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Heerlen, 03 juli 2018 
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het huidige schooljaar. In deze nieuwsbrief wordt een onderscheid 
gemaakt tussen nieuws voor schooljaar 2017-2018 en nieuws voor schooljaar 2018-2019. Veel 
leesplezier! 
 

Schooljaar 2017-2018 
 

Picknickbank 
De Oudervereniging heeft namens alle ouders op school een picknickbank 

gesponsord. Deze picknickbank wordt inmiddels al intensief gebruikt op het Sam-

Sam plein. De kinderen zijn hier erg blij mee. Langs deze weg willen wij jullie 

allemaal heel erg bedanken!  

Uitzwaaien leerlingen groep 8 
Op donderdag 5 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! 
 
Tevredenheidsonderzoek 
In 2018 is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij willen allereerst de ouders 
bedanken, die het onderzoek hebben ingevuld. We hadden dit schooljaar een respons van 50%. In de 
schoolgids van schooljaar 2018-2019 wordt een volledige analyse opgenomen. Langs deze weg willen 

wij de belangrijkste gegevens met u delen: 
- De ouders geven de school gemiddeld een 8.2 (was in 2016: 7.5). 
- De leerlingen geven de school gemiddeld een 8.4 (was in 2016: 8.0) 
Wij zijn ontzettend trots op deze resultaten. Wij concluderen hieruit, dat wij goed 
bezig zijn! 

 
Toestemmingsverklaringen 
Vanuit de nieuwe privacywet zijn wij verplicht om ouders toestemming te vragen bij het gebruik van 
beeldmateriaal. Er zal dan ook geregeld een toestemmingsverklaring op ISY voorbij komen. Wij zullen 
u hier telkens via ISY en Facebook over informeren. Als wij geen toestemming ontvangen, mogen wij 
geen foto’s maken / zullen wij leerlingen onherkenbaar in beeld brengen. Het is belangrijk om te 
weten, dat alleen wettelijk vastgelegde ouders toestemming mogen geven.  
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Samen kiezen we een nieuwe Engels methode  
Afgelopen schooljaar zijn een aantal leerkrachten van onze school op zoek gegaan naar een nieuwe 
methode voor Engels. Ze hebben hierbij vragen gesteld aan de teamleden en hieruit bleek dat de 
meesters en juffen Engels wilden aanbieden vanaf groep 7. De reden hiervoor is, dat het aanbod van 
Engels in lagere groepen ten koste gaat van andere leertijd. De werkgroep heeft vervolgens 
methodes bekeken en een voorstel gedaan naar het team voor een nieuwe Engels methode voor de 
groepen 7 en 8. Tijdens de bespreking in het leerlingenpanel bleek, dat de leerlingen het hier niet 
mee eens waren. De leden van het leerlingenpanel hebben het bespreekbaar gemaakt in hun eigen 
groep en hieruit bleek dat de jongere leerlingen ook Engels willen leren. Engelse taal is handig bij het 
spelen van spelletjes, bij het op vakantie gaan en ook ontbreekt er steeds vaker ondertiteling  bij 
films / series. Daarnaast zijn er kinderen die familie in het buitenland hebben wonen en dan is het 
handig als de Engelse taal wordt beheerst.  
 

Nieuw methode Kriebels in je buik 
Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen wij op school gaan werken met de 
methode Kriebels in de buik. Deze methode biedt een doorlopende 
leerlijn ten aanzien van de onderwerpen weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit. Het wordt aangeboden vanaf groep 1. Hierbij wordt een 
opbouw gehanteerd. In de groepen 1 en 2 zal het bijvoorbeeld 
voornamelijk gaan over het thema ‘dit ben ik’, waarbij er spelenderwijs 

wordt aangesloten op de belevingswereld van de kleuters. In het najaar zullen wij een 
ouderbijeenkomst organiseren om u te informeren over dit lesaanbod. Het besluit tot invoering van 
deze methode is in overleg met de Medezeggenschapsraad genomen.  
 
