tijd en ruimte voor
observaties en begeleiding van individuele kinderen
of kleine groepjes. Het is immers van groot belang
vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder duidelijk wordt
wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind hoe
beter we ons onderwijs passend kunnen maken. De
activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in
een groepsplan.

4.1.1 Opvang en plaatsing van nieuwe
leerlingen op school
Ouders kunnen op verzoek een rondleiding door de
school krijgen, geïnformeerd worden over de gang
van zaken binnen de school en al hun vragen stellen,
alvorens hun kind aan te melden. Wij maken daar
graag tijd voor vrij.
Aanmelding van leerlingen is het hele jaar door
mogelijk en vindt plaats door één of beide ouders/
verzorgers bij de directie. Bij aanmelding worden de
wettelijke vereiste gegevens genoteerd. Aan de
ouders wordt ook gevraagd aanvullende gegevens te
verstrekken als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld:
medische gegevens. Bij ons op school mag uw kind,
voordat het 4 jaar wordt, 5 dagen komen kijken/
meedraaien op de zgn. wendagen.
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4.3

Rapportgesprekken
Na het voortgangsgesprek is er nog één
rapportgesprek met leerkracht, ouders en kind. De
leerling krijgt het originele rapport mee na het
rapportgesprek. Dit gesprek is verplicht. Naast de
gesprekken worden ouders extra uitgenodigd, als wij
ons zorgen maken om de ontwikkeling van het kind.
Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over
de vooruitgang en/of ontwikkeling van uw kind, kunt
u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Leerlingvolgsysteem

Op het moment dat uw kind op onze school komt,
worden alle gegevens over hem of haar verzameld in
het leerlingvolgsysteem. Het is een middel om elk
kind goed te kunnen volgen in zijn of haar
ontwikkeling ten opzichte van zichzelf, van de groep
en het landelijk gemiddelde. In de kleutergroepen
worden de kinderen geobserveerd door middel van
de observatiesystemen (HOREB) en KIJK!. HOREB is
de afkorting van Handelingsgericht Observeren,
Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. In
de HOREB worden dagelijks alle vorderingen en
gedragingen van de kinderen genoteerd. De KIJK!
wordt twee keer per kleuterperiode afgenomen; bij
4.3 en 5.0 jaar. Naast deze observatielijsten worden
er in groep 2 de Cito toetsen voor taal en rekenen
afgenomen.
Vanaf groep 3 worden de kinderen gevolgd door
middel van methode gebonden toetsen. Daarnaast
worden ook de resultaten geregistreerd van de Cito
toetsen op het gebied van rekenen, spelling,
technisch lezen en begrijpend lezen.

In juni/juli kunt u naar behoefte nog een laatste
rapportgesprek aanvragen. Dit is niet verplicht.

4.4

Overgang voortgezet onderwijs

Midden groep 7 wordt de landelijke Cito Entreetoets
afgenomen. De school geeft op grond van de
schoolloopbaan van uw kind, de resultaten van
groep 7, de indruk van de groepsleerkracht, en de
resultaten van de Cito Entreetoets alvast een
voorlopig advies m.b.t. de schoolkeuze voortgezet
onderwijs. Dit voorlopig advies wordt besproken
door de leerkracht met de ouders/verzorgers en de
leerling.
In groep 8 wordt de landelijke Centrale Eindtoets
afgenomen. Afhankelijk van de resultaten in groep 8,
de indruk van de groepsleerkracht en de resultaten
van de Centrale Eindtoets wordt het vorige advies
gehandhaafd of bijgesteld. Dit definitieve advies
wordt medegedeeld in een individueel gesprek
tussen ouders en groepsleerkracht. Zo mogelijk
worden diverse scholen bezocht of er wordt gemeld
wanneer de open dagen van de scholen zijn.

4.3.1 Gesprekken
Startgesprekken
De eerste weken van het schooljaar plant u met de
leerkracht van uw kind een startgesprek in. Onze
ervaring dat alle betrokkenen deze gesprekken als
waardevol beschouwen. De bedoeling is dat ouder,
kind en leerkracht elkaar leren kennen en afspreken
hoe er het schooljaar samengewerkt zal worden
zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Hierdoor ervaart de leerling dat zijn ouders en de
leerkracht nauw samenwerken

Wij denken dat het zeer belangrijk is dat u met uw
kind voorafgaand aan de keuze voor de nieuwe
school, zoveel mogelijk gebruik maakt van de open
dagen die alle scholen voor voortgezet onderwijs
houden.
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo
goed mogelijk te laten verlopen, is in Rotterdam de
Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. In deze
plaatsingswijzer staan alle afspraken waaraan de
Rotterdamse scholen zich houden. Ook staan in dit
document richtlijnen vermeld voor het opstellen van
een goed basisschooladvies, de plaatsingsprocedure
in
het
Voortgezet
Onderwijs,
de
gegevensuitwisseling bij de overdracht, de klachten
procedure enz. Deze plaatsingswijzer is te vinden op
www.fokor.nl .

Voortgangsgesprekken
Na de herfstvakantie plannen wij voortgangsgesprekken in met ouders en kind. Het kind heeft
dan een aantal weken onderwijs gevolgd en de
leerkracht, ouders en kinderen zullen met elkaar
uitwisselen hoe zij dit hebben ervaren. De leerkracht
zal tijdens dit gesprek de resultaten uit de methode
gebonden toetsen bespreken.
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•

De overdracht van leerling gegevens naar het
Voortgezet Onderwijs Naast het geven van een
advies voor het Voortgezet Onderwijs is de
basisschool verplicht om een onderwijskundig
rapport op te stellen. In dit onderwijskundig rapport
worden de gegevens van de leerling en ouders/
verzorgers en de toets resultaten vermeld. Ook
wordt, indien van toepassing , vermeld welke
noodzakelijke extra ondersteuning de leerling in het
Voortgezet
Onderwijs
nodig
heeft.
Het
onderwijskundig rapport wordt met de ouders
tijdens het adviesgesprek besproken. Ouders
tekenen dit rapport voor gezien. Ouders kunnen als
zij het niet eens zijn met de inhoud van het
onderwijskundig rapport hun bezwaren aan dit
rapport toevoegen.

