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Welkom op De Molenwiek 
  

 

Voor u ligt de schoolgids van Rkbs De Molenwiek te Bovenkarspel. Deze schoolgids is bedoeld voor 
ouders die nu kind(eren) bij ons op school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. 

De basisschool is een belangrijk onderdeel van het leven van een kind, maar ook voor u als ouder. U 

vertrouwt uw kind acht jaar toe aan de zorg van onze leerkrachten. Een basisschool kies je dan ook 

met zorg! Deze gids is bedoeld om huidige ouders te informeren over onze werkwijze en nieuwe 

ouders te helpen bij het maken van hun keuze voor een goede basisschool voor hun kind. Het is voor 

hen een eerste kennismaking met onze school.  

De gids neemt u mee in onze organisatie, waar staan wij voor en welke methodes hanteren wij? Wat 

mag u van ons als school verwachten en wat verwachten wij als school van u als ouder? Kortom 

belangrijke informatie, waardoor u onze school leert kennen. 

Wij hopen dat u deze gids met veel interesse zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor 

een toelichting. 

Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
Namens het team van De Molenwiek, 
 
Marielle van Wijk-Medema 
Directeur 
 
  

Herfstwandeling groep 2 en 2/3 

Voorlezen door groep 7 
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Gegevens De Molenwiek 

 

Rkbs De Molenwiek 

Hoofdlocatie:       Dependance: 

Korenmolenlaan 4      Brilliant Starstraat 90 

1611 XE Bovenkarspel     1611 DT Bovenkarspel 

0228 512080      0228 518638 

 

Postbus 57 

1610 AB Bovenkarspel 

 

Directeur: Marielle van Wijk-Medema 

 

Emailadres: info@bsdemolenwiek.nl 

Website: www.bsdemolenwiek.nl 

 

De Molenwiek valt onder het bestuur van: 

Stichting Katholiek Onderwijs de Streek 

Dam 20 A 
1613 AL Grootebroek 
www.sko-destreek.nl 
0228 524096 
 

algemeen directeur: Marlies Harlaar-Bot. 
Het bestuurskantoor heeft zitting in basisschool De Hussel te Grootebroek 

 
Naast onze school staan nog 8 scholen onder het beheer van de stichting: 
•  De Willibrordus in Bovenkarspel  
•  De Meester Spigt in Hoogkarspel 
•  De Uilenburcht in Grootebroek 
•  De Hussel in Grootebroek 
•  De Pancratius in Oosterblokker 
•  De Jozefschool in Venhuizen 
•  De Baskuul in Lutjebroek 
•  Het Kerspel in Hoogkarspel 
 

Op 1 oktober 2016 waren er 274 leerlingen en 12 groepen op onze school. 
Dit schooljaar werken we met een team van 24 leerkrachten, een onderwijsassistent, een conciërge, 

een administratief medewerker en een directeur. Binnen de taakverdeling onder het team beschikken 

we over een geschoolde intern begeleider (ib’er), een ICT coördinator (ICT’er), gedragsspecialist, 

kindercoach, leesspecialist, een coördinator meer- en hoogbegaafden en twee bouwcoördinatoren.  

Het grootste deel van de taken van het onderwijsgevend personeel zijn de onderwijskundige taken. De 

organisatorische taken zijn evenredig over de leerkrachten verdeeld. 

mailto:info@bsdemolenwiek.nl
http://www.bsdemolenwiek.nl/
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Missie en Visie 
 

‘Voor ieder kind de mooiste weg’ 

 

Missie 

Op De Molenwiek vinden we het belangrijk, dat ieder kind zijn of haar mooiste leerweg kan 

bewandelen. Onderwijs dat past bij de leerling. Ons motto is dan ook voor ieder kind de mooiste 

weg! 

Visie 

De visie van onze school is verschoven van de vraag naar hoe verzorgen wij goed onderwijs, naar hoe 

leren wij onze kinderen leren? Hoe bereiden wij ze voor op de maatschappij van de toekomst? 

We hebben ons daarbij afgevraagd: 

- Bereidt onze huidige manier van onderwijs geven onze kinderen voldoende voor op de 

maatschappij waarin zij over 10- 20 jaar zullen gaan participeren.  

- Kunnen wij binnen onze huidige manier van werken alle kinderen passend onderwijs bieden? 

