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2. Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolkalender van basisschool De Wegwijzer voor schooljaar 2019-2020. Deze 
schoolkalender geeft een samenvatting van de schoolgids en laat zien wat u als ouder van ons mag 
verwachten en waar wij ons als team voor willen inzetten. De volledige schoolgids is te vinden op 
onze website (www.bswegwijzer.nl). De schoolkalender verdient een centraal plekje in uw huis, zodat 
u de informatie steeds bij de hand heeft en belangrijke informatie niet kan vergeten. Dit is extra 
belangrijk, omdat wij géén extra briefjes meer mee naar huis geven voor zaken die in de 
schoolkalender vermeld staan. Extra informatie over activiteiten en nieuwsbrieven verspreiden wij via 
ons digitale communicatiesysteem ISY. Dit communicatiesysteem kunt u bereiken via de volgende 
link: https://bswegwijzer.isy-school.nl/login. Een inlogcode als ouder of schoolrelatie kunt u opvragen 
bij juffrouw Annemie (administratie).  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Team basisschool De Wegwijzer 
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3. Missie 
 
De Wegwijzer staat voor goed onderwijs aan álle kinderen, waarbij de ontwikkeling van het kind, het 
pedagogisch klimaat van de school en zijn medewerkers centraal staat. "Iedereen anders, allemaal 
gelijk" benadrukt het belang van gelijke rechten voor iedereen en de noodzaak van goed en passend 
onderwijs voor alle leerlingen. 
 
4. Visie 
 
De Wegwijzer wijst mij de weg, maakt mij wijzer’' verwijst naar de kernopdracht van het onderwijs om 
te kwalificeren, we willen de leerlingen iets leren. Hierbij stellen we voortdurend de vraag wat moeten 
we onze leerlingen leren en volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij bieden de kinderen 
een basis, zodat ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting verwerven met het voortgezet 
onderwijs, om uiteindelijk als actief burger in onze samenleving te kunnen functioneren. Onze school 
biedt een omgeving waarbinnen de kinderen zich veilig, gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. 
Kinderen kunnen zich op deze manier volledig ontplooien en maximaal gebruik maken van hun eigen 
mogelijkheden. Binnen de school staat het kind centraal.  
 
 

5. Kenmerken: samen – groeien - geluk 
 
Samen: benadrukt het belang dat wij hechten aan de samenwerking met ouders en samenwerking 
met ketenpartners. Er is een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en er vindt 
afstemming plaats. We werken samen aan een veilige, respectvolle schoolomgeving.  
 
Groeien: verwijst naar de kerntaak die de school ziet in het verwerven van kennis, kinderen wijzer 
maken. Dit betekent een opbrengstgericht speel- en leeraanbod. We streven naar optimale 
groeikansen voor onze leerlingen en onze medewerkers.  
BS de Wegwijzer wil een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling voor leerlingen 
bereiken, óok voor die leerlingen die weinig sociale verbinding hebben vanwege taalproblematiek of 
sociale-economische problemen in de thuissituaties.  
 
Geluk: wij streven naar een plezierige schoolperiode waar zowel leerkrachten, leerlingen en ouders 
betrokken zijn. De verbinding met kinderen en ouders maakt ons gelukkig. Voor een optimaal verloop 
van de schoolloopbaan worden de ouders nauw betrokken bij de ontwikkeling en het leren van hun 
kind. We geloven dat leren gelukkig maakt en we streven dit voortdurend na. 
 
De school heeft een stevige maatschappelijke verankering en is onderdeel van de Brede 
maatschappelijke Voorziening SamSam. SamSam is op de eerste plaats een kindcentrum voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar. De overkoepelende visie van deze BMV is 1 + 1 = 3 en is gericht op 
samenwerking. 
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6. Het personeel verbonden aan onze school 
 
Managementteam 
   
Directeur * Juffrouw Susanne (di-wo-do)  susanne.kikken@innovo.nl 

Adjunct-directeur vacature  

Interne Begeleiding  
 

 Juffrouw Kimberly (ma-di-wo-
do)  
 Juffrouw Martine (-di-vr) 

kimberly.rienties@innovo.nl 
martine.schepers@innovo.nl 

* Op maandag en vrijdag is Juf Susanne werkzaam op De Broederschool in Heerlen. 
 
