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Beste ouder/verzorger,

In deze gids beschrijven we waar SBO De Wissel voor staat. SBO De Wissel is een school voor speciaal 
basisonderwijs. Daarmee verschilt onze school in bepaalde opzichten van de gewone basisschool. In 
deze gids vertellen we wat u van onze school mag verwachten en wat onze school voor uw kind kan 
betekenen. 

Als aanvulling op deze schoolgids maken wij jaarlijks een kalender. Hierin staat praktische informatie 
betreffende het schooljaar. Deze kalender staat ook  in de agenda van Parro. 

In onze onderwijsvisie zijn we ons bewust van de letter s van “speciaal”.  Kinderen zijn verschillend. De 
diversiteit bestaat uit talenten en beperkingen. Deze verschillen worden gezien als kans om van en met 
elkaar te leren! Op SBO De Wissel krijgen kinderen onderwijs op maat en dat past in deze tijd. Het 
onderwijs doet recht aan élk kind. Het onderwijs is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses 
en talenten van kinderen en leerkrachten. We streven naar kwalitatief goed en interactief onderwijs. 
Daarmee helpen we elke leerling zich verder te ontwikkelen binnen een warme, stimulerende en 
aangepaste omgeving.

We hopen dat deze gids u voldoende informatie biedt. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
bent u van harte welkom om contact op te nemen zowel telefonisch of per mail. U kunt natuurlijk ook 
altijd binnen lopen of een afspraak maken.

Mede namens het team en de medezeggenschapsraad wensen we u veel leesplezier toe.

Ellen-Nieke Marsman, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Speciaal Basisonderwijs De Wissel
W. J. Bladergroenstraat 3
4002AZ Tiel

 0344-613857
 http://www.wissel-tiel.nl
 wissel@opo-r.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Ellen-Nieke Marsman directie.wissel@opo-r.nl

Adjunct-directeur Rosanna Hak directie.wissel@opo-r.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.701
 http://www.opo-r.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs                                     .
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

168

2021-2022

Vanwege de invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014, waarin staat dat scholen meer 
mogelijkheden moeten bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning, is er een daling 
geweest in het leerlingaantal op onze speciaal basisonderwijs school. 

De meeste kinderen op onze school stromen tussentijds in, dat kan in alle groepen en gebeurt het 
meest in de groepen 1 t/m 6. Dat komt omdat  op de reguliere basisschool duidelijk wordt dat de extra 
hulp voor de leerling onvoldoende effect heeft en er vanwege de stagnerende ontwikkeling meestal 
ook onderzoek is afgenomen. Bij deze leerlingen blijkt dat een plek op het speciaal (basis)onderwijs 
meer passend is. Door de reguliere school wordt in overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) bij het samenwerkingsverband BePO aangevraagd. Als deze is afgegeven, zijn er minimaal vier 
momenten per jaar wanneer leerlingen kunnen instromen in hun nieuwe groep: na de zomervakantie, 
na de kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie. 

Elke twee jaar (in sommige situatie één keer per jaar) vraagt het samenwerkingsverband om een 
zogenaamde herijking van de toelaatbaarheidsverklaring. Deze herijking is nodig om te beoordelen of 
uw kind nog steeds thuis hoort op onze school. De school deelt hiervoor het Ontwikkelings 
PerspectiefPlan (OPP) met de deskundigen van het samenwerkingsverband.

De groepsgrootte van onze klassen is gemiddeld 15 leerlingen en er werken onderwijsassistenten bij 
ons op school ter ondersteuning van de leerkracht.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Veilig

ZelfstandigVertrouwen

Samen Optimaal ontwikkelen

Missie en visie

SBO De Wissel is een school die zich bewust is van de letter s van “speciaal”.  Kinderen zijn verschillend. 
De diversiteit bestaat uit talenten en beperkingen. Deze verschillen worden gezien als kans om van en 
met elkaar te leren! Op SBO De Wissel krijgen kinderen onderwijs op maat en dat past in deze tijd. Het 
onderwijs doet recht aan élk kind. Het onderwijs is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses 
en talenten van kinderen en leerkrachten. We streven naar kwalitatief goed en interactief onderwijs.  
Het basisaanbod wordt bepaald door de kerndoelen van het basisonderwijs als uitgangspunt te nemen. 
Onze opdracht is deze passend voor onze leerlingen haalbaar te maken.   Gebeurtenissen uit het 
dagelijkse leven, verschillen tussen kinderen onderling, de methode en interesses van kinderen zorgen 
voor boeiende thema’s om te komen tot een hoge betrokkenheid van kinderen.  Deze hoge 
betrokkenheid leidt tot ontwikkeling  en plezier in leren. Elk kind ontdekt en gebruikt zijn talent en doet 
succeservaring op. In een duidelijke en veilige structuur wordt onderwijs efficiënt en effectief weggezet 
in een jaarplanning. 