Ons antwoord was helder; er moet wat veranderen. Onze visie op het onderwijs is veranderd. Buiten 

het goed verzorgen van ons onderwijs vinden we het belangrijk dat: 

 kinderen eigenaarschap ontwikkelen voor hun eigen leerproces; 

 leerlingen trots zijn op hun werk en vertrouwen hebben in zichzelf; 

 talentontwikkeling een belangrijkere plek krijgt binnen ons onderwijs; 

 ICT een (nog) belangrijkere plek gaat innemen in ons onderwijs; 

 kinderen mediawijs worden; 

 kinderen de vaardigheid ontwikkelen om verschillende informatie te verwerken; 

 het samenwerken een belangrijke plek inneemt binnen het leren; 

 kinderen leren hoe ze moeten leren; 

 ouders een belangrijke rol innemen binnen de ontwikkeling van de kinderen en we een 

nauwe samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect hebben met de ouders; 

 kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo; 

 kinderen zich veilig en vertrouwd voelen tussen hun medeleerlingen, leerkrachten en de 

ouders op hun school. 

 we werken met goed opgeleid personeel; 

 ons team een professionele leergemeenschap vormt; 

 de visie aansluit bij de visie van de stichting en de grondwaarden van het katholiek 

onderwijs. 

Deze punten hebben we vertaald naar 4 teksten, die het team inspireert en enthousiasmeert en 

inhoudelijk meer zegt hoe wij tegen het onderwijs van de toekomst aankijken en welke kernwaarden 

daarbij horen. 
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Dit hebben we vormgegeven in onze Molen. Iedere wiek staat voor een blik in de toekomst. Deze 

wieken zijn met elkaar verbonden en wij houden de wind eronder. De wieken draaien; de school is in 

ontwikkeling. Samen als team willen we met de ouders en kinderen passend onderwijs gaan 

neerzetten dat gericht is op de toekomst. 

In het hart staan onze fundamenten; alle veranderingen moeten passen bij deze kernwaarden. 

Toekomstgericht onderwijs maken we samen! 

 

Fundament: 

Op de Molenwiek is een kind 

- blij en trots 

- betrokken en wijs 

Op de Molenwiek heeft een kind 

- een basis van steun en vertrouwen vanuit ouders en leerkrachten  

- een brede ontwikkeling van talenten 

Wiek 1: Blij en Trots 

Leren gaat het beste als ieder kind zich welkom en veilig voelt. Op de Molenwiek vinden we het 

belangrijk dat ieder kind uit onze wijk (voedingsgebied) passend onderwijs kan ontvangen op onze 

school. Het maakt niet uit of je goed kunt leren of niet, goed kunt tekenen of niet, het gaat erom, dat 

iedereen wat te leren heeft en we gaan uit van de beste ontwikkeling passend bij een kind en gaan 

daar met elkaar respectvol mee om.  

Ieder kind mag er bij ons zijn, we zijn er om elkaar op weg te helpen. Samen (leerlingen, ouders en 

leerkrachten) zijn we verantwoordelijk voor de mooiste weg van ieder kind.  

Wiek 2: Betrokken en Wijs 

Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. Daarom stemmen we ons onderwijsaanbod af op de 

behoeften, interesses en leerstijlen van kinderen en houden we rekening met de verschillen tussen 

leerlingen. Een kind en zijn/ haar ouders worden betrokken bij het onderwijs en het kind krijgt passend 

onderwijs op alle ontwikkelgebieden. 

Wiek 3: Vertrouwen 

Op de Molenwiek werken ouders, leerlingen en professionals samen aan ontwikkeling van het kind en 

de school. Samen met de ouders zorgen we voor een fijne school, en leveren ouders een bijdrage aan 

het onderwijs, door bijv. gastlessen, talentlessen, hulp bij lezen …. Samen maken we goed onderwijs. 

Ouders zijn samen met de leerkrachten en de kinderen verantwoordelijk voor de leerdoelen. Ouders 

tonen een hoge betrokkenheid bij de te stellen en te behalen doelen, zodat het kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. 
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Uitreiking gouden en zilveren griffel en penseel 