Groepsbezetting 
   
Startklas Juffrouw Sylvia (ma-wo) 

Ioana Schaepkens (ma+do) 
Sylvia.garritsen@innovo.nl 

Groep 1/2a Juffrouw Eva (ma-vr) eva.marnette@innovo.nl 

Groep 1/2b Juffrouw Chantal (ma-di-do-vr) 
Ioana Schaepkens (wo) 

chantal.brinkman@innovo.nl 
 

Groep 1/2c Juffrouw Aline (ma-vr)  aline.lemmens@innovo.nl 

Groep 3A Juffrouw Eveline (ma-vr) 
LIO: Juffrouw Svenja (ma-di-
wo-do)vanaf febr. 2020 

eveline.beckers@innovo.nl 
svenja.augustus@innovo.nl 

Groep 3B Juffrouw Marion (di-vr) 
Juffrouw Martine (ma) 

marion.wagener@innovo.nl 
martine.schepers@innovo.nl 

Onderwijsondersteuners gr. 1 t/m 3 
 

Meester Vincent (ma-do) 
Juf Selena (ma-vr) 

vincent.valkenburg@innovo.nl 
selena.heiligers@innovo.nl 

Groep 4/5a Juffrouw Chantal (ma-do-vr) 
Juffrouw Paola (di-wo) 

chantal.fober@innovo.nl 
paola.lutgens@innovo.nl 

Groep 4/5b Meester Christian (di-vr) 
Juffrouw Paola (ma) 

christian.pieters@innovo.nl 
paola.lutgens@innovo.nl 

Groep 6 Meester Ryan (ma-vr) ryan.vankalsbeek@innovo.nl 

Groep 7 Juffrouw Anouk (ma-di-wo-do) 
Juffrouw Angelique (vr) 

anouk.heman@innovo.nl 
angelique.franken@innovo.nl 

Groep 8 Juffrouw Anouk (ma,di,wo,vr) 
Juffrouw Angelique (wo/do) 

anouk.derhaag@innovo.nl 
angelique.franken@innovo.nl 

Onderwijsondersteuners gr. 4 t/m 8 
 
 
 

Juf Janou (ma-do-vr) 
Juf Danee (ma-vr) 
Juf Famke (di-wo) 
 

janou.janssen@innovo.nl 
danee.esman@innovo.nl 
famke.verkooijen@innovo.nl 
 

Daarnaast houden een aantal personen zich bezig met schooltaken buiten de groep:  
 
Conflictleerkracht Juffrouw Martine martine.schepers@innovo.nl  

Administratief medewerker Juffrouw Annemie (ma t/m do) info.wegwijzer@innovo.nl 

Daarnaast zijn een aantal leerkrachten vrij geroosterd om taken uit te voeren binnen de bouw. Eventueel 
worden deze leerkrachten ingezet voor interne vervanging. 
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7. Schooltijden. 
 
Groep 1 t/m 5      
Maandag   08.45 u.- 12.30 u. 13.00 u.- 14.45 u.  
Dinsdag   08.45 u.- 12.30 u. 13.00 u.- 14.45 u.  
Woensdag   08.45 u.- 12.30 u.  
Donderdag   08.45 u.- 12.30 u.  13.00 u - 14.45 u.  
Vrijdag    08.45 u.- 12.30 u. 13.00 u.- 14.45 u.  
 
Groep 6 t/m 8       
Maandag   08.45 u.- 12.00 u. 12.30 u.- 14.45 u.  
Dinsdag   08.45 u.- 12.00 u. 12.30 u.- 14.45 u.  
Woensdag   08.45 u.- 12.30 u. 
Donderdag   08.45 u.- 12.00 u.  12.30 u.- 14.45 u.  
Vrijdag    08.45 u.- 12.00 u. 12.30 u.- 14.45 u.  
 
’s Ochtends is er een kleine pauze waarin de leerlingen naar buiten gaan. De kleine pauze staat in het 
teken van bewegen. Om de leerlingen zoveel mogelijk bewegingskansen te bieden wordt er in 2 
groepen gespeeld buiten: 
10.30u-10.45u 
 