Het geautomatiseerd toepassen van die kennis
bij lezen, spellen en soms ook hoofdrekenen.
• Het tempo, de complexe taken en de
concentratie bij lezen en spellen en soms ook bij
andere vakken.
Wij werken met het zogenaamde ‘Protocol
leesproblemen en dyslexie’. In de klas hanteren onze
leerkrachten een aanpak die u terug kunt vinden in
ons dyslexiebeleid. Het ‘Protocol leesproblemen en
dyslexie’ ligt ter inzage op school.

4.7

Naar schatting heeft in Nederland heeft ongeveer 34% van de basisschoolleerlingen moeite met leren
rekenen. Leert een kind niet goed rekenen, dan heeft
dit grote invloed op de schoolloopbaan en het
verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan
ook belangrijk rekenproblemen zo vroeg mogelijk op
te merken en aan te pakken. Op onze school werken
wij met het protocol dyscalculie. Wanneer bij een
kind de diagnose dyscalculie is gesteld, krijgt het een
dyscalculieverklaring. In deze verklaring wordt
aangegeven bij welke aanpassingen en maatregelen
het kind in de klas gebaat is. Deze maatregelen zijn
niet standaard, maar zijn afhankelijk van de
specifieke moeilijkheden die het betreffende kind
met rekenen ondervindt. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt in:
• remediërende hulp (bijvoorbeeld remedial
teaching);
• compenserende maatregelen (bijvoorbeeld een
rekenmachine mogen gebruiken);
• dispenserende
maatregelen
(bijvoorbeeld
minder opgaven laten maken).
Voor meer informatie over dyscalculie en hoe wij
hier op school mee omgaan, kunt u terecht bij onze
intern begeleider.

De overdracht van leerling gegevens (toets
resultaten, speciale ondersteuningsbehoeften) vindt
digitaal plaats via Onderwijs Transparant. In de
Rotterdamse Plaatsingswijzer staat dit uitgebreid
beschreven.

4.5

Ontwikkelingszorgoverleg

Een aantal
keren
per
jaar
vindt er
OntwikkelingsZorgOverleg (OZO) plaats op onze
school. Hieraan nemen onze intern begeleider,
schoolmaatschappelijk
werker,
de
schoolcontactpersoon vanuit PPO en de
schoolverpleegkundige deel. In dit overleg worden
leerlingen besproken voor wie uitgevoerde
interventies niet het gewenste resultaat opleveren
en belangrijke vragen niet beantwoord kunnen
worden. De ouders worden hiervan op de hoogte
gesteld en moeten hiervoor toestemming geven. Als
er voor een leerling meer ondersteuning nodig is dan
de school kan bieden, kan de school de
ondersteuningsvraag neerleggen bij het onderwijs
arrangeerteam van PPO Rotterdam.

4.6

Dyscalculie

4.8

Verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid is niet alleen een wettelijke
taak van scholen en gemeenten, maar
ook een belangrijk middel om te zorgen dat onnodig
schoolverzuim wordt gestopt. Samen met ouders,
leerlingen en de leerplichtambtenaar is de Koningin
Wilhelminaschool hier verantwoordelijk voor. In het
verzuimbeleid zijn afspraken vastgelegd die
voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving en
gemeentelijke afspraken om schoolverzuim te
voorkomen. Aan het begin van elk schooljaar
ontvangt de ouder het verzuimbeleid en ligt het
verzuimbeleid ter inzage op school. Ook is het als
bijlage toegevoegd aan dit meerjarig gedeelte van de
schoolgids.

Dyslexie

Om te kunnen vaststellen of een kind dyslectisch is,
moet duidelijk zijn wat we hieronder verstaan. Onze
school gaat uit van de wetenschappelijke afspraken
die hierover vastgelegd zijn door de Stichting
Dyslexie Nederland. Wij nemen daarom aan dat een
dyslecticus altijd problemen heeft met:
• De verwerking van de lettertekens en van de
klanken.
• Het vergroten van kennis bij het leren lezen,
spellen en sommige andere 'schoolse' zaken
(bijvoorbeeld tafels en topografie).
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4.9

nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze
school, om de studievoortgang bij te houden.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens door te sturen naar andere
partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en
leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor
het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we
met uw kind hebben en/of voor het nakomen van
onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier
niet aan voldoen zullen wij alleen met uw
toestemming verwerken. Als voor het verwerken van
gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor
het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s)
dan kunt u de toestemming op elk moment
intrekken of alsnog geven. (Wijziging van
toestemming is niet van toepassing op inmiddels
gepubliceerd beeldmateriaal).
Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan
wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als
ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan
contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de
voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken,
kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De
verstrekking van deze gegevens is dan ook een
voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij
Kind en Onderwijs Rotterdam.
Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken
kun u terugvinden onderaan deze toelichting bij
Categorieën van persoonsgegevens.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke
toestemming verwerken wij ook medische gegevens
van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die
nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen
handelen.
U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie
heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in
noodsituaties. Kind en Onderwijs Rotterdam zal u
nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit
van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens
verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en
plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit
betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken
voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting
noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder
aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te
delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere
DUO,
leerplicht,
de
onderwijsinspectie,
GGD/schoolarts,
samenwerkingsverband
en
accountant.

