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Heerlen, 03 juli 2019 
 
 
 
Uitzwaaien leerlingen groep 8 
Op donderdag 9 juli 2018 zijn de leerlingen uit groep 8 voor de laatste keer op 
school. Wij zwaaien hen op het einde van de dag met de hele school uit. Bij goed 
weer zal deze activiteit buiten plaatsvinden in de kuil en bij slecht weer zal deze 
activiteit binnen plaatsvinden in de grote gymzaal. De activiteit start om 11.30u 
en is voor alle belangstellende. Wij hopen u te zien! 
 
Afscheid  
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Eerder zijn jullie geïnformeerd over mijn afscheid op De Wegwijzer. 
Ik zal volgend schooljaar namelijk starten als directeur van 
basisschool De kleine wereld in Vaals en basisschool Op de top in 
Vijlen. Ik heb erg veel zin in deze mooie uitdaging! Het vertrek naar 
het Heuvelland roept echter ook een dubbel gevoel op. Ik realiseer 
mij namelijk ook heel goed, wat ik moet gaan missen.  
 
Ik kijk daarbij terug op 8,5 mooie jaren op De Wegwijzer. In deze 
jaren heb ik met veel collega’s, ouders, leerlingen en externe 
partners mogen samenwerken. Het persoonlijke contact heb ik 
daarbij altijd als erg belangrijk en prettig ervaren. Ik heb genoten van 
het hardwerkende team, de enthousiaste leerlingen, de betrokken 
ouders en de fijne samenwerking met jullie allemaal. Langs deze weg 

wil ik jullie hier dan ook graag voor bedanken. Daarnaast wil ik jullie zeker ook bedanken voor het in 
mij gestelde vertrouwen. Ik ben trots op de gerealiseerde ontwikkelingen op De Wegwijzer. Hiervoor 
wil ik het team graag in het zonnetje zetten. De ontwikkelingen lijken namelijk vanzelf te gaan, maar 
zijn enkel mogelijk doordat het team zich elke dag opnieuw voor de volle 100% inzet. Dit heeft mij 
erg trots gemaakt en hierdoor kan ik De Wegwijzer ook met een gerust hart achterlaten.  
  
Tot slot wil ik jullie allemaal een hele fijne vakantie wensen. Daarbij wens ik jullie veel succes voor de 
toekomst en hoop ik, dat jullie samen blijven groeien naar geluk! Daarbij gebruik ik zeker niet de 
woorden ‘vaarwel’, maar wil ik afronden met een ‘tot ziens’. Bedankt!! 
 
Groetjes meester Jordi 
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Nieuwe teamleden 
 
Mijn naam is Selena Heiligers, 28 jaar oud en woon samen met mijn vriend in 
Voerendaal. Dit wordt mijn eerste werkplek binnen de stichting Innovo. Voor 
deze leuke en nieuwe uitdaging heb ik vier jaar met heel veel plezier in de 
kinderopvang gewerkt. Ik zal maandag t/m vrijdag op de school aanwezig zijn. 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ben ik in de nieuwe startklas aan 
het werk en vrijdag werk ik als onderwijsondersteuner voor diverse groepen. In 
mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Zowel individueel als in teamverband. Zo 
kun je mij op het voetbalveld tegenkomen, op de racefiets of al wandelend 
door het Limburgse land! Ik kijk er naar uit om te starten en maak graag met 
iedereen persoonlijk kennis! 
 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ioana Schaepkens. Ik ben 48 jaar, getrouwd en ik woon in 
Hoensbroek. Vanaf volgend schooljaar zal ik op Basisschool De Wegwijzer 
in de onderbouw komen werken. Ik kijk er naar uit!  

Tot dan, wens ik iedereen een fijne en ontspannende vakantie toe. 
Graag tot in augustus! 

Ioana Schaepkens 

 

LIO-leerkracht 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Svenja Augustus en ik ben 21 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik 
het liefst bezig met dansen. Volgend schooljaar mag ik deel uitmaken van het 
team op basisschool de Wegwijzer. Ik kijk met veel plezier uit naar mijn 
afstudeerstage in groep 3. Mijn doel is dat ieder kind een eerlijke kans krijgt 
om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Ik wens jullie allemaal een 
welverdiende vakantie toe en ik zie jullie graag in het nieuwe schooljaar!  
Groetjes Svenja Augustus  
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Schooljaarplan 

Het schooljaar loopt ten einde , dus het is tijd om terug te blikken op het schooljaarplan. 
We hebben gewerkt aan 3 pijlers: 

Tevredenheid Onderwijs anders Organiseren 

We zijn zeer tevreden over de stappen die we hebben gezet. We hebben meer gedaan 
dan we vooraf hadden gepland. Dit komt mede door de onderzoekende houding van de 
leerkrachten, waardoor zowel in de onderbouw als in de bovenbouw versneld stappen zijn gezet. 
Ook de inspiraties  die de leerkrachten hebben opgedaan tijdens scholentour in januari en de 
Innovo scholentour.  
 

Wat is o.a. zichtbaar voor de leerlingen/ ouders? 
  