 Groep 1-2-6-7-8 

10.45u-11.00u 
 

 Groep 1-2-3-4-5 

 
Alle groepen hebben aan het begin van de lesdag een inlooptijd. Dit betekent dat vanaf 8.35 uur 
leerlingen naar binnen mogen komen. De bedoeling is dat iedereen om 8.45 uur startklaar is en we 
hanteren de regel: binnen is beginnen. Leerlingen die te laat komen worden geregistreerd, want dit is 
storend voor de leerkracht en de andere leerlingen omdat de lessen direct beginnen. Ook enkele 
minuten wordt geregistreerd als te laat. De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2 
mogen mee naar binnen komen. De kleuters van de groepen 1-2 A en 1-2 B maken gebruik van 
ingang 2 en de kleuters van groep 1-2 C maken gebruik van ingang 3. Om 08.50 uur is de inlooptijd 
voor de groepen 1 en 2 afgelopen en wordt u door middel van een vriendelijk liedje verzocht om naar 
huis te gaan. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen via hun eigen ingang. 
De groepen 3 en 5 via de ingang aan de rechterzijde van de speelplaats. De groepen 4, 6, 7 en 8 via 
de ingang aan de linkerzijde van de speelplaats. Wij verzoeken u om op de speelplaats afscheid te 
nemen.  
6 keer per jaar is er een inloopkwartier en mogen alle ouders gaan kijken in de groepen 1 t/m 8. Wij 
werken op school met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school overblijven. Onder 
toezicht van de eigen leerkracht wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. Daarna gaan de 
kinderen nog een half uurtje lekker buiten spelen. De leerkrachten houden toezicht.  
Om 14.45 uur is de school uit. De kinderen van de groepen 1 en 2 wachten in de klas totdat een 
ouders zich meldt bij de buitendeur van het klaslokaal. De ouders van deze kinderen wachten in de 
buurt van de deur van het klaslokaal op de speelplaats. De leerkracht geeft zonder toestemming geen 
kinderen aan andere ouders/verzorgers mee. Kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet aanwezig 
zijn, blijven in het klaslokaal. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. De 
ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wachten op het Sam-Samplein. Het is niet de 
bedoeling, dat ouders/verzorgers binnen in de hal wachten. Verder vinden wij een uitlooptijd van 10 
minuten normaal. De lessen eindigen om 14.45 uur en dan moeten de kinderen nog hun spullen 
opruimen en hun jassen aantrekken. Tevens kunnen in dit tijdsbestek de kortdurende 
conflictgesprekjes met leerlingen plaatsvinden. Het streven is om deze gesprekjes niet later dan 14.55 
uur te laten duren. Wij verzoeken ouders/verzorgers om niet eerder dan dit tijdstip naar binnen te 
komen. Indien kinderen langer dan 10 minuten nodig hebben om de school te verlaten, is er iets 
anders aan de hand. Oorzaken kunnen zijn: weekhulp of nablijven als gevolg van een ernstig conflict 
(slaan/schoppen of ernstige discriminatie). Hier worden de ouders over geïnformeerd. Broertjes, 
zusjes en vriendjes wachten ook op de speelplaats. Huisdieren mogen niet op de speelplaats en in het 
gebouw. Fietsen, steps en andere vervoersmiddelen zijn op de speelplaats in het kader van veiligheid 
ook niet toegestaan. Lopen met de fiets aan de hand natuurlijk wel. 
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8. Kernwaardengerichtonderwijs 
 
Basisschool De Wegwijzer werkt volgens de principes van kernwaardengericht onderwijs. Het team 
werkt samen met de leerlingen en de ouders om van de groep een sociaal sterke groep te maken.  
In onze schoolontwikkeling staat groeien naar groepsdynamisch onderwijs centraal. Daarom 
organiseert elke leerkracht wekelijks een sociokring. De groepsdynamica wordt in deze kring ingezet 
als sleutel tot samen leren leren. Het kind leert in verbondenheid met de groep waarin het zich 
begeeft en heeft deze groep nodig om succesvol te leren. Buiten wordt er gewerkt met de Effectieve 
Conflicthantering.  
 
Openheid en betrokkenheid tussen school en ouders/verzorgers zijn cruciaal. Wij vinden dat het kind 
de school als plezierig moet ervaren, zodat het leren op een soepele en prettige manier kan 
plaatsvinden. Om dit te controleren vragen wij aan onze leerlingen en hun ouders om de OK-
thermometer in te vullen. Hier geven zij op aan, hoe zij de groepsdynamica ervaren. Daarnaast delen 
wij school- en groepsregels met leerlingen en ouders.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website (www.bswegwijzer.nl).  
 
 
9. Materialen meenemen naar school 
 
De leerlingen nemen geen materialen, speelgoed en telefoon meer mee naar school. Als bepaalde 
materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht via ISY een oproep plaatsen om materialen mee 
te nemen. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle leerlingen de materialen die ze nodig hebben 
om de lessen goed te kunnen volgen. Ze krijgen dan lesboeken, werkboekjes, schriften, potloden, 
kleurpotloden, stiften enzovoorts van school. Deze materialen ontvangen de leerlingen gratis. De 
ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 moeten wel zelf voor een agenda zorgen.  
 
Als ouder/verzorger hoeft u verder dus geen lesmaterialen te kopen, want de leerlingen mogen deze 
niet mee naar school nemen. Indien de leerlingen wel materialen/speelgoed meenemen, worden deze 
bewaard in de tas en nemen ze deze na schooltijd mee naar huis. Indien lesmaterialen, door een 
leerling, moedwillig kapot worden gemaakt, zullen deze materialen opnieuw aangeschaft moeten 
worden. Hiervoor gelden de volgende prijzen:  
 

Werkboekje taal/ rekenen € 5,- 
Zelfstandig werkblokje € 3,- 
Liniaal  € 1,- 
Schriftje € 1,- 
Pen € 1,- 
Gum € 0,50 
Potlood € 0,50 
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10. Sportieve en gezonde school 
 
Sportieve activiteiten op De Wegwijzer zijn: 
- Schoolzwemmen voor leerlingen in groep 5 en hoger:  
We maken gebruik van de subsidie, die de gemeente Heerlen beschikbaar stelt voor zwemmen. Ons 
schoolbestuur zorgt voor de projectleiding en uitvoering van het project. Onze school ondersteunt de 
projectleiding bij de uitvoering en zorgt er voor, dat leerlingen van de Heerlense scholen die binnen de 
doelgroep vallen in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan het schoolzwemmen. De 
zwemlessen worden gegeven in zwembad Otterveurt in Hoensbroek.  
 