Inzet werkdrukmiddelen 
Vanaf volgend schooljaar wordt er extra geld voor werkdrukverlaging toegekend. Langs deze weg 
willen wij u laten weten, hoe het team en de Medezeggenschapsraad deze middelen gaan inzetten. 
Het team heeft aangegeven, dat ze uitbreiding van het personeel wensen met een 
onderwijsondersteuner. Vanwege deze reden blijft meester Vincent werkzaam op onze school als 
onderwijsondersteuner. Samen met juffrouw Janou zijn er hierdoor meer handen op de werkvloer 
beschikbaar. Zij zullen ondersteuning bieden aan de leerkrachten, begeleiden het zelfstandig werken 
en werken met kleine groepjes leerlingen. Tevens zorgen ze voor de aansturing van de stagiaires van 
de mbo-opleiding tot onderwijsassistent(e). Ook zullen ze het programma van de Schakelklas en de 
Taalstimulering ondersteunen en taalbegeleiding bieden. De werkdrukmiddelen maken het tevens 
mogelijk om leerkrachten vrij te roosteren. Zo kunnen we volgend schooljaar per bouw één dag per 
week een leerkracht vrij roosteren, die 
ondersteunende taken kan uitvoeren om de 
onderwijskwaliteit te verhogen. Ook worden er 
meer ICT-middelen aangeschaft, zodat de 
leerlingen in de bovenbouw lesstof meer 
digitaal kunnen maken. Hierdoor krijgt de 
leerkracht meer tijd voor individuele 
begeleiding. 
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Aantal lesuren  
Het team heeft tevens aangegeven dat de werkdruk zal verminderen als er regelmatig een vrije 
vrijdagmiddag is, waarop ze administratieve taken kunnen uitvoeren. Hierdoor komt de extra juni 
vakantie te vervallen. Hiervoor komen extra vrije vrijdagmiddagen in de plaats. Dit is mogelijk omdat 
de leerlingen in het basisonderwijs per schooljaar minimaal 940 lesuren les moeten krijgen. Volgend 
schooljaar zullen de leerlingen op onze school 954,5 uur naar school  gaan, waarmee we ruim 
voldoen aan de wettelijke norm. 
 

Geboorte van Ruben 
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de geboorte van Ruben. Juf 
Angelique en haar partner Rutger zijn op 13 mei trotse ouders geworden. 
Juf Angelique zal bij de start van het nieuwe schooljaar nog genieten van 
haar zwangerschapsverlof. Op dit moment is nog niet duidelijk, wie haar 
vervanging zal invullen. Wij zullen desbetreffende leerlingen en ouders hier 
zo snel mogelijk over informeren. 
 

Zwangerschap juf Janou 
Juf Janou is zwanger en ze zal medio september met zwangerschapsverlof gaan. We feliciteren juf 
Janou en haar partner Jeroen met hun zwangerschap. Momenteel is het nog niet duidelijk, wie haar 
gaat vervangen tijdens haar zwangerschap. We zullen u informeren over de invulling van haar taken 
als onderwijsassistente en uiteraard ook over de geboorte van haar kindje. 
 
Geluk voor meester Ryan en juf Eva… 
Meester Ryan voelt zich koning te rijk, want hij kan terugkijken op 
een succesvol jaar. Hij heeft zijn afstudeerstage op onze school 
succesvol afgerond, zijn diploma behaald en ook nog een vaste 
aanstelling gekregen op onze school. Juf Eva heeft ook een 
succesvol jaar achter de rug: zij heeft ook haar diploma gehaald en 
is eveneens meteen op onze school aan het werk gegaan. Juf Eva 
en meester Ryan: geniet van dit succes en fijn, dat jullie op De 
Wegwijzer blijven werken. Volgend schooljaar zullen allebei de 
leerkrachten de gymopleiding gaan volgen, waardoor zij ook 
gymlessen mogen verzorgen.  
 