Wiek 4: Talenten 

Op school is een leerling mede verantwoordelijk voor het opstellen en halen van doelen binnen alle 

ontwikkelingsgebieden. Dat zijn niet alleen de basisvakken, maar ook talentontwikkeling, onderzoek , 

lichamelijke ontwikkeling, creativiteit, expressie, techniek …  

Op school geven we onze kinderen de ruimte om naast de basisvakken zich te ontplooien op andere 

gebieden. De kinderen worden blij op school en leren wat ze graag willen leren. Dat maakt hen 

nieuwsgierig naar de dag van morgen en het maakt hen blij en trots. Hiermee bereiken we mede ons 

eerste fundament; blije en trotse kinderen. Middels zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid met een 

goede begeleiding van de professionals ontwikkelt een kind op de Molenwiek zich  

 

We zijn een professionele en innovatieve school in beweging. Het draait bij ons om één ding: 

‘Voor ieder de kind de mooiste weg’ 
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Kerstviering in de kerk 

Identiteit 
De Molenwiek is een katholieke school. We 
geven onze identiteit vorm in catecheselessen, 
in het vieren van de christelijke feestdagen, 
maar ook in de overige lessen als de leerstof 
daar aanleiding toe geeft en in de sfeer waarin 
wij als onderwijsgevenden met elkaar en met 
de kinderen omgaan. We geven daarbij zaken 
als respect voor elkaar, naastenliefde en 
solidariteit een actieve plaats in ons onderwijs.  
Tevens vinden we het belangrijk om kinderen 
goed met elkaar te leren omgaan. Pestgedrag 
wordt absoluut niet getolereerd. In de groepen 
wordt veel aandacht besteed aan hoe we met 
elkaar omgaan. De leerkracht stelt samen met 
de kinderen een contract op waarin de 
kinderen aangeven dat ze zich aan de regels en 
afspraken gaan houden.  
 
De Molenwiek is een katholieke school met een open aannamebeleid. Dus ook niet-katholieke 
kinderen zijn welkom. Wel vragen wij de ouders, die hun kinderen aanmelden, de katholiciteit van 
onze school te respecteren. De verhalen uit de bijbel rond de christelijke feestdagen vormen  een 
onderdeel van onze catecheselessen. 
  
Op school werken we met catecheseprojecten, vanuit het methodetijdschrift Hemel en Aarde. Daarin 
zijn projecten opgenomen voor de onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 en 5) en 
bovenbouw (groep 6 t/m 8). Deze worden aangepast aan het niveau en de ervaringen van de kinderen.  
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Omgaan met elkaar  
 

Een veilige en goede sfeer in de school is de basis voor ontwikkeling. We realiseren dit door het creëren 
van rust en structuur in de school. Aandacht voor groepsvorming, onderling vertrouwen, 
samenwerking, samen spelen en elkaar helpen staan daarbij centraal. 

We maken gebruik van de kanjertraining om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen gedrag en te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld. De kanjertraining gaat uit van 
vijf afspraken. Deze afspraken gelden voor alle betrokkenen op de school: kinderen, leerkrachten en 
ouders: 

 we helpen elkaar 

 we vertrouwen elkaar 

 we werken samen, niemand speelt de baas 

 we hebben plezier, we lachten niet uit 

 we doen mee, we doen niet zielig 

De kanjertraining gebruikt verschillende petten om de kinderen inzicht te geven in hun eigen gedrag 
en dan van een ander. Het doel is dat kinderen kiezen voor de witte pet. De witte pet is voor de Kanjer, 
die houdt zich aan bovenstaande afspraken. 

De kinderen leren in de kanjertraining dat ze zichtzelf mogen zijn en daarbij de witte pet ‘opzetten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van de Kanjertraining: 

 besteden we aandacht aan communicatie; praten, luisteren en belangstelling tonen; 

 leren we kinderen gevoelens te herkennen, te begrijpen en te delen met elkaar; 

 leren we kinderen zich bewust te worden van onderlinge verschillen en deze te waarderen; 

 leren we kinderen omgaan met conflicten, voor zichzelf op te komen en weerstand te bieden 
aan groepsdruk. 

Naast het oefenen met de kanjertraining en het stimuleren van positief gedrag, vinden we het stellen 
van duidelijke grenzen ook belangrijk. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Kinderen 
worden eerst gewaarschuwd met een kleine time-out en bij herhaling (of niet tolereerbaar gedrag) 
een grote time-out. Van deze laatste wordt u als ouders altijd op de hoogte gebracht. Dit kunt u verder 
terug lezen in ons time-out protocol. Daarnaast maken we gebruik van een pestprotocol. 
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Grip op de groep 

Groepsdynamica  

In de groepen op de Molenwiek wordt veel aandacht besteed aan het vormen van de groep. Dat doen 
we niet zomaar. Bewezen is dat een groep waar de eerste weken van een schooljaar aandacht wordt 
besteed aan het groepsproces, de rest van het jaar een prettiger klimaat kent. En dat komt de sfeer, 
de werkhouding en uiteindelijk de leerresultaten ten goede. Hier volgt een korte uitleg over de fases 
die een groep doormaakt.  
 