- Goed bewegingsonderwijs: 
Wij zorgen er voor, dat de lessen volgens de normen worden gegeven. Er is altijd een bevoegde 
leerkracht aanwezig, die bekwaam is in het verzorgen van gymlessen volgens een adequate 
methodiek. In schooljaar 2013-2014 en 2015-2016 hebben er begeleidingstrajecten plaatsgevonden 
om de kwaliteit en kwantiteit van de gymlessen te verbeteren. Op de dinsdag is er een vakleerkracht 
gymnastiek aanwezig. Hij zal de lessen verzorgen en zorg dragen voor een naschools aanbod. 
 
- Sportaanbod tijdens en na schooltijd: 
We streven ernaar, dat 100% van onze leerlingen in groep 8 een zwemdiploma heeft. Tevens willen 
wij, dat alle leerlingen in groep 8 kennis hebben gemaakt met minimaal 8 verschillende takken van 
sport/sportverenigingen. Tot slot willen wij op een actieve- en sportieve manier een bijdrage leveren 
aan buitenschoolse sportevenementen (bijv. KNVB straatvoetbaltoernooi, Schoolatletiek Parkstad 
etc.). 
 
Gezonde activiteiten op De Wegwijzer zijn: 
- Het JOGG-project:  
Het JOGG-project staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Wij participeren in dit project van de 
gemeente Heerlen. Wij hanteren een volledig waterbeleid. Dit houdt in, dat de leerlingen van 
maandag tot vrijdag water drinken. Kinderen leren op deze manier, dat water drinken gezond is. Door 
deze aanpak wordt het voor de kinderen een routine om water te drinken. Als school geven wij het 
advies om de kinderen ook op andere dagen water mee te geven. We hebben drie vignetten behaald 
van de Gezonde school op de onderdelen: sport &bewegen, welbevinden en relaties en sexualiteit. 
 
- EU-schoolfruit: 
Sinds schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het project ‘EU-schoolfruit’. Drie keer per week 
(woensdag, donderdag en vrijdag) kregen de kinderen een stuk groente of fruit op school. Komend 
schooljaar willen wij dit graag continueren. Vanwege deze reden hebben wij opnieuw een 
subsidieaanvraag ingediend. Wij hechten als school veel waarde aan het eten van voldoende groente 
en fruit en adviseren ouders dan ook om dagelijks een stuk groente of fruit aan de kinderen mee naar 
school te geven.  
- Gezonde traktaties: 
De leerlingen van onze school geven aan, dat zij het leuk vinden om aandacht te besteden aan de 
verjaardag. De kinderen vinden het belangrijk, dat de jarige een leuke dag heeft op school en hier 
hoort volgens hen ook het aanbieden van een traktatie bij. De traktatie wordt op het einde van de dag 
uitgedeeld en de leerlingen nemen deze mee naar huis. Als school spreken wij graag onze voorkeur 
uit voor gezonde traktaties. Ouders ontvangen een handreiking met mogelijke ideeën in het begin van 
het schooljaar.  
- Gezonde themaweek: 
Jaarlijks organiseren wij een themaweek. Het onderwerp sluit altijd aan bij ‘gezondheid’. Het 
onderwerp wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Evaluaties, situaties en actualiteiten hebben invloed op de 
keuze van het onderwerp. De themaweek wordt opgenomen in de schoolkalender en u wordt hier via 
de nieuwsbrief over geïnformeerd.  
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11. Continurooster 
 
Wij hanteren een continurooster (zie blz. 2). Dit betekent dat alle kinderen overblijven. Het overblijven 
gebeurt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De kinderen nemen van thuis eten en 
drinken mee. Onder eten verstaan wij gezonde boterhammen en wat groente/ fruit, maar géén chips 
of andere ongezonde zaken. Dat geldt ook voor de kleine pauze. Wij zullen hierop toezien en vragen u 
vriendelijk hier rekening mee te houden. Wij verzoeken u verder vriendelijk, maar dringend, te zorgen 
voor goed sluitend drinkgerei, zodat overlast en stank door lekkage kunnen worden vermeden. Wij 
adviseren aan de leerlingen om de bidons te gebruiken, die ze van school hebben ontvangen. 
Verder worden lege pakjes drinken aan het eind van de schooldag mee naar huis gegeven. Op onze 
school geldt de afspraak, dat er géén blikjes en koolzuurhoudende (prik) dranken meegenomen 
worden. Dus ook niet voor gebruik in pauzes. 
 