Geslaagd en verder groeien voor juf Anouk Héman en meester Jordi… 
Juf Anouk Héman heeft dit schooljaar succesvol de gymopleiding afgesloten. Langs deze weg willen 
wij haar nogmaals feliciteren. Zij heeft de smaak te pakken en gaat volgend schooljaar de 
Masteropleiding Begeleiden volgen. Hier heeft zij een lerarenbeurs voor aangevraagd, waardoor zij 
op vrijdag studieverlof heeft en niet aanwezig zal zijn op school. Meester Jordi heeft onlangs zijn 
opleiding tot adjunct-directeur succesvol afgesloten. Ook meester Jordi heeft de smaak te pakken en 
gaat volgend schooljaar de opleiding tot directeur in het basisonderwijs volgen. Wij wensen hen veel 
succes! 
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Evaluatie activiteiten ter verbetering  
In schooljaar 2017-2018 stonden de volgende drie pijlers centraal: 

- Onderwijs anders Organiseren; 

- Afstemming leerstofaanbod;  

- Borgen. 
De school hanteert een systeem van kwaliteitszorg, waarmee de kwaliteit van het onderwijs wordt 
gemonitord. Onze school werkt gericht aan de verbetering van de continuïteit en de kwaliteit van 
onderwijs en de bedrijfsvoering. Deze kwaliteitszorg heeft bij de pijlers afgelopen schooljaar de 
volgende resultaten opgeleverd: 
  

Zichtbaar leerkrachtgedrag 
 

Dit is merkbaar voor de leerlingen 

Onderwijs anders organiseren 
 
Algemeen 
Leerkrachten hebben in hun planning twee keer 
per week een blokuur opgenomen (30 
minuten). In dit blokuur begeleidt de leerkracht 
groepjes leerlingen op hun niveau. 
 
De leerkrachten hebben werkplekken door de 
hele school gecreëerd. Zij geven leerlingen 
meer vrijheid om ook buiten de klas aan 
opdrachten te werken.  
 
Er vindt structureel overleg plaats binnen de 
bouw. Hierdoor wordt afstemming gerealiseerd 
en bespreken leerkrachten verbeterpunten.  
 
Onderbouw 
Er wordt groepsdoorbroken gewerkt. De 
leerkrachten geven tijdens het blokuur de 
instructies van de vakken, waar hun expertisen 
/ talenten liggen.  
 
Middenbouw 
Er wordt groepsdoorbroken gewerkt. De 
leerlingen worden per aanpak geclusterd. 
Leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de leerlingen uit hun jaargroep. Zij kunnen 
zich hierdoor beter focussen op bepaalde 
onderwijsbehoeften.  
 
 
 
 

Onderwijs anders organiseren 
 
Algemeen 
De leerlingen werken tijdens het blokuur aan het 
vak, waar zij moeite mee hebben. Hierdoor 
krijgen zij meer tijd tot hun beschikking om met 
desbetreffend vak te oefenen. 
 
Leerlingen krijgen de vrijheid om buiten de klas 
te werken. Zij mogen meer keuzes maken en 
worden door leerkrachten gecoacht in het 
maken van deze keuzes.  
 
De leerlingen merken, dat de leerkrachten en 
onderwijsondersteuners meer op een lijn zitten 
en dat de instructies op elkaar zijn afgestemd.  
 
Onderbouw 
De leerlingen zitten niet meer de gehele dag in 
één lokaal met dezelfde leerlingen bij dezelfde 
leerkracht. Zij werken samen met meerdere 
leerlingen en krijgen instructie op hun niveau.  
 
Middenbouw 
De leerlingen zitten niet meer de gehele dag in 
één lokaal met dezelfde leerlingen bij dezelfde 
leerkracht. Zij werken samen met meerdere 
leerlingen en krijgen instructie op hun niveau. De 
leerkracht heeft meer tijd tot zijn/haar 
beschikking voor de desbetreffende aanpak.  
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Bovenbouw 
De dag- en weektaken zijn geïntroduceerd. 
Leerkrachten geven de leerlingen meer vrijheid 
om hun werk te plannen en hebben meer 
gelegenheid om leerlingen individueel te 
begeleiden.  
 

Bovenbouw 
De leerlingen worden zelfstandig en krijgen meer  
vrijheid. Zij ervaren door de dag- en weektaak, 
dat de leerstof niet meer te moeilijk of te 
makkelijk kan zijn. Zij worden hierdoor meer 
gemotiveerd en uitgedaagd.  
 

Afstemming leerstofaanbod: implementatie 
methodes 
 
Schatkist 
De leerkrachten hebben de algemene 
gebruikshandleiding van de methode gelezen. 
Daarnaast hebben zij bij een externe jonge kind 
specialist nascholing gevolgd. Deze nascholing 
bestond uit bijeenkomsten met theoretische 
kennis en coaching on the job. Per thema heeft 
er twee keer overleg plaatsgevonden om de 
thema’s voor te bereiden en de werkwijze op 
elkaar af te stemmen. De leerkrachten hebben 
daarnaast met het beschikbare budget 
materialenkisten gevuld. Zij hebben materialen 
op verschillende manieren verzameld: zelf, via 
ouders, via collega’s of gekocht.  
 