Op SBO De Wissel is samenhang tussen cognitief leren en toepassen in de praktijk van essentieel 
belang om kinderen voor te bereiden op de maatschappij.  De school is voor hen een veilige plaats om 
talent tot bloei te laten komen. Een plaats waar ze gehoord en gezien worden en waar ze geaccepteerd 
worden in hun “zijn”. De kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen 
ontwikkeling. Ze leren een onderzoekende houding aan te nemen, ontwikkelen zelfstandigheid, nemen 
zelfverantwoording  en leren samenwerken. Dat doen ze door te leren in hun klas maar ook daarbuiten. 
Leren start en stopt niet bij de drempel van het klaslokaal. Enerzijds halen we de wereld van buiten naar 
binnen door kinderen te laten experimenteren met veel materiaal in diverse praktische settingen zoals 
een kookstudio, de natuurtuin, de techniekhoek enz. Maar ook streven we ernaar vakmensen en ouders 
in de school te halen, die workshops geven over bepaalde onderwerpen of we gaan er op bezoek. 
Daarnaast maken we gebruik van moderne middelen zoals het smartbord, chromebooks en 
computers.  

Hun leeromgeving is uitdagend ingericht door bijvoorbeeld te werken in hoeken waar 
onderzoeksactiviteiten en (ontwikkelings)materialen hun uitdagen tot spel. Spelend leren vormt naast 
de methode een manier om basisvaardigheden te leren. Er is aandacht voor de cognitieve vakken zoals 
taal en rekenen, maar er is ook vooral aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

De leerkrachten spelen in op de verschillen tussen kinderen. Vanuit diversiteit start leren van en met 
elkaar. De leerkracht staat open voor diverse leerstijlen en gaat telkens op zoek naar werkvormen die 
aansluiten bij het leerproces. De leerkracht zal in haar rol flexibel optreden. De houding is afwisselend 
sturend, begeleidend en lerend!   “Nieuwe” werkvormen worden ingezet en het gebouw wordt optimaal 
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benut. De leerkrachten dragen het enthousiasme van deze manier van werken over op de kinderen. 

De diversiteit tussen collega’s vormt een bron van inspiratie en een basis voor samenwerking. De 
leerkracht zorgt voor een aanbod waarbij vanuit samenwerking met  collega’s, voor elk kind een 
passend aanbod ontstaat. SBO De Wissel maakt hierbij gebruik van vakspecialisten die op een specifiek 
terrein extra input verzorgen. Die hulp bestaat uit informeren, coachen, overnemen, meehelpen en 
ondersteunen. Samen dragen leerkrachten verantwoordelijkheid voor een boeiende leeromgeving, een 
goede pedagogische sfeer en hoge verwachtingen ten  aanzien van alle kinderen.  Kwaliteit, veiligheid, 
humor  en creativiteit zijn belangrijke uitgangspunten. Om goed te kunnen anticiperen op de nieuwste 
inzichten, zijn leerkrachten nieuwsgierig, onderzoekend en scholen zich regelmatig. 

Ouders zien we als een partner van de school. Zij kunnen bijdragen aan het onderwijs door meedoen, 
meedenken, meehelpen en meebeslissen. Ook ouders hebben een diversiteit aan talenten. Wij willen 
een laagdrempelige school zijn voor ouders. Enerzijds door herkenbaar te zijn als school. Anderzijds 
door een open en eerlijke communicatie. We zien ouders als partner. Ze zijn ervaringsdeskundige van 
hun kind en kunnen op kind- en op schoolniveau bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.  
Daarnaast vraagt hun kind specifieke zorg  waarin een ouder (soms) ook lerend is. Gezamenlijk zoeken 
naar een eenduidige aanpak kan voor het kind van betekenis zijn. Ouders vinden gehoor bij school bij 
problemen in de opvoeding. Ook willen we ouders de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en te 
leren van elkaar.  We organiseren hiervoor activiteiten waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten.voeren 
hiervoor een actief ouderbetrokkenheidsbeleid. 

Onze maatschappij verandert. Op SBO De Wissel sluiten we onze ogen daarvoor niet. We zijn als SBO 
een regionaal onderwijszorgcentrum voor reguliere scholen, ouders e.a.  We willen vanuit een 
voortrekkersrol laten zien hoe verregaande samenwerking kan leiden tot een betere positie van alle 
kinderen in de maatschappij. Daartoe nemen we een rol in door aan diverse nieuwe onderwijsplannen 
deel te nemen. Zo is SBO de Wissel ook dit schooljaar leidend in een initiatief om de scholen voor 
Speciaal Onderwijs in Tiel meer met elkaar te laten samenwerken. We zien dat individualisme 
toeneemt en leidt tot verschraling van contacten en samenhang in onze maatschappij.  Door contacten 
met partners te realiseren, te onderhouden en te versterken willen we komen tot gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor zorg aan onze kinderen. Samen staan we sterker! Gezamenlijke aandacht 
voor reflectie op normen en waarden kan daadwerkelijk leiden tot verbetering. SBO De Wissel kijkt 
over de grenzen van de eigen school in het belang van iedereen. Álle kinderen vormen immers de 
toekomst. Om het onderwijs te realiseren zoals beschreven staat in onze visie is verandering 
noodzakelijk. We richten ons hierbij meer op de individuele behoeftes van elk kind. Onze 
leidinggevenden en onderwijsondersteuners faciliteren het proces. Heldere lijnen en duidelijke 
afspraken vormen hierbij het kader. Ze geven vertrouwen aan vernieuwingen en treden coachend en 
sturend op. Ze bewaken mede de balans tussen werkdruk en werkplezier. Vertrouwen, positivisme, 
humor en empathie uitstralen behoren tot de kernwaarden. Daarnaast zijn ze mede eigenaar van het 
proces en staan ze midden tussen kinderen, leerkrachten en ouders in. Ze zijn zichtbaar! Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en gebruik maken van diversiteit en talenten uit zich door verantwoording te 
delen. Meedenken en meedoen wordt op SBO De Wissel gewaardeerd.