 
12. Waterbeleid  
 
Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep Gezonde School, samen met het leerlingenpanel, een 
drinkwatercampagne opgezet en geïnventariseerd bij ouders of uitbreiding van het waterbeleid 
wenselijk is. Dit betekent dat wij vanaf dit schooljaar van maandag tot vrijdag water drinken op onze 
school. Leerlingen nemen een flesje water mee van thuis of drinken water uit de kraan met behulp 
van een bekertje. Andere drankjes worden niet gedronken op school en nemen de leerlingen dus mee 
terug naar huis.  
 
 
13. Verjaardagen 
 
Een jarig kind wil zijn klasgenootjes ter gelegenheid van zijn feest graag trakteren. Dat is steeds weer 
een mooi gebaar. Liever géén chips en snoep, maar wel fruit, iets hartigs of misschien hebt u wel een 
heel ander creatief idee. Prima, maar let u er wel op dat het bij een kleinigheidje blijft! Ook ten 
aanzien van de leerkrachten. Vanaf groep 3 mogen ouders niet meer aanwezig zijn bij het vieren van 
de verjaardag in de groep. Tips voor gezonde traktaties zijn te vinden op: 
http://www.gezondtrakteren.nl 
 
 
14. Lezen / (Groeps)bibliotheek 
 
De school schaft regelmatig veel nieuwe leesboeken aan, zodat elke groep weer de beschikking heeft 
over mooie en uitdagende leesboeken. Als school proberen wij het lezen een positieve stimulans te 
geven. Daarom nemen we deel aan het project van de bibliotheek van Heerlen: ‘Boek-1-Boek’. Het 
doel van Boek-1-Boek (vanaf groep 4) is leesbevordering, lesondersteuning en het aanleren van 
informatievaardigheden. Kinderen hebben een eigen pasje met een inlogcode en een wachtwoord. In 
een uitgebreide database kunnen zij boeken zoeken en bestellen en/of reserveren. De boeken worden 
op de scholen afgeleverd en opgehaald. Kinderen mogen minimaal 1 boek en maximaal 3 boeken 
bestellen. Vanaf groep 6 mogen de leerlingen deze boeken ook mee naar huis nemen om te lezen. De 
uitleentermijn is ongeveer 3 weken, de leerkracht krijgt een kalender met data wanneer de boeken 
gebracht/opgehaald worden.  
Leerlingen van basisscholen kunnen een gratis abonnement krijgen bij de stadsbibliotheek van 
Heerlen. Deze is gelegen in het Glaspaleis. Basisschool De Wegwijzer heeft ook een 
schoolabonnement. Hierdoor kunnen leerkrachten van onze school boeken lenen, die zij binnen het 
onderwijs willen gebruiken.  
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15. Schoolverzuim 
 
Als uw kind ziek is, dan moet u dit vóór 8.40 uur doorgeven bij de administratie. Dit kan persoonlijk of 
via het telefoonnummer van school (045-5720943). Ook dokters- of tandartsbezoeken moeten voor 
dit tijdstip doorgegeven worden aan de administratie. Mocht uw kind niet op school zijn en wij hebben 
geen afmelding mogen ontvangen, dan proberen wij u één keer te bereiken op het telefoonnummer 
dat bij ons bekend is. Als wij geen gehoor krijgen, dan zal het verzuim als ongeoorloofd afwezig 
geregistreerd worden.  
 
Wij vragen u vriendelijk, maar toch dringend, om bezoeken aan artsen, tandartsen en dergelijke 
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Wij hebben natuurlijk begrip voor acute problemen. 
Voor alle andere vormen van verzuim/verlof heeft u altijd toestemming nodig en dient u eerst contact 
op te nemen met de directie. Op de website van onze school (www.bswegwijzer.nl) vindt u het 
formulier betreffende verlofaanvragen. Het wel of niet toekennen van verlof geschiedt door de 
directie. Leidraad hierbij zijn de wettelijke regelingen die opgenomen zijn in de Leerplichtwet (zie 
achterzijde verlofbrief). Bij veelvuldig verzuim neemt de directie contact op met de ouders. Het 
verzuim wordt, conform de regels in de Leerplichtwet, gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Deze leerplichtambtenaar bepaalt of een proces-verbaal (geldboete) wordt opgemaakt.  
 
De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving. 
 
 
16. Schoolbestuur 
 
Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO. INNOVO is de 
koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Bijna 8.500 
leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers 
met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed 
basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd 
door het College van Bestuur (CvB): dhr. Bert Nelissen, voorzitter en mw. Nicole Van Wolven. 
 