De fases in groepsvorming zijn:  

 Forming  

 Storming  

 Norming  

 Performing 

 Termination  

Forming    

De groepsleden kennen elkaar nog niet, of als de groep vorig jaar al bij elkaar was, weten de 

groepsleden niet of alles bij het oude is gebleven. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer ze in de grote 

vakantie zijn veranderd. Het is een verkenningsfase, die bij nieuwe groepen één à twee weken duurt 

en die bij groepen die elkaar kennen wat korter kan duren. De groep is in deze fase vaak nog heel 

rustig. De kinderen zijn meer bezig met zichzelf en hoe ze overkomen op de anderen. In deze fase zorgt 

de leerkracht vooral voor veiligheid. 

 

Storming 

De groepsleden weten ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten. De grenzen 

van de eigen veiligheid zijn verkend en nu kunnen ze zich gaan profileren. "Mijn mening moet gehoord 

worden, ik ben er ook." Voor een buitenstaander is de groep rumoerig. Er zijn botsingen, onenigheid 

en ruzietjes. Dit hoort bij deze fase en hoeft niet verontrustend te zijn. De hiërarchie wordt bepaald.  

De leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven horen, maar dat de manier van oplossen wel 

belangrijk is. Conflicten worden samen uitgepraat.   

 

Norming    

De leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven, bepalen hoe er in de groep met elkaar wordt 

omgegaan. Zij bepalen soms onbewust, soms bewust, de ongeschreven regels. Deze normen staan 

eigenlijk zo goed als vast en veranderen bijna niet meer. Het is dus zaak om als leerkracht te zorgen 

dat er positieve groepsnormen zijn ontstaan vóór deze "vaststaan."  Dit kunnen wij bewerkstelligen 

door de leiders een positieve rol te geven en door de groep bewust te maken van hun gezamenlijke 

kracht tegen ongewenst gedrag.  

 

Performing 

De groep is klaar voor het werken. De introductieperiode is voorbij. Deze fase gaat bij een groep die 

echt nieuw is, in na anderhalf tot twee maanden. Bij een groep die elkaar al kent kan deze fase al na 

twee weken ingaan. De groep keert naar de vorige fases terug als er bijvoorbeeld een nieuw kind in de 

groep komt, als een werkweek heel intensief beleefd wordt, als er een heel hevig conflict plaatsvindt, 

of als er een andere ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt. Als leerkracht moet je nu niet denken dat de 

groep “af” is. Een goede groep vergt onderhoud gedurende het hele jaar.  Dat doen wij met de 

Kanjertraining. 
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Termination 

De groep nadert het eind van het jaar. De meeste 

leden zullen dat jammer vinden. Het kan zijn dat ze 

gaan mopperen op alles en iedereen. Zo wordt het 

afscheid minder zwaar, want het is immers niet zo 

leuk hier? Ook kunnen groepjes gaan klitten. Ze 

spreken ook vaak af elkaar snel weer te zien.   Als 

laatste kan er normvervaging optreden. Nu alles toch 

ophoudt, zijn de groepsregels ook niet meer zo 

belangrijk. Het is duidelijk dat groepen 8 deze fase 

heviger doormaken dan de andere groepen op 

school. Als leerkrachten hebben we wel begrip voor 

dit proces, maar we moeten er tevens voor zorgen 

dat de regels blijven zoals ze waren. We accepteren 

dus niet al het gedrag wat hieruit voortkomt en 

blijven wijzen op de afspraken.  

 

Een "goede groep" voorkomt veel gedragsproblemen. Naast bovenstaande en de kanjertraining om op 

een positieve manier goed gedrag te stimuleren/ leren en een veilige school te creëren, werken we 

met een time-out protocol, zoals beschreven bij de kanjertraining.  

 
Sociaal emotionele ontwikkeling - Kanvas 
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te monitoren werken we met Kanvas, een 

leerlingvolgsysteem horende bij de Kanjertraining.  

De groepen 1 en 2 werken met een smiley-vragenlijst. Tijdens de oudergesprekken zullen deze lijsten 

met u, als ouder, worden doorgenomen.   