Station Zuid 
De leerkrachten hebben de algemene 
gebruikshandleiding van de methode gelezen. 
Tijdens een teamvergadering heeft er 
afstemming plaatsgevonden. De LB-taal 
specialist (juffrouw Angelique) heeft dit 
vormgegeven. Vervolgens is zij in alle groepen 
gaan observeren en heeft zij tijdens persoonlijke 
gesprekken feedback gegeven. Leerkrachten 
weten hierdoor, welke onderdelen zij in hun 
handelen moeten verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstemming leerstofaanbod: implementatie 
methodes 
 
Schatkist 
De werkwijze in alle drie de groepen is op elkaar 
afgestemd. De leerlingen herkennen 
overeenstemming tussen de leerkrachten in het 
handelen bij de verschillende routines en 
activiteiten. De hoeken in de klaslokalen zijn 
vrijwel identiek ingericht en op de gang maken 
de leerlingen gebruik van de gezamenlijke 
hoeken. De activiteiten en hoeken zijn mede 
door de materialen betekenisvol gemaakt. De 
kinderen hebben zich in het thema kunnen 
inleven en hebben mede hierdoor een 
ontwikkeling doorgemaakt.  
  
 
Station Zuid 
De werkwijze in alle groepen is op elkaar 
afgestemd. De leerlingen herkennen 
overeenstemming tussen de leerkrachten in het 
didactisch handelen.   



Basisschool de Wegwijzer 

Mijnzetellaan 4 
6412 EN Heerlen 

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

 

 

Afstemming leerstofaanbod: nieuwe methodes 
 
Schrijfmethode 
Leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld, 
waardoor de behoeften / wensen in kaart 
werden gebracht. Tevens heeft de werkgroep 
contact gehad met diverse uitgevers om te 
bekijken, welke methode het beste aan zou 
sluiten op onze schrijfmethode in groep 1 t/m 3. 
De leerkrachten hebben de methode 
‘Pennenstreken’, die het beste aan zou sluiten 
op groep 1 t/m 3, in de praktijk uitgeprobeerd.  
 
Engels methode 
Leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld, 
waardoor de behoeften / wensen in kaart 
werden gebracht. De werkgroep heeft 
verdieping gezocht in de diverse methodes en 
uiteindelijk twee methodes voor groep 7 en 8 
geselecteerd. Naar aanleiding van de input van 
het leerlingpanel is het besluit uitgesteld. 
Volgend schooljaar zal de werkgroep het aanbod 
nader gaan verkennen.  
 

Afstemming leerstofaanbod: nieuwe methodes 
 
Schrijfmethode 
De leerlingen hebben in de praktijk gewerkt met 
de methode ‘Pennenstreken’. Zij hebben bij de 
leerkracht hun ervaringen over de methode 
kenbaar mogen maken. Dit is meegenomen bij 
de besluitvorming.    
 
 
 
 
 
Engels methode 
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een aantal 
methodes uitgeprobeerd. In het leerlingpanel is 
het aanbod van Engels uitgebreid besproken. 
Hierbij kwam naar voren, dat de leerlingen ook 
in andere groepen graag Engels zouden willen 
volgen. Vanwege deze reden is bij de kinderen 
kenbaar gemaakt, dat wij het besluit hebben 
uitgesteld tot volgend schooljaar.  
 
 

Afstemming leerstofaanbod: ICT 
Leerkrachten hebben coaching on the job 
gekregen van onze I-coach (Melanie). Deze 
coaching bestond uit een observatie en een 
nagesprek, waardoor leerkrachten de ICT-
mogelijkheden beter kunnen benutten.  
 

Afstemming leerstofaanbod: ICT 
Leerlingen komen met diverse devices in 
aanraking: laptops, All-in ones, Chromebooks en 
Prowise borden. Zij verwerken hier de 
methodesoftware op of maken gebruik van het 
programma Gynzy. Dit is onlangs aangeschaft. 
 