Schorsen en verwijderen

Het Bevoegd Gezag (College van Bestuur) kan uw
kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen
schorsen. Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB)
aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat
moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt
worden. Verder moet het Bevoegd Gezag de
Inspectie van het Onderwijs in kennis stellen van een
schorsing voor een periode langer dan vijf dagen
daarbij de reden vermelden. In bepaalde gevallen
kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer
schorsen al meerdere keren is toegepast of wanneer
uw kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld
geweldpleging). Dan heeft uw kind geen toegang
meer tot de school.
Bij verwijdering gelden de volgende regels:
• Voor verwijdering moet het Bevoegd Gezag
luisteren naar het verhaal van de ouders, de
betrokken leerling en de betrokken
groepsleerkracht.
• Het
Bevoegd
Gezag
moet
de
leerplichtambtenaar direct inlichten over
het besluit tot verwijdering.
• Het Bevoegd Gezag moet altijd aangeven
wat de reden is van de verwijdering.
U kunt als ouders bezwaar maken tegen de
verwijdering. U kunt uw bezwaar indienen bij het
Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet
u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar toelichten en
de rapporten en adviezen bekijken die zijn
opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan uw
kind geschorst worden. Binnen vier weken na
ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school
opnieuw over de verwijdering.

4.10

Privacy

Hoe gaat Kind en Onderwijs Rotterdam om met
persoonsgegevens?
Kind en Onderwijs Rotterdam verwerkt van al zijn
leerlingen persoonsgegevens. Kind en Onderwijs
Rotterdam vindt een goede omgang met
persoonsgegevens van groot belang en is zich
bewust van de privacywetgeving. Kind en Onderwijs
Rotterdam is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In
deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij
met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
Kind
en
Onderwijs
Rotterdam
verwerkt
persoonsgegevens van uw kind om onze
verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen
nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens
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Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken
om te ondersteunen bij het verwerken van de
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden.
Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les
te ondersteunen, een administratie systeem waarbij
de gegevens niet op ons eigen netwerk worden
opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een
lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht
en onder de verantwoordelijkheid van Kind en
Onderwijs Rotterdam. Met deze organisaties sluiten
we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd
welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze
gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met
commerciële derde partijen voor andere
doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind
nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk
gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers
kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de
uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast
bewaren wij de gegevens niet langer dan
noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende
bewaartermijnen die wettelijk geregeld en
vastgesteld zijn. Gegevens uit de leerling
administratie worden bijvoorbeeld 7 jaar bewaard.
Welke rechten hebben een leerling en ouders van
leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om
persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet
vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk
moment gebruik maken van deze rechten. Dit
betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt
indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij
van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een
verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te
beperken of helemaal te wissen uit de systemen van
Kind en Onderwijs Rotterdam. U heeft altijd het
recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te
verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat
deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze
gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen
worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens
van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij
toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij
ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij
bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om
de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht
om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind
verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u
over te dragen of op uw verzoek aan een andere
organisatie over te dragen.
Kind en Onderwijs Rotterdam zal geen besluiten
nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op

geautomatiseerde verwerking van gegevens
(profiling). Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de
gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering
vragen
bij
onze
Functionaris
voor
Gegevensbescherming (zie de contactgegevens
bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem
volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat
melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
• Contactgegevens Kind en Onderwijs Rotterdam :
Kind en Onderwijs Rotterdam
Linker Rottekade 292,
3034 CV Rotterdam
010-4125101
•

Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van
de school :
Rolf van den Berg

•

Contactgegevens
Functionaris
Gegevensbescherming :

voor

Ewoud Verbakel

4.11

Veiligheid

Wij willen dat alle kinderen, ouders, medewerkers
en bezoekers zich veilig voelen in onze school en op
het schoolplein.
Per 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet
Monitoring Sociale Veiligheid verantwoordelijk zorg
te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op
de school. Hierbij is verplicht dat de school zorgt
voor:
• Het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid;
• De aanwezigheid van een coördinator antipestbeleid;
• Het monitoren van de sociale veiligheid van alle
leerlingen met een instrument dat een
representatief en actueel beeld geeft. Deze
informatie wordt door
geleverd aan de
onderwijsinspectie.
Het veiligheidsprotocol is bij de directie in te zien.
Elk jaar meten wij de veiligheidsbeleving onder
leerlingen. Eens in de twee jaar nemen wij daarbij
ook een tevredenheidpeiling af onder leerlingen,
ouders en personeel. Hiermee monitoren wij de
sociale veiligheid op onze school. De uitslagen van de
meting en peiling geven een goed beeld van onze
sterke en verbeterpunten. Na afname worden de
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rapportages in het team en de MR besproken,
waarna deze op onze website worden gepubliceerd.
Via de nieuwsbrief worden de belangrijkste zaken
gecommuniceerd.

waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het
belangrijk om met deze instanties samen te werken.
Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de
andere betrokken instanties willen wij komen tot
een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons
en de andere instanties om de betrokkenheid
rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel
met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk
om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat
de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat
geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn
ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem
en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die
aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de
leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is
goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet
bescherming persoonsgegevens.

4.12 Meldcode-SISA
Meldcode
Als wij op school een vermoeden hebben dat een
leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals
beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. In het
kort houdt dit in:
1. Signalen in kaart brengen.
2. Overleggen met een collega en eventueel
raadplegen van Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk
Geweld.
3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling
of het huiselijk geweld.
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of
Steunpunt Huiselijk Geweld.

Meer informatie over SISA is te vinden op:
www.sisa.rotterdam.nl.
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor
ouders/verzorgers te vinden.

4.13

Bedrijfshulpverlening

Op
onze
school
werken
meerdere
bedrijfshulpverleners (BHV’er). De BHV’er biedt hulp
als er op school een incident is. De taken van de
BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• Het beperken en het bestrijden van brand en het
beperken van de gevolgen van ongevallen;
• Het
in
noodsituaties
alarmeren en evacueren
van alle werknemers en
andere personen in de
school.
Een BHV’er is opgeleid om in
geval van nood de werknemers en kinderen (en
overige personen) in veiligheid te brengen. Zo weet
een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend
gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval
eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan
bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden
aanleggen.

SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het
opgroeien. Op onze school is, naast de intern
begeleider,
een
schoolmaatschappelijk
werker beschikbaar om leerlingen en hun
ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de
problemen dusdanig dat hulp van buiten de school
nodig is. Om te voorkomen dat verschillende
instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde
leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: Samenwerkingsinstrument
Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en
Samenwerken). SISA is een computersysteem met
als doel er voor te zorgen dat instanties die
betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan
samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar
opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en
eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding
biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd
kan worden.