Om het onderwijs vorm te geven in al zijn facetten, wordt het gebouw aangepast zodat het 
prikkelarmer is. Het aangepaste gebouw zal vormgegeven worden op basis van de visie. Mogelijkheden 
tot samenwerking, leren door doen, werken in  hoeken, werken met moderne werkvormen en 
communicatiemiddelen vormen uitgangspunten.Om kwalitatief goed onderwijs vorm te geven 
communiceren we open en eerlijk en staan we voor hetgeen onze visie onderstreept. Binnen de school 
zorgen we voor een professioneel klimaat en een duidelijke (organisatie)structuur. 
Verwachtingspatronen zijn helder en meetbaar en worden vastgelegd in taakomschrijvingen en in de 
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gesprekscyclus. Successen worden samen gevierd. Alle betrokkenen stimuleren, begeleiden en 
faciliteren deze visie en dragen die mede uit binnen en buiten de school. Tot slot, onze visie is niet 
statisch. We vragen ons samen regelmatig af wat nieuwe ontwikkelingen zijn en wat kinderen, ouders 
en de maatschappij van ons vragen. Zo stellen we de visie jaarlijks bij.

Identiteit

SBO De Wissel is onderdeel van stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland. Stichting OPO-R 
bestaat uit elf scholen waarvan vier scholen in Culemborg, vijf scholen in Tiel, een school in Wadenoijen 
en onze SBO-school. 

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan 
respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en 
gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder 
voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan 
ieder kind en iedere leerkracht.

Kernwaarden:

1. Gelijkwaardigheid
2. Vrijheid
3. Ontmoeting

Aanvullend op de aandacht die wij als school hieraan besteden kan ons bevoegd gezag bij voldoende 
belangstelling van ouders voor een specifiek levensbeschouwelijke of godsdienstige stroming, een 
aanvraag doen bij het centrum van vormingsonderwijs dat deze lessen verzorgt. Deze lessen vallen niet 
onder verantwoordelijkheid van onze school. Onze stichting werkt uitsluitend met bevoegde docenten 
van het centrum van vormingsonderwijs.

6



Vanwege de tussentijdse instroom worden elk jaar de groepen opnieuw samengesteld. De leerjaren 1 
en 2 worden altijd samengevoegd in een combinatiegroep. Onze leerlingen hebben een of twee 
groepsleerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor de groep. Naast de groepsleerkracht zijn er 
onderwijsassistenten bij ons op school werkzaam, zij ondersteunen de leerkrachten en spelen een 
belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen.

De bewegingslessen in groep 1 tot en met 8 worden gegeven door vakleerkrachten evenals de Rots & 
Water-trainingen. De handvaardigheidslessen en de praktijklessen in de keuken worden gegeven door 
de eigen groepsleerkracht.

Samenstelling van het team

Groep 1-2  juf Marja Verheul

Groep 3      juf Josien Meeuwisse

Groep 4a     juf  Lisa Kramer-Freher

Groep 4b     juf Annette van London en juf Marion Iking 

Groep 5a     juf Magda Kardol en juf Annette van London 

Groep 5b    juf Denise van de Brink

Groep 6      juf Petra Adriaansen en juf Eva Reitsma

Groep 6-7   juf Eva Reitsma en juf Johanneke Stoeller

Groep 7a     juf Judith Moret en juf Judith Kuppen

Groep 7b     juf Petra van Wissen

Groep 8a     juf Anne Diepeveen en juf Romana Timmermans

Groep 8b    juf Esther Korten 

Onderwijsassistenten: Wilma Stijn, Yasmine Yilderim, Tamara Zwaan, Hans Deenen, Mandy van de 
Bosch, Jonne van Kooten en Marin Akihary.   

IB-er onderbouw         Monique van Beuningen 

IB-er bovenbouw         José van Zandvoort 

Orthopedagoog           Chantal Crooijmans 

Psychologisch ass.       Vacature

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Administratie              Ariane Koch en Frans Pesulima

Ambulante leerkracht voor extra ondersteuning: Asuman Altan, Johanneke Stoeller en Anne 
Diepeveen.

Vakleerkrachten: op onze school zijn de volgende vakleerkrachten bewegingsonderwijs aanwezig: 
Sander Diepenbach en José van Rhee. José is naast vakleerkracht ook vertrouwenspersoon. Daarnaast 
kan José u te ondersteunen bij een subsidieaanvraag om uw kind te kunnen laten sporten buiten school.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Beweginsgsonderwijs 
(door vakleerkracht) 2 uur 2 uur 

Taal / woordenschat
2 u 30 min 2 u 30 min

Orientatie op jezelf en 
de wereld 15 u 30 min 15 u 30 min

Rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige oriëntatie
2 uur 2 uur 

Vreedzame School
1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht, daarnaast vinden er onder de kop 
"Oriëntatie op jezelf en de wereld" ook op diverse momenten speelactiviteiten plaats.