Borgen: gezonde school 
De werkgroep heeft een handboek opgesteld, 
waarin de regels/afspraken staan vastgelegd. 
Hier houden alle leerkrachten zich aan. Door dit 
handelen heeft de school twee 
kwaliteitskenmerken van de Gezonde School 
ontvangen: 

- Welbevinden; 

- Bewegen en sport. 
 
 
 
 
 
 
 

Borgen: gezonde school 
Op woensdag wordt er door de leerlingen enkel 
water gedronken. Daarnaast hebben zij drie keer 
per week fruit ontvangen en is er een gezonde 
themaweek georganiseerd. Het schoolplein is 
volledig vernieuwd en hierdoor kunnen de 
kinderen meer bewegen op het plein. Tot slot is 
er een uitgebreid aanbod aan naschools 
bewegingsonderwijs.  
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Borgen: speelplaats 
De leerkrachten hebben gedragsverwachtingen 
opgesteld, waar de leerlingen zich aan moeten 
houden. Deze gedragsverwachtingen zijn tot 
stand gekomen, nadat de leerkrachten een 
nascholing hebben gevolgd (theoretisch en 
praktisch) t.a.v. het gebruik van het Free Run 
Parcours. Zij hebben daarbij ook een 
buitenspeelles ontworpen. Tijdens deze les 
worden de leerlingen geïnformeerd over de 
gedragsverwachtingen, de gevaren en de 
verwachtingen rondom speelgedrag. Het aantal 
incidenten op de speelplaats is flink verminderd, 
waardoor de leerkrachten op een prettigere 
manier toezicht houden.  
 

Borgen: speelplaats 
De leerlingen hebben de officiële opening van 
het Sam-Sam plein, samen met wethouder Jordi 
Clemens en CVB voorzitter Bert Nelissen, 
meegemaakt. Zij hebben daarnaast les gekregen 
in het speelplaatsgedrag, waarbij de 
gedragsverwachtingen een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Leerlingen worden daarbij 
beloond voor goed gedrag, doordat de leerlingen 
tokens uitdelen. In het begin hebben een aantal 
leerlingen verwondingen opgelopen, waardoor 
wij de regels bij het spelen in de regen hebben 
aangepast. Het Sam-Sam plein heeft een 
verlengde openstelling, waardoor leerlingen ook 
na schooltijd actief mogen bewegen op het plein.   
 

Borgen: ouderbetrokkenheid 
De leerkrachten hebben de regels en afspraken 
rondom ouderbetrokkenheid vastgelegd in het 
handboek ouderbetrokkenheid. Wij hebben 
afgesproken, dat wij ouders meer willen 
betrekking bij het onderwijs 
(Ouderbetrokkenheid 3.0). Een openhartig 
gesprek met de oudervereniging heeft geleid tot 
een aantal opbrengsten: 

- Invoeren schoolinloop groep 3 t/m 8 één 
keer per zes weken. 

- Herinvoering vader- en moederdag 
cadeau groep 5 t/m 8.  

- Herinvoering hosmomenten met 
carnaval.  

 

Borgen: ouderbetrokkenheid 
De kinderen zien, dat hun ouders/verzorgers 
steeds vaker in de school komen. Hierdoor wordt 
er een betere afstemming tussen de leerkracht 
en de ouders bereikt. Leerlingen hebben 
daarnaast een vader- en moederdag cadeau 
gemaakt. Dit maakte hen trots.  

 
Afscheid personeelslid 
Juf Pien gaat onze school verlaten. Langs deze weg wilt zij graag afscheid van u nemen:  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen van De Wegwijzer,  
 
Nadat ik al weer 2 jaar met veel plezier werkzaam ben geweest op deze 
basisschool, wil ik jullie via deze weg laten weten dat ik volgend schooljaar 
niet meer terug zal komen. Ik ga een avontuur aan in het buitenland, waar ik 
op zoek zal gaan naar een baan. Ik wil jullie graag allemaal bedanken voor een 
leuke tijd! Ik wens jullie een fijne zomervakantie! 
 
Groetjes,  
Juf Pien 
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Wegwijzer got talent 
Wegwijzer got talent was dit schooljaar weer een enorm succes. Kinderen, ouders en leerkrachten 
hebben mogen genieten van geweldige optredens. Wij bedanken alle ouders voor hun komst.  
 