4.14 Medicijngebruik op school
Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd medicijnen
moet innemen. Wij moeten hier zorgvuldig mee
omgaan. Kortweg gezegd komt het erop neer dat de
school geen medicijnen verstrekt, tenzij er een
getekende ouderverklaring ligt. De betreffende
leerkracht mag dit weigeren. Er wordt op school
geen paracetamol gegeve

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets.
Ze blijven gewoon contact houden met de instanties
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Hoe geven we ouderbetrokkenheid 3.0 dit schooljaar
in de praktijk vorm?

5. OUDERS
5.1

Belang van betrokkenheid van ouders

Een school staat of valt met het samenwerken van
ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen
een belangrijke taak. U als ouder kiest de school,
verzorgt het kind en bent verantwoordelijk voor
essentiële zaken zoals het op tijd naar bed brengen,
op tijd op school zijn enzovoort. Het is voor kinderen
heel belangrijk, als er thuis belangstelling is voor wat
er op school gebeurt. In de hogere groepen kan
hierbij de nadruk liggen op het tonen van interesse
voor het opgegeven huiswerk. Die belangstelling
stimuleert uw kind om zijn best te doen en goede
prestaties te leveren.

De gouden driehoek!

5.2.1 Nieuwschooljaar receptie
Eerste schooldag

Een goede communicatie tussen ouders en de school
is voor de ontwikkeling van uw kind van groot
belang. Wij verwachten dat u de informatie- en
rapportavonden bezoekt en dat u bij vragen of
opmerkingen
contact
opneemt
met
de
groepsleerkracht. Met behulp van onze medewerker
ouderbetrokkenheid en medezeggenschapsraad
zorgen wij samen voor optimale communicatie.
Dit schooljaar werken wij met de Schoolapp. Alle
ouders downloaden de schoolapp en melden hun
kind aan. De groepsleerkracht houdt de ouders op de
hoogte van het nieuws in de klas.

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
vinden wij belangrijk en vieren we met elkaar,
leerkrachten, leerlingen en ouders van de hele
school, een nieuwe start. Dit doen wij feestelijk en
traditiegetrouw met elk jaar een (nieuw) thema. We
starten om 8.30 uur met alle ouders, leerkrachten en
leerlingen op het schoolplein. Ouders krijgen daarna
een kijkje in de nieuwe groep.

5.2.2 Startgesprekken
De eerste weken van het schooljaar plant u met de
leerkracht van uw kind een startgesprek in. Onze
ervaring dat alle betrokkenen deze gesprekken als
waardevol beschouwen. De bedoeling is dat ouder,
kind en leerkracht elkaar leren kennen en afspreken
hoe er het schooljaar samengewerkt zal worden
zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Hierdoor ervaart de leerling dat zijn ouders en de
leerkracht nauw samenwerken.

Om ouders zo goed mogelijk te informeren hebben
wij naast deze schoolgids elke maand een
nieuwsbrief met daarin belangrijk actueel nieuws.
Verder kunt u in onze schoolapp, of via facebook
lezen wat de kinderen en de leerkrachten zelf te
vertellen hebben over wat er zich afspeelt op school.

5.2

Ouderbetrokkenheid 3.0

Excellent!

Onze school heeft op 20 juni 2018 het certificaat
behaald voor Ouderbetrokkenheid 3.0 volgens de
criteria van het bureau CPS. Ouderbetrokkenheid
gaat over de samenwerking
tussen ouders en school bij
de schoolontwikkkeling van
de leerling. Hierbij zoeken we
samen naar nieuwe inzichten
die het beste zijn voor de
ontwikkeling van het kind.
Waarom? Uit verschillende
onderzoeken
blijkt
dat
kinderen beter in hun vel zitten en hogere prestaties
leveren wanneer ouders en leerkrachten nauw
samenwerken.

5.2.3 De regiegroep
Ouders en leerkrachten werken nauw met elkaar
samen in een regiegroep om te onderzoeken hoe
ouderbetrokkenheid 3.0 er op de Koningin
Wilhelminaschool uit komt te zien. Tijdens deze
bijeenkomsten worden 10 criteria uitgewerkt die
voor de Koningin Wilhelminaschool van belang zijn.
Deze regiegroep komt regelmatig bij elkaar.
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kunnen brengen. Degenen met de meeste stemmen
komen in de M.R. De M.R. ouderleden worden
gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze
zich herkiesbaar kunnen stellen, voor nogmaals drie
jaar. De M.R. werkt volgens een wettelijk vastgesteld
reglement.

5.2.4 Schoolapp Koningin Wilhelminaschool
De Koningin Wilhelminaschool werkt met de
Schoolapp. Alle ouders downloaden de schoolapp en
melden hun kind aan. De groepsleerkracht houdt de
ouders op de hoogte van het nieuws in de klas. U
krijgt eens in de 6 weken een algemene nieuwsbrief
en ook werven wij via berichten ouders voor
panelgesprekken, ouderactiviteiten en andere
zaken. Bij dringende zaken ontvangt u een
pushbericht. Wij willen de schoolapp de komende
tijd gaan uitbreiden zodat het voor u bijvoorbeeld
ook mogelijk wordt om u in te schrijven voor een
rapportgesprek via de basisschool app.

5.3
Informatieverstrekking
ouders

Onze M.R. voor het schooljaar 2019-2020 bestaat

uit:
leerkracht
Caroline Zeilstra
Annemiek Koenen
Liselotte van Rijn

gescheiden

Na dit schooljaar zal er een nieuw M.R. lid voor de
oudergeleding worden gekozen.