Tijdens oriëntatie op jezelf en op de wereld wordt er ook gewerkt met ontwikkelingsmaterialen en 
gespeeld in de hoeken.

Onder kunstzinnige oriëntatie valt: knutselen, muziek en drama.

Invulling onderwijstijd
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Dit urenoverzicht is gebaseerd op de indeling in het schooljaar 2021-2022. 

In taal zit ook de tijd die aan technisch - en begrijpend lezen, spelling en andere taalactiviteiten wordt 
besteed.

Onder kunstzinnige vorming valt ook techniek.  

Verlengde leertijd is tijd die besteed wordt aan extra oefenmomenten of instructie op leergebieden 
waar leerlingen dit nodig hebben zoals wordt vastgesteld in het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP).

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Taal
10 uur 10 uur 10 uur 9 u 30 min 9 u 15 min 9 u 15 min

Rekenen/wiskunde
3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Wereldoriëntatie
45 min 45 min 1 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
45 min 45 min

Schrijven
2 u 15 min 2 u 15 min 1 u 15 min 1 uur 30 min 30 min

Vreedzame school
1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 2 u 45 min 2 u 15 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Verlengde leertijd
1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal

Extra faciliteiten
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• Praktijkkeuken
• Logopedieruimte
• Behandelkamer voor speltherapie
• Ruimte voor fysiotherapie

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Wij vinden het belangrijk dat kinderen altijd les krijgen. Als een leerkracht ziek is of onverwacht om een 
andere reden geen les kan geven, doen we er alles aan om de lessen doorgang te laten vinden. Er wordt 
dan gezocht naar vervanging door een leerkracht die voor de kinderen bekend en vertrouwd is. 
Wanneer dit niet lukt zal worden gezocht naar een vervangende leerkracht binnen onze eigen flexpool 
van stichting OPO-R of via IPPON personeelsdiensten. 
Mocht ook dat niet lukken, dan zullen de leerlingen tijdelijk over andere groepen worden verdeeld of 
wordt de hulp van een onderwijsassistent  ingeroepen. Alleen in het uiterste geval zullen wij u vragen 
uw kind thuis te houden. Dit zullen wij zo tijdig mogelijk met u communiceren. In de afgelopen 
anderhalf jaar hebben we de keuze gemaakt om kinderen bij ziekte van de leerkracht niet te verdelen 
over andere groepen. In deze situatie kwam het in meerdere groepen voor dat we ouders moesten 
vragen hun kind een dag thuis te houden. Bij langere afwezigheid van leerkrachten proberen we "de 
pijn" te verdelen door andere groepen ook een lesvrije dag te geven en de leerkracht die hierdoor 
vrijkomt in te zetten in een groep zonder leerkracht.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

De kwaliteit van een school wordt bepaald door de mensen die er werken en door de manier waarop 
deze mensen samen de organisatie vormen. Ons team bestaat uit 40 medewerkers waaronder; 
groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachten bewegingsonderwijs, intern begeleiders, 
(adjunct-)directeur, orthopedagoog, psychologisch assistent en administratief medewerkers.

2.2 Het team

10



2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Het team werkt met  een schoolplan dat per 1 januari 2020 is ingegaan en voor 4 jaar is  opgesteld. De 
speerpunten hiervoor zijn te lezen in hoofdstuk 1.

Wij evalueren, met behulp van leerlingen en ouders, stelselmatig de verschillende onderdelen van het 
onderwijsleerproces. Aan de hand van de bevindingen worden er nieuwe verbeterplannen opgesteld 
om daar waar nodig ons onderwijs verder te verbeteren. Hierbij gebruiken wij de systematiek van het 
model WMK (Werken Met Kwaliteit).

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Middels een jaarlijkse evaluatie wordt gecheckt of de doelen zijn behaald en als dat niet zo is hoe ze 
worden bijgesteld.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij bieden in onze school speciale ondersteuning aan:

• Leerlingen met problemen in de informatieverwerking (leerproblemen, -achterstanden en licht- 
verstandelijke beperkingen, dyslexie, lees- en/of taalproblematiek, concentratieproblemen en 
problemen in de taak-werkhouding)       

• Leerlingen met sociaal emotionele problemen (angsten, motivatieproblemen, 
communicatieproblemen, hechtingsproblematiek en leerlingen met een tekort aan sociale 
vaardigheden)       

• Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Gilles de la Tourette syndroom of een stoornis 
in het autistisch spectrum)       

• Leerlingen met een lichte lichamelijke beperking (lichte visuele en/of auditieve beperkingen, 
lichte epilepsie, astma, problemen in de fijne en/of grove motoriek).

Wij maken gebruik van specialistische programma’s en expertises. Op onze school werken we intensief 
samen om de speciale onderwijsondersteuning te bieden aan leerlingen op het beoogde 
kwaliteitsniveau. Hieronder wordt beschreven over welke  specialistische programma’s en expertises 
De Wissel beschikt:

Onderwijs op maat Op SBO De Wissel wordt voor iedere leerling een OntwikkelingsPerspectief Plan 
(OPP) opgesteld. Hierin wordt op basis van de gegevens over intelligentieniveau en leerprestaties 
weergegeven op welk niveau de leerling de school in groep 8 zou moeten kunnen verlaten. Dit 
perspectief wordt gedurende de tijd dat de leerling bij ons op school is gebruikt als leidraad voor het 
opstellen van doelstellingen voor de verschillende vakgebieden. Deze doelstellingen worden door de 
leerkracht beschreven in het groepsplan. 
Er wordt gewerkt in relatief kleine groepen met gemiddeld 15 leerlingen.    