Schoolkamp  
Op woensdag 20 juni, donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni 
2018 gingen de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. De 
kinderen en leerkrachten kijken terug op een geslaagd 
schoolkamp. Ouders van desbetreffende leerlingen 
ontvangen van juf Anouk een link naar alle foto’s.  
 
Schoolreis  
Op vrijdag 08 juni 2018 stond voor de leerlingen van groep 
1 t/m 7 het schoolreisje op het programma. Wij kijken 
terug op een geslaagde dag.  
 
 

Schooljaar 2018-2019 
 
Vakanties, vrije dagen en vrije middagen 
Vakanties 2018-2019: 
 

Herfstvakantie  15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019 

Carnavalvakantie 04 maart 2019 t/m 08 maart 2018 

Meivakantie  22 april 2019 t/m 03 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

Zomervakantie 08 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

 
Vrije dagen: 
 

21 augustus 2018 Studiedag team  

08 oktober 2018 Studiedag team 

06 december 2018 Studiedag team 

29 januari 2019 Studiedag team 

30 januari 2019 Studiedag team 

19 april 2019 Goede Vrijdag 

27 mei 2019 Studiedag team 

05 juni 2019 Studiedag team 

10 juni 2019 Pinksteren 

05 juli 2019 Studiedag team 
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Vrije middagen: 
 

14 september 2018 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

12 oktober 2018 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

16 november 2018 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

21 december 2018 Kerstviering Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

22 februari 2019 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

01 maart 2019 Carnavalsviering Leerlingen vrij vanaf 12.45 u 

18 april 2019 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

21 juni 2019 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

28 juni 2019 Studiemiddag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

04 juli 2019 Laatste schooldag Leerlingen vrij vanaf 12.15 u 

 
Stichting leergeld 
Langs deze weg willen wij u informeren over Stichting Leergeld. Wij verzoeken u vriendelijk om deze 
informatie goed door te lezen.  
 
De ouderbijdrage 
Aanvragen voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar 2018/2019 moeten door ouders 
worden ingediend vóór 1 oktober 2018.  
 
De aanvraag 
Van Stichting Leergeld moeten ouders zelf een aanvraag indienen in verband met de 
privacygevoelige gegevens. Stichting Leergeld Parkstad accepteert dan ook geen aanvragen van 
school, de ouders dienen zelf een aanvraag in te dienen. Daarnaast verstrekken zij geen informatie 
over de status van de aanvragen aan school. Alleen ouders kunnen deze informatie opvragen.   
 
 N.B.: na 1 oktober 2018 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor een vergoeding 
van de ouderbijdrage 2018/2019.  
  
De toekenningsbrief 
Stichting Leergeld Parkstad verstrekt eenmalig een cheque aan de ouders. Deze cheque moeten 
ouders zo snel mogelijk op school afgeven, want na 8 werkweken vervalt de toekenning. School 
ontvangt van ouders de cheque, zodra de aanvraag is goedgekeurd. De cheque en factuur moeten 
samen opgestuurd worden naar info@leergeldparkstad.nl of per post naar Putgraaf 3, 6411 GT 
Heerlen. 
  
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar 
info@leergeldparkstad.nl of telefonisch contact met ons opnemen van maandag t/m donderdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur  via 045 – 574 36 36. 
  
Wij willen nogmaals het volgende benadrukken: ouders zijn verantwoordelijk voor de aanvraag en 
verdere afhandeling. De school is hier niet aansprakelijk voor! Voor meer informatie verwijzen wij 
naar onze schoolgids.  
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Groepsbezetting schooljaar 2017-2018 
Volgend schooljaar zullen wij starten met 10 groepen. Ons voorstel is inmiddels goedgekeurd door de 
MR. Op maandag 02 juli 2018 hebben de leerlingen al kennis mogen maken met de nieuwe 
leerkracht(en)/ klasgenoten. In schooljaar 2018-2019 zullen wij starten met de volgende formatie:  
 
Managementteam 

- Directeur: juf Susanne Kikken (di-wo-do). 
- Adjunct-directeur: meester Jordi Jaeqx (ma-wo-do-vr). 
- Interne begeleider groep 1-2-3: juf Kimberly Rienties (ma-di-wo-do vanaf 10.45 uur). 
- Interne begeleider groep 4-5-6-7-8: juf Martine Schepers (ma-di-vr ochtend). 