Wanneer dat mogelijk is, is het in het belang van het
kind, dat ouders elkaar informeren over het
functioneren van hun kind op school. Indien dat niet
mogelijk is, bijvoorbeeld bij verstoorde relatie van
ouders onderling, dan is de school in principe
verplicht om ook de ouder die niet de dagelijkse zorg
heeft over het kind te informeren. Het gaat dan o.a.
over het rapport, uitnodiging rapportbespreking,
ouderbijeenkomsten e.d. De school mag evt.
afwijken van de genoemde informatieplicht als de
rechter dat in een specifiek geval bepaalt of wanneer
het schadelijk zou zijn voor het kind. De ouder die de
dagelijkse zorg heeft, wordt door school
geïnformeerd over dagelijkse, belangrijke zaken
zoals ziek worden op school, hoofdluis e.d. Tenslotte
is het in het belang van het kind als de school zich
buiten de strijd van ouders kan houden en zich
neutraal kan blijven opstellen.

5.4

ouders
Nathalie van Dijk
Ilham Bartiza
Marcel Keus

5.4.1 Leerlingenraad (LR)
Onze leerlingenraad behartigt de belangen van onze
leerlingen. De leerlingenraad bestaat uit door
leerlingen
gekozen
of
benoemde
vertegenwoordigers van groep 4 t/m groep 8.
Veelvoorkomende
onderwerpen
waar
een
leerlingenraad zich mee bezighoudt betreffen
bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, het
(mee)organiseren van een evenement op school en
deelname in diverse commissies. Daarnaast is de
leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en
ongevraagd – advies uit te brengen aan de
medezeggenschapsraad met name over zaken die de
leerlingen direct aangaan. Elk schooljaar wordt er
een nieuwe leerlingenraad gekozen.

5.5

Huiswerk

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat
in de klas gestart is. Met het meegeven van huiswerk
spelen we deels in op de individuele behoeften van
kinderen. We geven huiswerk mee met verschillende
doelen, daarom beperken we het meegeven van
huiswerk niet alleen tot het opgeven van een taal- en
rekenoefening of leren van een les. Ook andere
opdrachten die het aanleren van vaardigheden en
het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.
Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat
sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan
bepaalde taken dan anderen.
Omwille van deze verscheidenheid zullen we het
huiswerk waar mogelijk differentiëren op inhoud en
hoeveelheid. Bij het huiswerk is het niet de
hoeveelheid die telt, maar de kwaliteit. Het
leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd.

Medezeggenschapsraad (M.R.)

De M.R. is een orgaan voor medezeggenschap en
inspraak. Zij adviseert de schoolleiding en het
bestuur over tal van belangrijke zaken die de school
aangaan. Dit kan gaan over diverse onderwerpen,
zoals benoeming en ontslag van personeelsleden,
schoolfinanciën, veranderingen in de organisatie e.d.
Op sommige punten heeft de M.R. adviesrecht, op
andere punten heeft ze instemmingsrecht, dat wil
zeggen dat haar instemming vereist is om bepaalde
veranderingen tot stand te brengen. De M.R. bestaat
uit een geleding vanuit het team en een geleding
vanuit de ouders. De directeur is, indien
noodzakelijk, beschikbaar als adviseur.
De oudergeleding van de MR wordt gekozen volgens
schriftelijke verkiezingen. Er worden kandidaten
voorgesteld, waarop alle ouders hun stem uit
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5.7

Wij verwachten van de ouders/verzorgers allereerst
een positieve instelling ten aanzien van het huiswerk
dat gemaakt moet worden. U kunt uw kind
aansporen ermee te beginnen, meeluisteren als het
hardop leest of bijvoorbeeld helpen bij het
overhoren.
Wij verwachten van ouders dat ze ervoor zorgen dat
het huiswerk gemaakt wordt. We adviseren hierbij
een rustige omgeving met weinig mogelijkheden tot
afleiding. Wanneer u af en toe kijkt waar uw kind
mee bezig is, krijgt u een idee van de leerstof en of
uw kind de leerstof aan kan. Wij verwachten dat u zo
weinig mogelijk hulp biedt. Opgaven, waarvan uw
kind zegt dat het deze niet begrijpt, laat u wel
proberen. Kinderen kunnen op school, op vaste
momenten in de week, uitleg vragen over hun
huiswerk. Huiswerk vormt de brug tussen thuis en
onze school.

5.6

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch
hopen wij dat u uw steentje wilt bijdragen. De
ouderbijdrage wordt gebruikt voor uitgaven, die niet
door de overheid worden vergoed, zoals
bijvoorbeeld het schoolreisje, excursies, traktaties
t.g.v. Sint, Kerst, sportdag enz. Leerlingen die
tussentijds bij ons op school komen, betalen naar
evenredigheid. Uiteraard is deze bijdrage lang niet
voldoende
om
alles
te
bekostigen.
Het is de bedoeling dat de ouderbijdrage aan de
administratief medewerker betaald wordt. Merken
we dat ouders zich niet houden aan de gemaakte
afspraken spreekt in eerste instantie de directrice de
ouders op hun verantwoordelijkheid aan.
Mocht dit niet voldoende zijn worden de ouders
uitgenodigd voor een gesprek met de directrice.
Indien nodig kan er een betalingsregeling worden
afgesproken of gezamenlijk gezocht worden naar
een passende oplossing. We kijken samen naar
mogelijkheden.
U kunt de vrijwillige bijdrage ook overmaken op
rekeningnummer NL41INGB 0664 3652 80 t.a.v. OR
Koningin Wilhelminaschool.
Bij inschrijving wordt gemeld hoe hoog de vrijwillige
ouderbijdrage is. De vrijwillige bijdrage van dit
schooljaar 2019-2020 is € 40,-. Jaarlijks wordt het
bedrag van de bijdrage opnieuw bekeken en
eventueel bijgesteld. De MR heeft hier een
belangrijke stem in.
Wanneer ouders niet willen betalen, verwachten wij
dat zij dit mondeling meedelen aan de directie. Dan
is het helaas niet mogelijk dat uw kind meegaat met
uitspatjes en schoolreisjes. Voor deze kinderen
wordt een alternatief programma aangeboden.

