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De Wegwijzer staat voor goed onderwijs aan alle 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. 
 
"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 we onze leerlingen 
moeten 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. 
 
Kernwaarden 
* 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, ook voor die leerlingen die weinig sociale verbinding hebben vanwege taalproblematiek of 
sociale economische problemen in de thuissituaties. 
 
*Geluk: wij streven naar een plezierige schoolperiode waarbij zowel leerkrachten, leerlingen als 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. 
 
Het onderwijs is uitdagend, het wordt binnen een goed pedagogisch klimaat aangeboden waarbij veiligheid, respect 
en welbevinden centraal staan. Dit betekent voor leerlingen, ouders, personeel en bestuur; een open kritische 
houding en een goede communicatie. Het onderwijsconcept volgens het werken met het Expliciete Directe 
Instructiemodel en de Slimme Les met de 4 sleutels is zo opgebouwd dat vanuit een korte basisinstructie meteen 
kan worden ingespeeld op de niveauverschillen en behoeftes van kinderen. 
 
Naast het didactisch concept wordt er ook schoolbreed gewerkt aan het pedagogisch concept kernwaardengericht 
onderwijs. Dit omvat onderdelen van GDO, Groepsdynamisch onderwijs én ook van SW PBS. Groepsvorming en 
sociaal emotionele ontwikkeling worden hierbij centraal gesteld. 
 
Het team is aangesloten op de ontwikkelingslijn 'Onderwijs Anders Organiseren' van schoolbestuur Innovo. Hier zijn 
zeer grote stappen in gezet. De leerkrachten willen het eigenaarschap, de zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid 
van leerlingen ontwikkelen, een hogere betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen realiseren en persoonlijke 
vaardigheden in de afstemming op alle instructieniveaus uitbreiden. De ICT-middelen worden ruim ingezet en 
dragen bij tot een positieve ontwikkeling op bovenstaande gebieden. Er wordt gewerkt in units; leerkrachten en 
onderwijsondersteuners zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen!



Wij willen kinderen zo begeleiden dat ze het maximale uit hun mogelijkheden halen. "Iedereen anders, allemaal 
gelijk" benadrukt het belang van gelijke rechten voor iedereen en de noodzaak van goed en passend onderwijs voor 
alle leerlingen. Onze school biedt een omgeving waarbinnen de kinderen zich veilig, gewaardeerd en gelukkig 
kunnen voelen. Dit doen wij door middel van het pedagogisch concept kernwaardengericht onderwijs, dat 
onderdelen omvat van GDO (groepsdynamisch onderwijs) en SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support). Hierbij 
wordt de groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling centraal gesteld. De kernwaarden samen, groeien naar 
geluk zijn leidend. 
Middels onderwijs anders organiseren willen wij het eigenaarschap van leerlingen ontwikkelen, een hogere 
betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen realiseren en persoonlijke vaardigheden in de afstemming op alle 
instructieniveaus uitbreiden. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden rondom ICT en werken wij in units. 

26-11-2019







3

4

4

4



10,370

3,400

0,200 vakdocent

1,600 startklas

0,800

rekenspecialist
taalspecialist
gedragsspecialist 

trajectbegeleiding
systeembegeleiding

4

4

4



XONAR-medewerkers

LB-leerkrachten

IB

SWV

Procesbegeleider

CPO INNOVO

Logopedie/Ergotherapie

Fysiotherapie

Knooppunt

SBT (jeugdconsulent)

CPO
Veilig Thuis
Expertiseteam / wijkagent
VSV / Leergeld

Chromebooks voor alle leerlingen, All-in-Ones voor verlengde instructie, 
digitale planning, digitale verwerking, Classroom, Junior Einstein, Prowise, 
weektaken, time-out plekken, time-timers, aangepaste stof + en -.

Kernwaardengericht onderwijs (GDO/SWPBS/ECH), Switch, OMOG, tokens, 
klassenmanagement, prof.cultuur, EDI-model (SLIM), VVE-traject en Tasti 
unit 1, schakelklas unit 2, weektaak in alle units; eigenaarschap vergroten.

Rustige aankleding, eenheid in kleuren, huiselijk en werkbare leerpleinen, 
veel visualisaties, hoekenwerk, invalidentoilet. Onderdeel van Brede 
Maatschappellijke Voorziening.

In iedere unit een onderwijsondersteuner, samenwerking met verschillende 
instanties die ook in huis komen; Knooppunt, RTO, BMV, SBT. 
Samenwerking met PSZ, Smile en clusterscholen. 



Onderwijs Anders Organiseren Verdiepen in: Effectieve instructies 4 sleutels 
(SLIM), formatief handelen, meta-cognitie, 
feedback, eigenaarschap.

2020 - 2021

Onderwijs Anders Organiseren Unit werk implementeren, 
groepsdoorbrekend werken, eigenaarschap 
leerkrachten, professionele cultuur (persona)

2020 - 2021

Onderwijs op maat Beleid hoogbegaafdheid 
Beleid rekenen

2020 - 2021

ICT integreren op zoveel mogelijk gebieden Ieder kind een device, afstemmen op 
verschillen tussen lln, Prowise 10, Google 
Classroom, OOA, Innovo365, JE.

2020 - 2021

Versterken Taalschool Door Lezen De Wereld Ontmoeten  
Webinars - praktijkdagen 
BOUW! - Voorleesexpress

2020-2021