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Op SBO De Wissel wordt door alle teamleden zeer veel aandacht geschonken aan het begeleiden en 
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Dit gebeurt de hele dag door, op 
allerlei momenten. We hebben een positief pedagogisch klimaat wat door de inspectie van het 
onderwijs met het oordeel ‘goed’ is beoordeeld.  
Naast het aanbod voor alle leerlingen kunnen trainingen worden aangeboden aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben.    

Taalontwikkeling 
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Op SBO De Wissel wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van de taalontwikkeling van alle 
kinderen. Met het team hebben we verschillende cursussen gevolgd op het gebied van taalontwikkeling 
en taalstoornissen, ook nemen leerkrachten individueel deel aan cursussen bij Kentalis. De 
logopedisten van logopediepraktijk Tiel , de ambulant begeleider van Kentalis en de praktijklogopedist 
werken samen met de leerkrachten om de taalontwikkeling te stimuleren bij onze leerlingen. 

Motorische ontwikkeling 
Alle kinderen krijgen twee keer per week gym van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Project ‘Leren door doen’ 
Het project ‘Leren door doen’ bestaat uit drie onderdelen: de praktijkkeuken, techniek-
handvaardigheid-lessen en de zorgstage door bovenbouwleerlingen bij de kleuters.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

Twee van onze leerkrachten zijn opgeleid tot rekenspecialist.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

Onze IB-ers en orthopedagoog werken hierin nauw samen met de werkgroep SEL en de leerkrachten 
van de groepen. Tijdens onze commissie van begeleiding schuift structureel een medewerker aan die 
namens de wijkteams van Tiel e.o. participeert.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Orthopedagoog

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn een SBO school en hebben functionarissen en leerkrachten in dienst die gespecialiseerd zijn en 
leerlingen kunnen ondersteunen in een brede ondersteuningsbehoefte.

13



Onze orthopedagoog werkt hierin nauw samen met de werkgroep SEL

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• PMT-er

Naast onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs werken er ook externe PMT-ers met onze leerlingen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en 
worden voorbereid op een samenleving waarin mensen verschillen en respectvol met elkaar omgaan. 
Van ieder die bij onze school betrokken is, wordt respect verwacht voor de ander en diens 
eigendommen. De methoden Vreedzame School en Rots & Water zijn effectieve anti-
pestprogramma's. Beide programma's zijn goed ingebed in onze school en versterken elkaar.
We werken continu aan pedagogische veiligheid, waarbinnen we eventuele problemen al in een vroeg 
stadium kunnen onderkennen zodat we erop kunnen reageren. Zo staat in ons beleidsplan 
Schoolveiligheid een pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt voorkomen en wat we doen 
als pesten zich toch voordoet. In deze situaties hanteren we de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA). 
Belangrijke elementen van de aanpak zijn: geen schuld, verwijten of straf, we gaan uit van het goede in 
ieder kind, we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en 
oplossingsgericht en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen.  
We zijn extra alert op het voorkomen van pesten via internet en daarom worden er jaarlijks lessen 
mediawijsheid in de bovenbouw gegeven. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.

WMK is onderdeel van ons leerlingvolgsysteem Parnassys en is een afkorting voor Werken met 
Kwaliteit.

Daarnaast wordt de (sociale) veiligheidsbeleving om het jaar onderzocht in een 
tevredenheidsonderzoek bij zowel leerlingen, als ook leerkrachten en ouders. 
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Chantal Crooijmans c.crooijmans@opo-r.nl

vertrouwenspersoon José van Rhee j.rhee@opo-r.nl

3.3 Samenwerkingspartners

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht 
van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken 
hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op 
het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.    

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De 
doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. 
Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en 
weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er 
alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan 
wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het 
onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een 
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.   Ouders zijn niet aanwezig 
bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen. 
  Liever geen onderzoek? Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.    

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal. In Mijn Kinddossier: 

-        staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 

-        kunnen ouders afspraken bekijken; 

-        kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen; 

-        kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Kijk voor meer informatie op 
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/.   

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar 

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR). De leeftijd voor 
de HPV-vaccinaties gaat omlaag van 13 naar 10 jaar. Ook de jongens ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Per wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Het plan, dat gemaakt wordt door het 
RIVM, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak. Heeft het kind nog niet alle vaccinaties 
gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.   
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Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit 
gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.   

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of 
meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.   

Meer informatie 

·       Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. 
Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te 
vinden. 

·       Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 
privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

·       Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te 
besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond 
eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met voor - en vroegschoolse educatie, medische zorg, jeugdhulp, 
arbeidsgerelateerde organisaties en onderwijs (gerelateerde) instellingen.