Verzekering voor de leerlingen

In de meeste gevallen is de school niet verzekerd
voor schade, toegebracht aan de eigendommen van
uw kind. Het is daarom zeer belangrijk, dat u zelf een
WA-verzekering afsluit. Andere ouders kunnen u
aansprakelijk stellen voor de daden van uw kind.
Schade aan brillen e.d. worden dus niet door school
vergoed. Bij vermissing van door leerlingen aan
leerkrachten in bewaring gegeven voorwerpen/
eigendommen blijven de ouders verantwoordelijk en
kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Wij
adviseren ouders dan ook dringend om kinderen op
zwem- of gymdagen geen sieraden of andere
kostbaarheden mee naar school te geven.

5.8

Overblijfmogelijkheden

Tussen-de-middag blijven alle kinderen op school.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

5.9

Klachtenprocedure

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend
en onderkend te worden. Nog even de kat uit de
boom kijken, draagt niet altijd bij aan een snelle
oplossing. U kunt er maar beter op tijd over
beginnen. Als er klachten over (gedrag van ) de
leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het met de
leerkracht eerst samen probeert op te lossen. Als u
er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met
u, de leerkracht en een lid van de directie van de
school volgen.

Wel zijn alle leerlingen verzekerd tegen ongevallen.
Deze verzekering wordt betaald door het
schoolbestuur. De dekking geldt gedurende alle
schoolactiviteiten, alsmede gedurende één uur
hiervoor of één uur hierna. Bij geneeskundige- of
tandartskosten dient u allereerst een beroep te doen
op uw eigen ziektekostenverzekering.
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Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht
kunt
u
contact
opnemen
met
de
vertrouwenspersoon
van
de
school.
De
contactpersoon op onze school is Petra Westerink. U
kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de
school. Indien u daarna vindt, dat school uw klacht
niet serieus neemt, of niet goed oplost kunt u
contact opnemen met het bestuur van de stichting
met
dhr.
K.Schouten.
(k.schouten@
kindenonderwijsrotterdam.nl).
Als u vindt dat hij de klacht niet goed oplost, kunt u
contact
opnemen
met
de
externe
vertrouwenspersoon van de stichting. Zijn/haar
telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het
secretariaat van onze stichting. Als dan uw klacht
niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u
schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke
klachtencommissie. Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324, 2508EH
Den Haag Tel.070-3861697, Email info@gcbo.nl

In het kort
Stap 1 U probeert de klacht op school op te lossen
met de leerkracht.
Stap 2 U probeert de klacht op school op te lossen
met de directie.
Stap 3 U schakelt de contactpersoon van de school
in.
Stap 4 U dient uw klacht in bij het bestuur van de
stichting.
Stap 5 U dient uw klacht in bij de externe
vertrouwenspersoon van de stichting.
Stap 6 U dient uw klacht in bij de landelijke
klachtencommissie. Een exemplaar van de
klachtenregeling, met toelichting en
huishoudelijk reglement, is voor u op school
ter inzage beschikbaar.
Tips
•
•
•

Wacht niet te lang met het signaleren van het
probleem.
Spreek de juiste persoon aan, bij voorkeur na
afloop van een schooldag.
Maak snel een afspraak of praat er meteen
over als het u erg hoog zit.

24

6. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
BINNEN DE SCHOOL

dagelijks handelen en
onderwijsvernieuwingen
Wilhelminaschool.

Centrale Eindtoets

Het verslag van de interne Audit ligt ter inzage bij
de directie.

De Koningin Wilhelminaschool heeft op de Centrale
Eindtoets schooljaar 2018 – 2019 een schoolscore
van 532.9 behaald. Een resultaat waar we enorm
trots op zijn.
Van de 15 leerlingen in groep 8 hebben alle 15
leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. De
schoolscore wordt gevormd door het gemiddelde
van de 15 verschillende scores op leerling niveau te
nemen.
Als school zijn we van mening dat iedere leerling op
zijn eigen niveau tot een optimale prestatie op de
eindtoets is gekomen. We zijn dan ook trots op het
resultaat van elke leerling afzonderlijk en filteren om
deze reden dan ook geen leerlingen.
Uitstroom groep 8 schooljaar 2018 - 2019

Historie Resultaten Centrale Eindtoets
Schooljaar

Score

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

530,8
531,3
530,0
534,5
532,9

Kwaliteit
In het schooljaar 2018 -2019 is via twee
onafhankelijke onderzoeken de kwaliteit van het
onderwijs op de Koningin Wilhelminaschool in beeld
gebracht.
Interne audit Kind en
Onderwijs
beoordeling:
in orde

Onderwijsinspectie
Didactisch handelen
beoordeling:
in orde

De handreikingen/ adviezen voortgekomen uit beide
onderzoeken vormen de leidraad binnen ons
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de vormgeving van
op
de
Koningin

betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen in
deze voorschoolmethode. Wanneer een kind
betrokken is, heeft het alle aandacht voor de
activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe
begrippen. Taalontwikkeling staat daarbij voorop.
Maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt
nauw samen met de ontwikkeling op andere
terreinen zoals de motorische, sociaal-emotionele
en cognitieve ontwikkeling.

7. ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN
OMGEVING
7.1
Samenwerking met scholen in Rubroek/
Crooswijk
De directies van de basisscholen in Rubroek/
Crooswijk hebben regelmatig overleg met elkaar. Er
worden op wijkniveau afspraken gemaakt over
bijvoorbeeld aanname van leerlingen, wijk
gebonden activiteiten en contacten met
wijkinstellingen.

7.2

En dan … naar school
De periode op de peuteropvang is kort. Maar wat
leert uw kind er veel. We werken nauw samen met
de basisschool. De manier van werken en het
educatieve programma van de peuteropvang sluit
dan ook aan bij de manier van werken van de school.
De doorgaande lijn naar het basisonderwijs is op die
manier gewaarborgd. Zo geven we alle peuters een
betere startpositie in het basisonderwijs!