De groepen 3 en 4 nemen een sociogram af, dit geeft de leerkracht inzicht in de contacten die kinderen 

onderling hebben.   

De groepen 5 tot en met 8 werken met een sociogram en een leerlingenvragenlijst. Door middel van 

deze twee onderdelen krijgt de leerkracht meer inzicht in de onderlinge contacten en het welzijn van 

de kinderen en kunnen we beter inspringen op de behoefte van de groep en de individuele leerling.   

Op onze school is een kindercoach en gedragsspecialist werkzaam, zij kunnen groepen, kleine groepjes 

en individuele leerlingen begeleiden.  

 
Rots en Water 
Alle kinderen van groep 7 krijgen van onze gedragsspecialist Anne Koopman een rots en water training. 
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale 
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale 
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd. 
 
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-
pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige 
doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen 
gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, 
rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. 
 

Kamp groep 8 
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Bezoek Zuiderzeemuseum, thema WOII 

 

Actief burgerschap en sociale integratie 

Ons doel is het bevorderen van actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen. Actief 
burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren.  

Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele 
achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij 
en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Het onderwijs binnen onze school: 

 gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

 is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 

 is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Actief burgerschap en sociale integratie worden ingevuld in de lessen levensbeschouwelijke vorming/ 
catechese, staatsinrichting, wereldoriëntatie en Kanjertraining. 
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Onderwijs op De Molenwiek 
Onze onderwijsvisie is veranderd. Het schooljaar 2017/ 2018 en 2018/ 2019 gaan we gebruiken om 

ons onderwijs zo te veranderen, dat deze het antwoord is op onze visie. Ons onderwijs wordt nu op 

onderstaande wijze gegeven. 

 
Algemeen 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met aspecten van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Aansluiten 
bij de eigen ontwikkeling van het kind en het onderwijs uitdagend en stimulerend inrichten, zodat elk 
kind in zijn ontwikkeling kan groeien.  
De leerkrachten in groep 1 en 2 observeren alle kinderen het hele jaar en nemen in januari voor groep 
2 specifieke toetsen op het gebied van taal af om hun onderwijs goed af te stemmen op de behoeftes 
van hun leerlingen. 
Vanaf groep 3 gaan we verder met het  lees-, schrijf- en rekenproces. Uiteraard wordt er in het begin 
rekening gehouden met de spanningsboog van de leerlingen. Ook wordt er een begin gemaakt met 
vakken zoals natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis en uiteraard worden de expressievakken 
niet vergeten. 
Vanaf groep 4 komen alle schoolvakken aan de orde. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met 
Engels vanaf groep 1. 
In de wet primair onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn kerndoelen 
aangegeven.  
Wij hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig een methode gekozen. In die methode staat dan in ieder 
geval de verplichte leerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle leerstof 
behandeld wordt. 
 

Groep 1/2 
In de onderbouw werken we kindgericht vanuit thema’s, dit 

noemen we ontwikkelingsgericht werken. Het kenmerkt zich 

onder meer door het grote belang dat aan initiatieven van 

kinderen wordt gehecht. Keuzes en initiatieven van kinderen zijn 

noodzakelijk om hen in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk 

hun eigen ontwikkelingsspoor te volgen. Activiteiten die de 

belangstelling van kinderen hebben, bieden de meeste kans op 

betrokkenheid. De thema’s die worden gekozen sluiten aan bij 

de belevingswereld van de leerlingen. Binnen de thema´s wordt 

veel aandacht besteed aan het spel. In dit spel doen de kinderen 

ervaringen op met rekenkundige activiteiten, taalkundige 

activiteiten, gespreksactiviteiten en constructieve activiteiten. 

Als kinderen gemotiveerd zijn om iets graag te willen doen of te 

willen leren, voltrekken zich veranderingen in hun kennis, 

vaardigheden en gedrag, kortom ontwikkelen ze zich. Toch is 

het niet zo dat kinderen volledig in vrijheid handelen. Zo heeft 

de leerkracht binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs een 

belangrijke rol. De leerkracht probeert de kinderen steeds een 

stapje verder te brengen en dat kan op verschillende manieren: 

  

Thema kapper; de mama’s worden heerlijk verwend in de 

kapsalon van groep 1/2. 
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Een bezoekje aan de kapper 

Vrije, open situaties: 

Deze situatie biedt de kinderen de meeste kans om eigen initiatieven te nemen en zelf plannen te 

maken. De leerkracht is ondersteunend bezig en zorgt voor een uitdagende omgeving. 