  
Groepsbezetting 

- Groep 1/2a: juf Sylvia Garritsen (ma-di-wo) en juf Eva Marnette (do-vr). 
- Groep 1/2b: juf Chantal Brinkman (ma-di-do-vr) en juf Eva Marnette (wo). 
- Groep 1/2c: juf Aline Lemmens (di-wo-do-vr) en juf Eva Marnette (ma). 
- Groep 3: juf Eveline Beckers (ma-di-wo-do-vr). 
- Groep 4: juf Chantal Fober (ma-do-vr) en juf Paola Lutgens (di-wo). 
- Groep 4/5: meester Christian Pieters (ma-di-do-vr) en meester Ryan van Kalsbeek (wo). 
- Groep 5: juf Marion Wagener (di-wo-do-vr), juf Paola Lutgens (ma) en LIO: juf Sanne Housen. 
- Groep 6: meester Ryan van Kalsbeek (ma-di-do-vr) en juf Angelique Franken (wo). 
- Groep 7: juf Anouk Héman (ma-di-wo-do) en juf Angelique Franken (vr). 
- Groep 8: juf Anouk Derhaag (ma-di-wo-vr) en juf Angelique Franken (do). 

  
Overige werkzaamheden: 

- Ambulante taken: juf Marion Wagener (ma), juf Eva Marnette (di) en juf Anouk Derhaag (do). 
- Onderwijsassistent groep 5-6-7-8: juf Janou Janssen (ma-di-do-vr). 
- Leerkracht Schakelklas groep 4: juf Kimberly Rienties (ma-di-wo-do tot 10.45 uur).  
- Onderwijsondersteuner groep 1-2-3 (incl. taalstimulering): meester Vincent Valkenburg (ma-

di-wo-do).  
- Next Level: juf Aline Lemmens (ma). 
- Conflictleerkracht: juf Martine Schepers (vr middag). 
- Administratief medewerker: juf Annemie Block (ma-di-wo-do). 
- Conciërge (vrijwilligerswerk): meester Hans Marell (vr). 

 
Nieuw personeelslid 
Meester Christian komt volgend schooljaar nieuw op onze school werken. Langs deze weg wilt hij 
zich graag even voorstellen: 
 
Mijn naam is Christian Pieters. Ik ben 51 jaar oud, getrouwd en vader 
van twee dochters. Ik woon in Heerlen en werk sinds ruim twee jaar 
bij Innovo. Daarvoor heb ik bijna 23 jaar op de islamitische 
basisschool El Wahda op Molenberg gewerkt. Komend schooljaar 
ben ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag groepsleerkracht 
van groep 4-5 op De Wegwijzer. Daar heb ik erg veel zin in! 
Mijn vrije tijd breng ik liefst door op de tennisbaan of bij onze 
stacaravan in Brabant. Verder houd ik van koken en tuinieren. 
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LIO-leerkracht 
De Wegwijzer is opleidingsschool. Dit houdt in, dat wij studenten van de Pabo begeleiden in hun 
ontwikkeling. Volgend schooljaar zal Sanne Housen haar LIO (afstudeerstage) op onze school 
uitvoeren. Zij stelt zichzelf hieronder even voor:  
 
Hallo allemaal! 
Aan de hand van dit bericht wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is 
Sanne Housen en ik ben 21 jaar oud. Vanaf komend schooljaar mag ik deel 
uitmaken van het team op BS de Wegwijzer. Met veel enthousiasme kijk ik uit 
naar mijn LIO stage in groep 5. Ik hoop dat het een prettig en leerzaam 
schooljaar gaat worden waarin we samen groeien op weg naar geluk! 
Verder wens ik iedereen een prettige vakantie en een mooie zomer toe en zie 
ik jullie graag in het nieuwe schooljaar. 

- Sanne Housen 

 
Planning activiteiten ter verbetering  
In schooljaar 2018-2019 staan de volgende drie pijlers centraal: 

- Onderwijs anders Organiseren; 

- Zorg; 

- Borgen. 
Hieronder worden van elke pijler de acties beschreven.  
 