P.S.Z. “De kleine Prinses”

“De kleine Prinses” is een onafhankelijke
peuterspeelzaal, die in ons gebouw gehuisvest is.
Wij hebben een nauwe samenwerking met hen in
het kader van de voorschool. We werken aan één
lijn binnen de peuterspeelzaal, de 0-groep en de
school. Wilt u uw peuter inschrijven? Dat kan door
even bij hen binnen te lopen om een afspraak te
maken of te bellen telnr. 010-2130296

Kom gerust eens langs!
Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over
mensen, sfeer, inrichting en kleur. Kom eens samen
met uw peuter kijken op onze locatie. Wij geven u
graag een rondleiding. Kijk voor informatie
op www.stichting-groeibriljant.nl.

Peuteropvang ‘De kleine Prinses’, een goede start.
Onderdeel van Stichting Groeibriljant
Peuteropvang is niet alleen leuk maar ook heel goed
voor uw kind. Voor jezelf opkomen. Dingen delen.
Samenwerken. Spelen met anderen is ontzettend
goed voor het ontwikkelen van sociale
vaardigheden. We werken aan de totale
ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs gaat de
ontwikkeling van uw kind met sprongen vooruit.
• Spelen,
ontdekken
en
leren
met
leeftijdsgenootjes.
• Kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en
vormen.
• Meedoen aan leuke activiteiten zoals zingen,
knutselen en voorlezen.
• Veel aandacht voor de algemene en motorische
ontwikkeling.
Peuteropvang De Kleine Prinses werkt met de
voorschoolmethode BasisGoed. Deze methode
stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en
bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder
de Koningin Wilhelminaschool. Met deze basisschool
hebben wij een samenwerkingsverband dat tot
uiting komt in de samenwerking tussen de
voorschool (peuteropvang) en de vroegschool
(groepen 1 en 2, de kleuters). Spelenderwijs worden
activiteiten aangeboden die aansluiten bij de
belevingswereld van uw kind. Een kind leert het
beste als het iets leuk vindt. Betekenis en

7.3

Welzijnsinstellingen

Binnen Rubroek/ Crooswijk participeert de school in
allerlei overleg om de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen. Contacten met bijvoorbeeld politie,
wijkraad,
deelgemeente,
buurthuis,
bewonersorganisaties en jongereninstanties zijn
hiervoor noodzakelijk.

7.4
Centrum Educatieve Dienstverlening (de
CED-groep) en Onderwijs maak je samen!
De school wordt begeleid door de CED-groep en
Onderwijs maak je samen. Zij organiseren
studiedagen, helpen ons met de verbetering van het
onderwijs en dragen bij tot oplossingen van diverse
problemen die we bij het geven van het onderwijs
tegenkomen.

7.5
PABO (Pedagogische Academie Basis
Onderwijs)
Zoals al eerder vermeld, zult u bij ons op school
regelmatig stagiaires tegenkomen van de
Hogeschool
InHolland
(de
christelijke
opleidingsschool voor leerkrachten in Rotterdam).
Het is voor het onderwijs noodzakelijk, dat deze
studenten de kans krijgen om praktijkervaring op te
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doen. De school ziet het als een plicht plaats en
ruimte te scheppen voor het opleiden van
toekomstige leerkrachten. De studenten worden
regelmatig bezocht door docenten van de PABO.

7.6

vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw
kind, kunt u bij haar terecht
CJG Kralingen-Crooswijk
Crooswijksestraat 115
3034 AG Rotterdam
Telefoon 010-2010110.
Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of
bel met de Opvoedlijn 010-2010110.

Samenwerkingsverband PPO

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen scholen
voor basis- en speciaal onderwijs in het daartoe
opgezette samenwerkingsverband. Hierin worden
leerlingen die speciale zorg nodig hebben,
besproken, onderzocht en eventueel geplaatst op
een SBO-school.
De school wordt ondersteund door een medewerker
vanuit het PPO (Passend Primair Onderwijs). Deze
begeleiding heeft een preventief karakter; het gaat
om de afstemming tussen de (zorg)vraag van de
leerlingen en het (zorg)aanbod van de school.

7.7

7.8.

Schooltandarts

De stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het
bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd
van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen
een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij
het voorkomen van tandbederf voorop staat. Door
uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies wordt
geprobeerd een gezonde mond met een gaaf gebit
te behouden. De Stichting heeft daartoe
medewerkers in dienst zoals tandartsen,
kindertandverzorgenden,
mondhygiënistes,
preventieassistenten en assistenten.

Centrum Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) bij u in de
buurt is de plek waar ouders/verzorgers, kinderen,
jongeren en professionals terecht kunnen met
vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er
werken
jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen,
gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen.
In groep 2 krijgen alle kinderen een
gezondheidsonderzoek op school of op de CJGlocatie. De groei, ogen en oren worden
gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of –
arts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid
van uw kind. In groep 7 krijgen kinderen een
groepsvoorlichting in de klas, over een actueel
onderwerp over gezondheid en opgroeien.
Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of –arts
deel aan de overleggen van het Multi Disciplinair
Overleg (MDO) op school, waar zij de ontwikkeling
bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben.
In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een
herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien
krijgen meisjes in
jaar dat ze 12 jaar
worden
een
oproep van het
CJG om zich te
laten vaccineren
tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie
wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en
niet verplicht.

Waar bestaat de verzorging uit?
• Een regelmatige controle 2 maal per jaar.
• Voorlichting mondhygiëne en begeleidende
poetsinstructie.
• Voorlichting
betreffende
voedingsgewoonten.
• Preventieve
behandeling
zoals
het
aanbrengen van beschermende laklaagjes
op de
kiezen (sealant) en
fluoridenbehandeling.
• Behandelen van gaatjes in het blijvend gebit,
maar ook in het melkgebit om daarmee een
gezonde basis te leggen voor het blijvende
gebit later.
• Aandacht wordt besteed aan de
ontwikkeling van het gebit en de groei van
de kaken, en indien nodig wordt
doorverwezen naar een orthodontist
(beugeltandarts). Deze behandelt dan
eventueel met een beugel de stand van de
tanden als deze niet goed is.
• Hulp bieden bij alle voorkomende
tussentijdse (pijn)klachten.
Waar wordt de verzorging verleend?
Ouders ontvangen een oproep voor controle in het
centrum voor Jeugdtandverzorging in Rotterdam,
Maasstraat 12a, tel 010-4116960 of op onze locatie
aan de Boezemsingel 11, tel 010-2140733. De
kinderen worden vanaf twee jaar in de gelegenheid

Contact
De jeugdverpleegkundige van de Koningin
Wilhelminaschool is mevrouw Van der Waal. Bij
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gesteld om samen met de ouders te komen.
Kinderen kunnen ook vanaf ca. 4 jaar zelfstandig
komen, indien zij en hun ouders dat wensen; zij
worden dan in groepjes door de assistente uit de klas
gehaald en met een busje naar het centrum
vervoerd. In geval van bijzonderheden wordt alsnog
contact gezocht met de ouders.