Georganiseerde, begeleide situaties: 

In dit geval oefent de leerkracht meer invloed uit. Er worden bewust situaties georganiseerd en 

ervaringen worden niet alleen aan het toeval overgelaten. Door initiatieven van de leerkracht is de 

kans groot dat kinderen ervaringen opdoen en op ontdekkingen stuiten die anders niet aan de orde 

zouden komen. 

Georganiseerde, geleide situaties: 

Nu treedt de leerkracht leidinggevend op, neemt het initiatief en 

zorgt ervoor dat de kinderen datgene doen, leren, ervaren of 

ontdekken wat die leerkracht met die bepaalde activiteit voor ogen 

heeft.  

Voorbeelden zijn: vouwen, rijmwoorden bedenken, opdrachten met 

gym, enz. . 

 

Bij ontwikkelingsgericht werken worden de kinderen met alle drie de 

situaties in aanraking gebracht. De basisontwikkeling is dat gedeelte 

van het onderwijs, waarop al het verdere onderwijs is gebaseerd. 

Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben.  

 

 

Kenmerken van de basisontwikkeling 

Het is de taak van de leerkracht om in eerste instantie de drie basiskenmerken veilig te stellen: 

- De kinderen moet zich veilig voelen. 
- De kinderen moeten zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld hebben. 
- De kinderen moeten nieuwsgierig en onderzoekend zijn. 

Naast de basiskenmerken onderscheidt ontwikkelingsgericht onderwijs ook nog specifieke kenmerken: 

- Waarnemen en ordenen 
- Motorische vaardigheden, zowel de grove als de fijne motoriek 
- Woorden en begrippen 
- Vaardigheden op het gebied van geschreven en gedrukte taal 
- Het leren omgaan met bewerkingen en hoeveelheden 

 

Bij het ontwikkelingsgericht onderwijs worden 

methodes ondersteunend gebruikt. In het 

kindvolgstysteem afgeleid van ‘Kijk’ wordt 

aangegeven welke ontwikkeling kinderen 

doorlopen.  
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Hoe leren de kinderen vanaf groep 3 

Zelfstandig werken 

In grote lijnen werken we volgens het Groeps en Individueel Pedagogisch model (GIP). Dit model staat 

voor meer gedifferentieerd onderwijs om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. Voor 

onze school houdt dat het volgende in: 

De organisatie: In de groep is de organisatie gericht op basisregels en werkafspraken. Er is door de 
leerkracht systematisch contact met alle leerlingen door vastgestelde rondes. Het voordeel daarvan is, 
dat de kinderen weten dat iedereen aan de beurt komt. Door een goede klassenorganisatie ontstaan 
rust en duidelijkheid. Dit is een voorwaarde om tot duidelijk handelen te komen. 
De zelfstandigheid: Door middel van uitgestelde aandacht, een dagtaak (weektaak) leren kinderen hun 
eigen gedrag plannen. 
1. De leerling leert los te komen van de leerkracht en gewenst gedrag te tonen. 
2. Daarnaast leert het zelfstandig plannen van eigen activiteiten en leert het producten te evalueren. 
3. Het leren oplossen van problemen m.b.t. de leerstof. 
De instructie: Naast een klassikale instructie zijn er (flexibele) instructiegroepen op basis van leerstof. 
Belangrijk is de planning welke instructie klassikaal en welke in instructiegroepen gegeven wordt.  
De emotionele ontwikkeling: De kinderen krijgen inzicht en greep op hun eigen gedrag 
(zelfvertrouwen en zelfwaardering bij de kinderen). De leerkracht biedt steun door regulering, 
zelfvertrouwen en motivatie. Er zijn afspraken met de kinderen en het zelfstandig werken wordt 
geëvalueerd. 
En het omgaan met elkaar: Er zijn goede afspraken over de omgang met elkaar en het samenwerken. 
Dit komt ook terug tijdens de lessen van de Kanjertraining. 
 

Coöperatief leren 

Binnen de verschillende vakgebieden besteden we aandacht aan coöperatief leren. Coöperatief leren 

is een vorm van samenwerkend leren met als doel de lessen uitdagender te maken en de leerlingen 

actiever bij de les te betrekken. Tevens heeft het coöperatief leren als doel het bevorderen van de 

sociale vaardigheden en het aanbrengen van variatie in de werkvormen. Dit wordt ingezet vanaf groep 

één. 