  

 
Werken op leerpleinen 

  

 
Blokuur 

 

 
 

 
EDI model: werken met 

flitsbordjes/ korte instructies/ 
weektaken 



Basisschool de Wegwijzer 

Mijnzetellaan 4 
6412 EN Heerlen 

www.bswegwijzer.nl 
info.wegwijzer@innovo.nl 

 

 

 
 

Aandacht voor Executieve 
Functies: 

“Gooi je anker uit”  en “Vaar op 
je kompas” 

 

Tevredenheid Zorg 

 Er is een grote tevredenheid, alle doelen zijn bereikt en er zijn zelfs meer stappen gezet, 
zoals bijv. oriëntatie op een aanvullend programma voor beginnende geletterdheid. De contacten 
met de POVH zijn verbeterd, mede door de uitvoering van het mini-college. POVH zal volgend 
schooljaar meer nabij komen en er zijn verdergaande plannen opgezet t.a.v. samenwerking. Hier 
zijn we erg tevreden over.  
We hebben de successen van Next level kunnen vieren en zijn blij dat we dit kunnen vervolgen 
voor alle leerlingen van groep 7-8 door de start van IMC-basis.  
Een verdere afname van het aantal conflicten maakt ons blij en voelt als een beloning voor het 
harde werken van de leerkrachten, aangevoerd door de werkgroep SEO. Deze werkgroep zorgt 
ervoor dat “de zaag scherp blijft” en dat alle medewerkers doen wat ze moeten doen, want dat is 
voorwaarde voor een veilige schoolomgeving.   
 

Wat is o.a. zichtbaar voor de leerlingen/ ouders? 
  

 

 
Handboek kernwaardengerichtonderwijs: 

Thermometers 
Switch-protocol 

Protocol sociale media 

 
 

 
Mini-college 

Intensievere samenwerking POVH/ SMILE 
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Next-Level wordt IMC-basis. 

 
 

Tevredenheid Borging 

 Er heerst grote tevredenheid t.a.v. de stappen die gezet zijn t.a.v. uitbreiding aantal 
devices en de inzet hiervan door de leerlingen. Helaas moeten de leerlingen in de bovenbouw 
groepen volgend schooljaar de opgaven weer op papier maken, omdat de digitale verwerking 
vanuit de huidige methode stopt. Het is niet haalbaar om, op korte termijn, de vernieuwde versie 
van Wereld in Getallen aan te schaffen. De digitale dagplanning is ingevoerd door alle leerkrachten 
in de groepen 3 t/m 8 en biedt een herkenbare structuur voor de leerlingen. De leerlingen, ouders 
en leerkrachten zijn blij met de keuze Join in en de ouders zijn komen kijken naar een Engels les 
tijdens de schoolinloop. Het is fijn dat muziek weer een centrale plek heeft gekregen en dat er een 
naschoolsaanbod is gekomen, dat volgend schooljaar uitgebreid gaat worden.  
 

Wat is o.a. zichtbaar voor de leerlingen/ ouders? 
  

 

ICT in de klas 

 

 
Engels gr. 1 t/m 8 

 

 

Methode Kriebels in je buik voor weerbaarheid, 
relaties en sexualiteit 
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Inloopochtenden gr. 1 t/m 8 

 
Uitbreiding naschools aanbod  

 
 
Belangrijke data schooljaar 2019-2020 
 

Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14.10.2019 t/m 18.10.2019 

Kerstvakantie 23.12.2019 t/m 03.01.2020 

Voorjaarsvakantie 24.02.2020 t/m 28.02.2020 

Meivakantie 20.04.2020 t/m 01.05.2020 

Zomervakantie 13.07.2020 t/m 21.08.2020 

Studiedagen schooljaar 2019-2020 

Woensdag 09.10.2019  

Donderdag 05.12.2019  

Dinsdag 18.02.2019  

Vrijdag 10.04.2019  

Maandag 04.05.2020  

Donderdag 25.06.2020  

Vrije dagen Vrije middagen leerlingen vanaf 12.15u. 
(studiemiddagen team) 

Maandag 13.04.2020 Vrijdagmiddag 20.09.2019 

Dinsdag 5 mei 2020 Vrijdagmiddag 11.10.2019 

Donderdag en  21.05.2020 Vrijdagmiddag 01.11.2019 

Vrijdag 22. 05.2020 Vrijdagmiddag 29.11.2019 

Maandag 01.06.2020 Vrijdagmiddag 20.12.2019 

Donderdag 25.06.2020 Vrijdagmiddag 31.01.2020  

Vrijdag 10.07.2020 Vrijdagmiddag 21.02.2020 

 Vrijdagmiddag 20.03.2020 

 Vrijdagmiddag 17.04.2020 

 Vrijdagmiddag 29.05.2020 

 Vrijdagmiddag 19.06.2020 

 Vrijdagmiddag 09.07.2020 
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Opening schooljaar 2019-2020 
Op maandag 19 augustus 2019 zullen wij om 8.35 uur het schooljaar buiten in de kuil gezamenlijk 
openen. Iedereen is hierbij van harte welkom! Aansluitend is de eerste schoolinloop. Alle 
ouders/verzorgers zijn van harte welkom om in een kijkje te komen nemen in de klas.  
 
Fijne vakantie 
Het team van BS De Wegwijzer wenst u allemaal een hele fijne vakantie. Tot maandag 19 augustus! 
 

 
 
 
 
 