Postadres  
Postbus 2602,  
6401 DC Heerlen 

Bezoekadres  
Ruys de Beerenbroucklaan 29a  
6417 CC Heerlen 
045 5447144  
mail@innovo.nl  
www.innovo.nl 

 
Susanne Kikken-Souren is directeur van BS De Wegwijzer (aanwezig op dinsdag, woensdag en 
donderdag) en van De Broederschool (aanwezig op maandag en vrijdag), gelegen op de Molenberg. 
Beide scholen zijn INNOVO scholen en gelegen in Heerlen. Er vindt onderwijskundige samenwerking 
plaats tussen de leerkrachten en de managementteams van beide scholen.  
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17. De Medezeggenschapsraad 
 
Middels de, wettelijk verplichte, Medezeggenschapsraad (MR) hebben zowel het personeel als ook de 
ouders inspraak bij de besluitvorming van het schoolbestuur en de schoolcommissie. De raad is er om 
de belangen van de ouders, kinderen en leerkrachten te behartigen. De inspraak naar het 
schoolbestuur toe geschiedt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn zowel het 
personeel als de ouders van de scholen vertegenwoordigd. In het geval, dat schoolbestuur en 
GMR/MR niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen beiden zich wenden tot een 
geschillencommissie, die uiteindelijk een bindende uitspraak doet. Inspraak op schoolniveau geschiedt 
via de MR. Deze toetst, zowel gevraagd als ongevraagd, het beleid van de school. Naast advies- en 
instemmingsrecht, heeft de MR ook recht van initiatief. Dat betekent, dat de MR ook zelf zaken ter 
overleg met de directeur kan aandragen. De bevoegdheden en de te volgen procedures zijn 
vastgelegd in een gezamenlijk overeengekomen GMR/MR-reglement, dat moet voldoen aan de 
criteria, vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Ouders en leerkrachten moeten 
beiden met een gelijk aantal in de raad vertegenwoordigd zijn.  
 
Elke geleding zorgt voor een goed contact met zijn achterban. De Personeelsgeleding-MR informeert 
via de teamvergaderingen. Verslagen van de MR-bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website. 
Belangrijk is, dat de MR de informatie van de achterban meeneemt in haar besluitvorming, echter wel 
volkomen onafhankelijk beslissingen dient te nemen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De 
samenstelling van de Medezeggenschapsraad is gedurende schooljaar 2019-2020 als volgt 
samengesteld: 
  
Personeelsgeleding: Oudergeleding: 

Mw. Eveline Beckers Dhr. Rob Simonis (voorzitter) 

Mw. Marion Wagener-Driessen 
 

dhr. Sander Dijkstra 

Mw. Paola Lutgens mevr. Jamila Amarir  
 

Op onze website (www.bswegwijzer.nl) staan de documenten van de Medezeggenschapsraad.  
 
De taken van voorzitter en secretaris worden in onderling overleg bepaald. 
E-mail van de medezeggenschapsraad: mr.wegwijzer@innovo.nl 
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18. De oudervereniging 
 
De oudervereniging van onze school heeft als doel om een klimaat te creëren op school, waarbij de 
kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zij proberen dit te bereiken, door de 
leerkrachten op praktische wijze te ondersteunen en door te fungeren als klankbord voor alle ouders 
op school. De oudervereniging organiseert samen met leerkrachten en hulpouders diverse activiteiten, 
waar de school geen budget voor heeft. Echter zijn deze activiteiten wel bepalend voor de goede 
onderlinge sfeer en kijken de kinderen hier erg naar uit. Om deze activiteiten te kunnen realiseren 
vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van de ouders. Ouders die de vrijwillige 
ouderbijdrage betaald hebben zijn lid van de oudervereniging. Jaarlijks wordt voor hen een algemene 
ledenvergadering georganiseerd. 
 
Iedere school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere, niet tot het onderwijs 
behorende, zaken. De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd. Het 
is niet meer verplicht om een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te sluiten. Voor 
basisschool De Wegwijzer geldt de volgende informatie: 

- De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het eerste en tweede kind € 13,50. 
Voor het derde kind en meer betaalt u €10,-. 

- Voor kinderen met een voedselallergie is er een aparte regeling. Om van deze regeling 
gebruik te maken, dient u contact op te nemen met de directeur. 

- De kosten voor de schoolreizen, schoolverlatersdagen, voor- en naschoolse opvang vallen 
buiten dit bedrag.  

- Indien ouders ervoor kiezen om de bijdrage niet te betalen, is er voor hun kind bij 
sommige activiteiten geen traktatie. 

- Naast contant betalen bestaat ook de mogelijkheid om per giro/bank te betalen: 
§ NL36 INGB 0008 3622 27 t.n.v. Oudervereniging RK Basisschool De 

Wegwijzer o.v.v. naam leerling en groep. 
 