Uiteraard kunt u als ouder ook kiezen voor een
logopedische behandeling bij een andere praktijk.

7.10

Wanneer het kind de basisschool verlaat?
Als uw kind de basisschool verlaat wordt hij of zij in
de regel 2x per jaar opgeroepen. Hiervoor sturen wij
u een afsprak. De verzorging kan worden voortgezet
tot 18 jaar.
Wat zijn de kosten?
Indien uw kind is aangesloten bij een ziekenfonds
worden alle kosten door het ziekenfonds betaald.
Particulier verzekerden ontvangen een nota, die
afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt vergoed
door de particulier ziektekostenverzekering.

7.11
Dock

Schoolmaatschappelijk werk
Het doel van het SMW is het bevorderen van het
welzijn van uw kind. Het werken in de school biedt
de mogelijkheid om vroeg problemen te signaleren
en op te lossen. Het SMW kan helpen bij die
problemen. Bijvoorbeeld;
• als uw kind moeite heeft met school;
• als uw kind pest of wordt gepest;
• als u merkt dat het gedrag van uw kind
verandert;
• als uw kind erg druk of agressief;
• als uw kind juist stil en teruggetrokken is;
• als uw kind moeite heeft met luisteren;
• als u vragen of problemen hebt met de
opvoeding;
• als er binnen uw gezin problemen zijn die ook uw
kind raken,(scheiding, overlijden van een
familielid of financiële problemen;
• als u een vermoeden heeft dat er met uw kind
iets aan de hand is;
• of als uw kind zich anders gedraagt dan u
gewend bent, kunt u bij het SMW terecht.

Logopedie

Vanaf schooljaar 2019 - 2020 is logopedistenpraktijk
Heijbloem
verbonden
aan
de
Koningin
Wilhelminaschool. De logopedist zal onze leerlingen
behandelen op school.
De procedure om voor behandeling in aanmerking te
komen verloopt op school als volgt:
•
•
•

•
•
•

•

School Maatschappelijk Werk, Stichting

Onze schoolmaatschappelijk werkster (smw)is
werkzaam bij Stichting Dock. Samen met het smw
bieden wij ondersteuning bij problemen die invloed
hebben op het functioneren van de leerling op
school en thuis.

Hoe kan een kind aangemeld worden?
Speciale aanmeldingsformulieren zijn beschikbaar
op de administratie van de school, of op te vragen bij
de administratie van de Stichting, Maasstraat 12a te
3016 DC Rotterdam, tel. 010-4116960. De eerste
periodieke controle vindt na de zomervakantie in
augustus plaats.

7.9

Oefentherapie

In het schooljaar 2019-2020 is oefentherapeut Luuk
van den Haterd van praktijk Delfshaven aan onze
school verbonden. Op woensdag en vrijdag biedt hij
op school oefentherapie aan onze leerlingen aan.
De oefentherapie richt zich op het verbeteren van
problemen in de motorische ontwikkeling.
aanmeldingsprocedure komt overeen met de
aanmelding voor logopedie, zie boven.

De leerkracht vult de screeningslijst in voor
desbetreffende leerling.
De leerkracht scoort de ingevulde items en
beoordeelt samen met de intern begeleider of de
leerling gebaat is bij behandeling.
De leerkracht overlegt met de ouder(s) en
adviseert hen een verwijsbrief aan de huisarts te
vragen. Ouders krijgen de screeningslijst van
school mee.
Ouders leveren de verwijsbrief in bij de intern
begeleider, welke contact opneemt met de
logopediste.
De logopediste zal het te doorlopen
behandeltraject met ouders bespreken.
Uw kind krijgt logopedie onder schooltijd; er gaat
dus geen tijd verloren door het halen en brengen
van uw kind naar de praktijk.
Er is direct contact tussen de leerkracht van uw
kind en de logopediste.

Nadat u contact heeft opgenomen met de
schoolmaatschappelijk werker wordt u uitgenodigd
voor een eerste gesprek, waarin met u wordt
overlegd welke stappen het beste genomen kunnen
worden. Soms zijn er meer gesprekken met u of met
uw kind. Gesprekken kunnen op school of thuis
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plaatsvinden. Bij sommige vragen of problemen kan
een andere persoon of instelling beter helpen. Het
schoolmaatschappelijk werk weet dan waar u
terecht kunt en kan u hiermee helpen. Er wordt door
de
schoolmaatschappelijk
werker
nauw
samengewerkt met de leerkrachten en de intern
begeleider. De schoolmaatschappelijk werker neemt
overigens een onafhankelijke positie in; zij is wel een
onderdeel van het schoolteam, niet in dienst van de
school, maar van Stichting Dock. De hulp is gratis en
is vertrouwelijk. Onze schoolmaatschappelijk
werkster is Manon de Vries. Zij is aanwezig op
dinsdag. U kunt dan langskomen voor een gesprek; u
kunt ook een afspraak maken (zelf of via de
leerkracht). mdevries@dock.nl
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Adressen
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Linker Rottekade 292
3034 CV Rotterdam
PPO Rotterdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Postbus 22 171
3003 DD Rotterdam
T: 010- 303 14 00
Vertrouwensinspecteur
Op kantoordagen tijdens kantooruren:
0900- 111 3 111 (lokaal tarief)
Externe klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Notities
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