Onderwijs anders Organiseren 
 

- Eind schooljaar 2018-2019 is schoolplan 2019-2023 opgesteld, waarbij richtinggevende 
uitspraken worden gedaan over het te realiseren schoolconcept. 

- Eind schooljaar 2018-2019 zijn de leerpleinen voor leerlingen en leerkrachten functioneel 
ingericht.  

- Eind schooljaar 2018-2019 is er een verbetering zichtbaar in het strategiegebruik van 
leerkrachten. 

- Eind schooljaar 2018-2019 hebben medewerkers meer kennis over de executieve 
functies, kunnen zij (meer-)begaafde leerlingen beter begeleiden en wordt dit zichtbaar 
in de schoolorganisatie.  
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Zorg 
 

- Eind schooljaar 2018-2019 hebben medewerkers meer kennis over de executieve 
functies, kunnen zij (meer-)begaafde leerlingen beter begeleiden en wordt dit zichtbaar 
in de schoolorganisatie. 

- Eind schooljaar 2018-2019 is het handboek GDO opgesteld.  
- Eind schooljaar 2018-2019 is er geen toename in het aantal conflicten zichtbaar op de 

speelplaats en in de klas. Middels GDO heerst er een veilige sfeer op school.  
- Eind schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt met het mini college, waardoor de overgang 

en samenwerking met Peuterspeelzaal vloeiend verloopt.  
- Eind schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten op taal/leesgebied verbeterd bij de 

kinderen die deelgenomen hebben aan de schakelklas. 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het uitstroomprofiel hoger voor de leerlingen die 

deelgenomen hebben aan Next Level.  
- Eind schooljaar 2018-2019 scoren de leerlingen die extra taalstimulering hebben gehad 

hoger op de CITO toets Taal voor Kleuters (groep 1 en groep 2) en beginnende 
geletterdheid (groep 2).  

- Eind schooljaar 2018-2019 is het project Handle with care geïmplementeerd op de 
Wegwijzer.  
 

 

Borgen  
 

- Eind schooljaar 2018-2019 hebben de leerkrachten hun vaardigheden op het gebied 
van ICT vergroot. 

- Eind schooljaar 2018-2019 is gekozen voor een nieuwe Engels methode.  
- Eind schooljaar 2018-2019 is de ouderbetrokkenheid vergroot. 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het aanbod van relationele vorming en seksualiteit 

geïmplementeerd. 
- Eind schooljaar 2018-2019 is het aanbod van het muziekonderwijs verbeterd.  
- Eind schooljaar 2018-2019 is er opnieuw een vignet van de gezonde school behaald. 

 

 
Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij naar het schooljaarplan. Dit document wordt begin 
volgend schooljaar op onze website geplaatst.   
 
Opening schooljaar 
Op maandag 20 augustus 2018 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.  
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Welkomstfeest 
Ook het nieuwe schooljaar openen wij weer feestelijk met een welkomstfeest en wel op 31 augustus 
2018! Van 17.00u-20.00u zal het feest plaatsvinden. Dit feest is voor alle kinderen van De Wegwijzer 
met ouders. Ook dit jaar zijn er weer vele leuke activiteiten aanwezig tegen een kleine vergoeding 
zoals;  schminken, glittertattoos zetten, spelletjes spelen en springen op een springkussen. Naast al 
deze leuke activiteiten komt er een fantastische band spelen, namelijk de DroomBand. Tussen 
18.00u-19.00u zullen zij alle aanwezigen entertainen. Zorg dat je dit feest niet mist!!! 
 
Uiteraard zal er ook worden gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Consumptiebonnen kunnen 
deze avond worden gekocht. Meer informatie 
volgt in de eerste nieuwsbrief van volgend 
schooljaar.   
 
Belangrijke data 
Donderdag 05 juli 2018:  Uitzwaaien groep 8 (11.30 uur). 
Donderdag 05 juli 2018:  Vrije middag (12.15u vrij).  
Vrijdag 06 juli 2018:   Vrije dag (start zomervakantie).  
Maandag 20 augustus 2018:  Gezamenlijke opening schooljaar 2018-2019 (08.35u). 
Vrijdag 31 augustus 2018:  Welkomstfeest 
 