Ouders die over minder financiële middelen beschikken, komen mogelijk in aanmerking voor een 
tegemoetkoming in de kosten via de sociale dienst of Stichting Leergeld (telefoon 045-5743636). 
Ouders moeten dit zelf regelen in verband met de privacygevoelige gegevens. Deze aanvraag moet 
voor 01 oktober 2019 worden ingediend. Bij De Heksenketel (partner binnen SamSam) kunnen zij u 
ondersteunen met deze aanvraag. Ook is er regelmatig spreekuur op school vanuit Stichting Leergeld, 
zie kalender. 
 

Oudergeleding: Rol 

Anita Bemelmans  voorzitter 
Diana Dijkstra  Secretaris 

Monique Ramaekers  Penningmeester 
Orinda Duisings  Penningmeester 

Gudulay Amanat  Lid 

Ilham Elhamri  Lid 
Klaudia Moesker  Lid 

Mariam Amin-Eltejaie  Lid 
Najat Ouahid  Lid 

Romana van Engelen  Lid 
Shanice Bosten Lid 
Op onze website (www.bswegwijzer.nl) staat meer informatie over de Oudervereniging.  
De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg bepaald.E-mail van 
de oudervereniging: oudervereniging.wegwijzer@innovo.nl 
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19. Informatie voor ouders 
 
Ouders worden geïnformeerd door middel van de schoolgids, nieuwsbrieven en deze schoolkalender. 
De andere documenten worden op onze website geplaatst. Daarnaast wordt ISY gebruikt om 
ouders/verzorgers aanvullende informatie te geven. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig informatie 
uit de groepen op.  
 
Welkomstfeest 
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een welkomstfeest voor ouders, waarbij elkaar 
ontmoeten centraal staat. Voorafgaand aan het welkomstfeest ontvangen alle ouders de regels en 
afspraken. Tijdens het welkomstfeest kunnen ouders kennismaken met andere ouders, de 
leerkrachten en kunnen zij hun vragen stellen. De leerkrachten zorgen ervoor, dat de methodieken 
beschikbaar zijn. Wij verwachten van ouders, dat zij samen met hun kind aanwezig zijn. Het 
welkomstfeest vervangt de traditionele informatieavond. Gedurende het schooljaar organiseert de 
leerkracht van groep 8 een informatieavond over het voortgezet onderwijs. U wordt hierover nader 
geïnformeerd.  
 
Oudergesprek: het startgesprek 
Het eerste individuele contactmoment met ouders is het startgesprek. Dit gesprek is tussen ouders, 
kind en leerkracht en gaat over sociaal-emotionele aspecten. Tijdens het gesprek spreken de 
gesprekspartners hun verwachtingen uit. Ouders beschrijven hun kind en afspraken worden gemaakt. 
De samenwerking wordt hierdoor meteen vormgegeven. Het startgesprek vindt plaats in de eerste 
periode van het schooljaar (enkele weken na de start van het schooljaar) in de groepen 2 t/m 8. In de 
groepen 1 is de warme overdracht met de peuterspeelzaal en ouders tevens het startgesprek.  
 
Oudergesprek: het “tien-minuten-gesprek” 
Tijdens dit individuele contactmoment staat de ontwikkeling van het kind centraal. Bij de kinderen uit 
groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van de trotsmap, Cito-
gegevens, de Viseon (gedragsvragenlijst) en observaties uit de groep. In de groepen 3 t/m 8 gebeurt 
dit naar aanleiding van de methodegebonden resultaten, de Cito-gegevens, de Viseon 
(gedragsvragenlijst) en observaties uit de groep. De schriftelijke rapportage (het rapport) wordt aan 
dit gesprek gekoppeld.  
 
Planning van de oudergesprekken 
De oudergesprekken worden op de volgende momenten gepland:  
- September/oktober: Het startgesprek 
 
- Februari/maart: Groep 1 t/m 7:  

- Tien-minuten-gesprekken (Cito-resultaten, rapport en observaties).  
   Groep 8: 
    - Adviesgesprekken (overgang naar het Voortgezet Onderwijs). 
-Juni:   Op verzoek van de leerkracht bij enkele leerlingen 
   Op verzoek van ouders, naar wens van ouders. 
 
Uiteraard is het ook mogelijk om tussendoor een afspraak met de groepsleerkracht van uw kind te 
maken. Indien de leerkracht dit noodzakelijk vindt, dan neemt hij/zij ook tussendoor contact met u op.  
 
Wij verwachten van de ouders, dat deze minstens twee gesprekken per schooljaar voeren 
met de leerkracht van hun kind(eren). 
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20. Informatievoorziening gescheiden ouders 
 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de 
manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.  
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden 
ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen 
uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de 
leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet 
met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het 
kind. Wij willen graag een gezamenlijk gesprek voeren voor beide ouders. In de schoolgids staan de 
regels m.b.t. informatieplicht verder uitgewerkt. 
 