Onze school werkt onder andere samen met:

Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind (cluster I en II)
• Peuterspeelzaal

Medische zorg
• Ziekenhuis
• Revalidatiecentrum
• Auditief Centrum
• Expertisecentrum voor blinden en slechtzienden
• STMR

Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
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• Instelling voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Stichting MEE
• o.a. samenwerkende fysiotherapeuten
• o.a. samenwerkende logopedisten

Arbeidsgerelateerde organisaties
• PABO, opleidingscentra ROC, MBO

Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO
• MBO
• Bibliotheek Tiel

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs http://www.swvbepo.nl
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Klachtenregeling

We zijn verantwoordelijk voor een transparant veiligheidsbeleid. Op onze school zijn afspraken van 
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders, collega's en andere betrokkenen. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een gedragscode, die is opgenomen in het beleidsplan Sociale 
Veiligheid. 
Soms kan het toch misgaan tussen mensen. Als mensen zich door het gedrag van anderen bedreigd, 
beledigd of geïntimideerd voelen, moeten ze weten waar ze met hun klacht terecht kunnen en op 
welke wijze hun klacht wordt behandeld. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school 
kunnen ouders, leerlingen en onderwijspersoneel een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Een 
vertrouwenspersoon begeleidt hen bij het oplossen van de klacht. Hieronder treft u informatie aan over 
de interne- en externe vertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• De app Parro voor dagelijks contact en andere informatie bijv. vanuit de directie
• Weekmail door de leerkracht van uw kind
• Startgesprek om kennis te maken met de leerkracht
• Startavond; ouder/kind-informatieavond aan het begin van het schooljaar
• Twee keer per jaar informatieverstrekking over vorderingen van hun kind / gesprek middels OPP
• Medezeggenschapsraad

Wij vinden het erg belangrijk om samen te werken met ouders om zodoende de beste kansen te 
creëren voor de leerlingen. Omdat de afstand tussen ouders en school soms letterlijk groot is vanwege 
de regiofunctie en het leerlingenvervoer, zoeken we steeds naar mogelijkheden om deze afstand te 
verkleinen. We gebruiken hiervoor de digitale app "Parro". Hierin verstuurt de leerkracht elke week een 
weekbericht over de klas, ontvangen ouders algemene nieuwe berichten en is er de mogelijkheid om 
direct met de leerkracht contact te leggen.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor ontmoeting die school organiseert:

• Twee keer per jaar informatieverstrekking over vorderingen van hun kind / gesprek middels het 
leerling-rapport en het OPP

• Startgesprek; 
• Ouder/kind-informatieavond aan het begin van het schooljaar
• Kerstactiviteit
• Klassenuitstappen
• Oudertevredenheidsenquête

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Uiteraard is het van belang allereerst in gesprek met de directbetrokkene(n) een klacht te bespreken en 
zo mogelijk te voorkomen. Mocht dit niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing dan kunt u bij 
de intern begeleider en/of de directeur terecht. Mocht dit ook niet hebben geleid tot een oplossing dan 
kunt u zich wenden tot onze intern vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is een 
laagdrempelig aanspreekpunt op school en werkt bij een klacht zo nodig samen met de coördinator van 
de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Op onze school is José van Rhee (j.rhee@opo-r.nl) de 
interne vertrouwenspersoon. Voor heel OPO-R (de stichting waar onze school onder valt) is er ook een 
vertrouwenspersoon. Dat is Bapke van Kessel; zij is bereikbaar via b.kessel@opo-r.nl.

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige die begeleiding biedt in het 
klachttraject. Hij/zij staat buiten de school. De externe vertrouwenspersoon onderzoekt of de klacht in 
gesprekken met school opgelost kan worden. Lukt dit niet of is de melder na afloop niet tevreden? Dan 
biedt de externe vertrouwenspersoon ondersteuning bij het indienen van de klacht bij de 
klachtencommissie. Onze externe vertrouwenspersonen zijn bereikbaar op tel. 088 1447330, dat is het 
nummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland Zuid. 

Een formele klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag van stichting OPO-R ter attentie van het 
bestuur. Het bevoegd gezag kan de klager voorstellen de klacht zelf op te pakken of ervoor kiezen de 
klacht door te sturen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Als de klager niet wil dat het 
bevoegd gezag de klacht oppakt of als de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de 
klager is, wordt de klacht doorgestuurd naar de LKC. De LKC is gevestigd in gebouw 'Woudstede', 
Zwarte Woud 2 te Utrecht. Het postadres is: postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. U kunt ook bellen naar 
030 280 95 90 of mailen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Meer informatie vindt u op 
www.onderwijsgeschillen.nl.

De Klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
- (on)gegrondheid van de klacht,
- het nemen van maatregelen,
- overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de commissie 
zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00

Daarvan bekostigen we:

• Jaarfeesten en -activiteiten zoals Sint en kerst

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De kosten voor het schoolreisje worden apart in rekening gebracht en zijn € 30,-- Mocht u niet in staat 
zijn om de kosten voor het schoolreisje te betalen neemt u dan contact op met de directeur.

De kosten voor het schoolkamp van de groep 8-leerlingen worden ook apart in rekening gebracht en 
bedragen € 70,--.

Voor zowel het schoolreisje, de ouderbijdrage als de vrijwilliger ouderbijdrage is het mogelijk te sparen. 
Elke maandag kan uw kind een klein bedrag meenemen dat u kunt missen.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door een personeels- en een oudergeleding. Zij komen 6x per jaar bij elkaar om 
directie te adviseren of in te stemmen met beleidsstukken.

Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat ouders inspraak hebben in het schoolbeleid en op school 
(ondersteunende) activiteiten kunnen organiseren. Naast het werk in de medezeggenschapsraad (MR) 
en de activiteitencommissie zijn diverse ouders betrokken bij activiteiten, zoals bij excursies, de 
schoolbibliotheek, controle op  hoofdluis, het vervoer naar schoolkamp-locatie en jaarfeesten zoals 
Sinterklaas en Kerst. 
Bij speciale activiteiten nodigen we graag ouders uit om hierbij aanwezig te zijn, bijvoorbeeld bij de 
kerstviering, bij de kinderboekenweek en de sponsorloop.
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De administratie houdt overzicht over de in- en uitgaven. De directie legt jaarlijks verantwoording af 
voor het beheer van de gelden door middel van een jaarverslag. De oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad heeft een controlerende rol. 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij willen wel in overleg gaan om ouders via de stichting 
Leergeld een beroep te laten doen op een tegemoetkoming in de kosten.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer een leerling ziek is, wil de leerkracht dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. U kunt, liefst 
voor aanvang van de lestijd, daarvoor telefonisch contact opnemen met de school. Vanaf 8.00 uur zijn 
wij bereikbaar op telefoonnummer: 0344 - 613 857.
Wanneer we om 8.20 uur geen ziekmelding hebben ontvangen en uw kind niet aanwezig is op school 
dan wordt er door de school contact met u opgenomen om na te gaan wat er aan de hand is. 

We verzoeken u de school ook te laten weten wanneer uw kind een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de 
tandarts of huisarts. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen verlof voor hun kind aanvragen via een verlofaanvraag. Deze kunt u op onze website 
vinden bij downloads. Ook op de administratie zijn deze formulieren verkrijgbaar. De verlofaanvraag 
kan worden ingeleverd op de administratie.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

4.4 Fruit eten en gebruik mobiele telefoons op school
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In de eerste pauze eten de kinderen op school fruit. Snoep, koeken en andere lekkernijen worden niet 
toegestaan. Wekelijks sponsort de Coop   fruit voor kinderen die hun fruit vergeten zijn.

Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Als de kinderen 's morgens het 
schoolplein betreden moeten de telefoons uit zijn. In de klas worden de telefoons opgeborgen in een 
speciale kluis. Indien zich een dringende situatie voordoet privé dan kunt u contact opnemen met het 
algemene nummer van school.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen 
af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid 
van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. 

We hebben voor onze leerlingen op SBO De Wissel vier leerroutes geformuleerd. 
Leerroute 1: uitstroomniveau VMBO GL/TL 
Leerroute 2: uitstroomniveau VMBO BBL/KBL
Leerroute 3: uitstroomniveau Praktijkonderwijs

Leerroute Z: uitstroomniveau VSO-ZMLK

Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wordt bepaald in welke leerroute de leerling wordt 
geplaatst. De toetsen die worden afgenomen worden naar aanleiding van de te volgen leerroute 
bepaald. Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken in een leerling- en groepsbespreking. 
Tijdens deze besprekingen worden de resultaten van de voorgaande bespreking afgezet tegen de 
huidige resultaten. De centrale vraag is of de leerling zich al dan niet ontwikkelt volgens het 
ontwikkelingsperspectief/verwachtingspatroon.

De resultaten van deze toetsen gebruiken wij ook als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. 
Ze worden hierbij op verschillende niveaus geanalyseerd; op leerling-, groeps- en schoolniveau. De 
conclusies die wij hier uit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continue te verbeteren.

5.2 Resultaten eindtoets

Bij alle schoolverlaters wordt in de maand november een eindonderzoek afgenomen. Dit bestaat uit 
twee delen;
- Het rapport van de groepsleerkracht met betrekking tot de vorderingen, aangevuld met scores van 
specifieke didactische onderzoeken en het sociaal functioneren van de leerling.
- Een psychologische test; de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs). Deze intelligentietest 
wordt afgenomen om het juiste niveau van voortgezet onderwijs voor de individuele leerling te 

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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bepalen. De NIO-toets is een betrouwbaar en valide alternatief voor de CITO-eindtoets.  
- Indien nodig wordt ook een sociaal-emotioneel onderzoek afgenomen.

De uitslag van het eindonderzoek heeft voorspellende waarde voor de kans van slagen op een bepaald 
schooltype voortgezet onderwijs. De test wordt onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog 
afgenomen. Naar aanleiding van het eindonderzoek en in samenhang met de ontwikkeling die de 
leerling gedurende de gehele schoolloopbaan heeft doorgemaakt, wordt een advies opgesteld voor wat 
betreft het voorgezet onderwijs. Het advies, de gegevens betreffende het niveau van het didactisch en 
sociaal functioneren, alsmede de uitslag van het psychologisch onderzoek worden in een 
onderwijskundig rapport vastgelegd. Dit rapport bespreekt de leerkracht met ouders en leerling in 
februari tijdens het adviesgesprek. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor aanmelding op het voortgezet onderwijs. 

Sinds schooljaar 2019/2020 is het SBO in Nederland verplicht om ook een eindtoets af te nemen. Op 
SBO de Wissel gebruiken we hiervoor de AMN. Deze wordt in april/mei afgenomen.

5.3 Schooladviezen

Na het verlaten van onze school stromen de meeste leerlingen door naar de volgende soorten van 
voortgezet onderwijs:

- Prakijkonderwijs
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), met of zonder leerwegondersteunend 
onderwijs
- Voortgezet Speciaal Onderwijs

Soms wordt er ook geadviseerd nog een extra jaar op de Wissel te blijven. 

Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs in de afgelopen drie schooljaren: 

Praktijkonderwijs 

2019-2020 11 

2020-2021 11 

2021-2022 12 

Schakelklas 

2019-2020 1 

2020-2021 5 

2021-2022 7

VMBO BBL met LWOO 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven?

Er zijn voor dit onderdeel geen gegevens beschikbaar.

2019-2020 11 

2020-2021 10 

2021-2022 9 

VMBO BBL-KBL met LWOO 

2019-2020 0 

2020-2021 1 

2021-2022 1 

VMBO KBL (met LWOO) 

2019-2020 0 

2020-2021 1 

2021-2022 1 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 

2019-2020 2 

2020-2021 6 

2021-2022 12 

Wissel Verlenging 

2019-2020 1 

2020-2021 0 

2021-2022 1 

Totale uitstroom: 

2019-2020 26 

2020-2021 35 

2021-2022 43

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
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Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Veilig

SamenOp maat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Elke leerling op SBO De Wissel is bijzonder en uniek. We geloven dat élk kind onderwijs verdient dat 
recht doet aan ieders talenten en rekening houdt met zijn of haar eventuele beperkingen. Daarom 
moet onze school een plek zijn waar leerlingen zich geliefd en gewaardeerd voelen, zich optimaal 
ontwikkelen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Wat als je goed in je vel zit, kom je tot leren!

Op SBO De Wissel wordt door alle teamleden zeer veel aandacht geschonken aan het begeleiden en 
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Dit gebeurt de hele dag door, op 
allerlei momenten. 
We werken met de methode ‘De Vreedzame School’; een compleet programma waarin we de klas en 
school beschouwen als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 
stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We 
hebben mediatoren uit de bovenbouw die kunnen helpen om conflicten tijdens de pauze op te lossen 
en is er een leerlingenraad van kinderen die een paar keer per jaar afwisselend met de directeur of de 
adjunct-directeur o.l.v. de vertrouwenspersoon bij elkaar komt. 

Onze grondwet is de basis voor ons doen en laten op onze school:
* We zorgen samen voor een veilige school
* We gaan respectvol met elkaar om
* We zijn aardig en helpen elkaar
* We zijn zuinig op ons materiaal

Tevens zijn wij een gecertificeerde Rots & Water-school. Het doel van het Rots & Water programma is 
het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen 
en/of verminderen van sociale problemen zoals o.a. pesten en buitensluiting. Elke nieuwe leerling volgt 
de basiscursus van twaalf bijeenkomsten en daarna wordt aan elke groep eens in de zes weken een 
training gegeven in het thema van de Vreedzame School-lessen. De Rots & Water-trainingen worden 
gegeven door onze gecertificeerde vakleerkrachten Bewegingsonderwijs.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Tussen 10.00 en 10.30 uur is er een korte pauze om een stuk fruit te eten en wat te drinken en even 
buiten te spelen. De middagpauze is tussen 12.00 en 12.30 uur en daarin wordt tijdens het eten een 
lesactiviteit aangeboden en 15 minuten buiten gespeeld. 

Vanaf 8.05 uur zijn leerlingen welkom op het schoolplein waar ook pleinwacht aanwezig is. Leerlingen 
mogen met hun ouders meteen doorlopen naar de groep of op het plein spelen. Om 8.15 uur gaat de 
bel waarna de leerlingen naar binnen gaan zodat de lessen om 8.20 uur kunnen starten. Als de 
schooldag afgelopen is gaan alle leerkrachten met hun groep naar buiten. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:20 - 13:50  -  - 

Dinsdag  - 08:20 - 13:50  -  - 

Woensdag  - 08:20 - 13:50  -  - 

Donderdag  - 08:20 - 13:50  -  - 

Vrijdag  - 08:20 - 13:50  -  - 

28



6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Intern begeleider onderbouw donderdag en vrijdag op afspraak

Intern begeleider bovenbouw ma-di-do-vrijdag op afspraak

Orthopedagoog maandag, woensdag en donderdag op afspraak

Directeur alle dagen behalve vrijdag op afspraak

Adjunct-directeur alle dagen behalve di-woensdag op afspraak

Vertouwenspersoon maandag, dinsdag en donderdag op afspraak

De namen van de bovengenoemde functionarissen vindt u in Hoofdstuk 2 onder 2.1 organisatie van het 
onderwijs.

Goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers vinden wij van wezenlijk belang. U kunt altijd 
contact opnemen via de mail of telefonisch om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek of 
gewoon een keer binnenlopen.

Tijdens de schooltijden zijn alle deuren in het belang van veiligheid voor medewerkers en leerlingen op 
slot. Om de deur te openen maken we gebruik van een camera bij de ingang van de school om naar 
binnen te kunnen. Hier worden geen opnames mee gemaakt.
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