 
21. Schoolarts 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke-, geestelijke- en 
sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een 
gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om 
uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere 
organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het 
onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen 
voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig 
is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. 
De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid-Limburg. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op 
moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei 
gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en 
uw kind. 
 
Inentingen 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, 
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden 
bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U ontvangt een oproep voor de gratis 
prikken. Deelname is niet verplicht. 
  
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of 
andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ.  
 
Contact 
Jolanda Heutz en Chris Martijn, jeugdverpleegkundigen 
Vianney Olde Hanhof, doktersassistente 
Jano Havas en Helen de Langen, jeugdartsen  
Team JGZ Parkstad-West 
E: InfoJGZ.ParkstadWest@ggdzl.nl 
T: 045-8506691 
www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg 
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22. Logopedie 
 
De leerlingen worden op verzoek van de groepsleerkracht door een logopediste gescreend. De uitslag 
hiervan krijgt u schriftelijk. Nadat de onderzoeken zijn afgerond starten, indien nodig, de 
behandelingen. De ouders van de kinderen die in aanmerking komen, krijgen een oproep voor een 
gesprek. Het is van groot belang dat de logopedische behandeling niet beperkt blijft tot een half uur 
per week bij de logopediste, maar dat er eveneens meegewerkt wordt door zowel de leerkrachten als 
de ouders.  
 
Wij verwachten van ouders dat de adviezen van de logopediste worden opgevolgd. Hierdoor worden 
de kansen voor een optimale (taal)ontwikkeling van uw kind vergroot. 
 
 
23. Gymlessen 
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal van school. De kinderen moeten 
beschikken over gymschoenen met een flexibele zool. Graag instappers of schoenen met klittenband. 
De naam of initialen van uw kind kunt u op de schoenen zetten. Verder hebben zij geen speciale 
gymkleding nodig.  
 
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen in de sportzaal van SAM-SAM, de brede 
maatschappelijke voorziening. De kinderen moeten beschikken over gymschoenen met een witte zool, 
een sportbroekje en een sportruitje of een gympakje. Geef géén andere onnodige zaken mee. 
Balletschoenen zijn niet geschikt voor een gymles en zelfs gevaarlijk.  
 
Als een kind van groep 3 t/m 8 geen gymkleding bij zich heeft, betekent dit dat het kind niet mee mag 
gymmen. Indien een leerling misbruik maakt van deze regel, zullen we passende maatregelen nemen. 
 
 
24. Gymnastiekrooster 
 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen regelmatig. Hun gymschoenen blijven op school. De 
kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag zijn dit 
materiaallessen en op vrijdag spellessen. Zij moeten dan hun gymspullen bij zich hebben. De kinderen 
gymmen op de volgende momenten:  
 
Dinsdag:     Vrijdag: 
 
10.45 uur - 11.30 uur groep  7  10.45 uur – 11.30 uur groep 8 
11.30 uur - 12.15 uur groep 3a en 3b 11.30 uur - 12.15 uur groep 4/5a en 4/5b 
13.00 uur - 13.45 uur groep  4/5a en 4/5b 13.00 uur - 13.45 uur groep  3a en 3b   
13.45 uur - 14.30 uur groep  8 en 6            13.30 uur - 14.15 uur groep 6 en 7 
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25. Contact personen, vertrouwenspersonen, klachtencommissie 
In het kader van de wettelijk verplichte "Algehele Klachtenregeling" functioneert binnen onze school 
een contactpersoon. De naam vindt u in het schema vermeld. Deze persoon is officieel door het 
schoolbestuur, met goedkeuring van de MR, als zodanig benoemd en wordt regelmatig bijgeschoold in 
deze materie. Op bestuursniveau zijn er officieel twee vertrouwenspersonen benoemd, die 
gewaarschuwd kunnen worden door de contactpersonen. INNOVO is aangesloten bij een Regionale 
Klachtencommissie, die een onderzoek kan instellen naar vermeend onjuist gedrag. Zij rapporteert 
weer rechtstreeks naar het schoolbestuur, dat, indien nodig, juridische stappen onderneemt. 
Verdere gegevens over zaken, die onder de Algehele Klachtenregeling vallen, kunt u vernemen in de 
Schoolgids.  
 
Contactpersonen BS de Wegwijzer 

Mw. Kimberly Rienties 
Dhr. Rob Simonis 
 

personeelslid 
ouderlid 
 

kimberly.rienties@innovo.nl  
rob.simonis@home.nl 

 
Adressen vertrouwenspersonen INNOVO 

De heer drs. L.J.J. van Oosterbosch 
Tel.: 045-5312981 
Tel.: 06 – 119 270 04 

De heer drs. P.M.H. Nijpels 
Tel.: 043-4078282 
Tel.: 06 – 463 459 16 

 
Landelijke Klachtencommissie  

Bond katholiek primair 
onderwijs. 

Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 

Tel.: 070-3925508 
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