Weektaken 

Op onze school wordt door alle groepen gewerkt met een weektaak. De weektaak is een middel om 

tegemoet te komen aan de verschillende niveaus en interesses van kinderen. Ook wordt de weektaak 

ingezet om te leren omgaan met uitgestelde aandacht, werk te leren plannen, in eigen tempo en 

interesse te oefenen, te remediëren en te verdiepen.  

Groepsplannen 

We werken met groepsplannen voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling. 

Dit betekent dat we de groep in drie niveaus indelen, te weten; de instructie afhankelijke, de instructie 

gevoelige en de instructie onafhankelijke groep. De kinderen worden ingedeeld naar hun 

instructiebehoefte naar aanleiding van Cito-toetsen, methode gebonden toetsen en observaties van 

de leerkracht. Op deze manier wordt het onderwijs passend bij iedere leerling aangeboden eventueel 

ondersteund met een individueel plan. 

  



Schoolgids 2017/ 2018 Rkbs De Molenwiek - Bovenkarspel 
17 

OPP 

Er zijn kinderen voor wie het reguliere lesaanbod te moeilijk is (wordt). Voor deze kinderen wordt een 

Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van 

het kind verwacht wordt. Scholen voor speciaal basisonderwijs moeten voor elke leerling een 

ontwikkelingsperspectief vaststellen. Dit geldt ook voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs die 

een onderwijsachterstand hebben. Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen 

bepaald. We kijken of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en passen het onderwijs- en 

leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten 

en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders 

en inspectie inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt. 

 

Vernieuwd Niveau Lezen (VNL) 

Wij werken op school met het VNL. In de praktijk komt het neer op het volgende:  
• Alle kinderen van groep 3 t/m 8 lezen stil van 08.30-08.50 uur. Het is dan ook een oase van rust 

in school.  
• De boeken zijn in 12 niveaus verdeeld, aangeduid met verschillende kleuren. 
• De kinderen lezen via een boekenlijst per leesniveau. Als de leerkracht het vermoeden heeft dat 

het kind een niveau hoger kan wordt de leerling getoetst en start het met de volgende lijst.  
• Elk schooljaar wordt de lijst boeken herzien en worden nieuwe uitnodigende boeken 

aangeschaft. 

Leesplan 

Het leesplan heeft als doel om het leesplezier van de kinderen te bevorderen. Lezen wordt het hele 

jaar door op verschillende manieren gestimuleerd. Dit uit zich o.a. structureel in de volgende punten: 

- Iedere groep schrijft in op een activiteit van het aanbod van de bibliotheek. 
- Er wordt gebruik gemaakt van thema collecties. 
- Wij besteden aandacht aan de Kinderboekenweek. 
- Door de hele school heen wordt 4 keer per jaar een voorleesweek gehouden. 
- Groep 1/2 doet mee aan de nationale voorleesdagen en de verteltafel is een onderdeel van 

het werken met boeken. 
- Groep 3/4 heeft jaarlijks een leesbevorderingsproject. 
- Groep 7/8 doet mee aan de landelijke voorleeswedstrijd. 

 

Opening Kinderboekenweek 
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Connect lezen/ Ralfi lezen 

Connect lezen en Ralfi lezen zijn methodes om kinderen te helpen het leesproces beter op gang te 

brengen. Voor kinderen bij wie dit niet goed lukt wordt deze vorm van lezen toegepast. Zij krijgen 

minimaal drie maal per week extra ondersteuning in de groep. Ook van u als ouder wordt hulp thuis 

verwacht. Als uw kind in aanmerking komt voor deze hulp, wordt u vooraf daarvan op de hoogte 

gesteld. 

 

Methodes groep 3 t/m 8 

 

Aanvankelijk lezen Lijn 3 

Nederlandse taal Taal in beeld 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 

Engels Groove me (gr 1 t/m 8) 

Schrijven Klinkers/ Pennenstreken 

Rekenen en Wiskunde Wereld in Getallen 

Sociaal emotionele ontwikkeling Kanjertraining 

 

Wereldoriëntatie: 

Aardrijkskunde Hier en Daar 

Geschiedenis Bij de Tijd 

Natuur en Techniek Natuniek 

Verkeer Verkeerskrant van VVN 

Levensbeschouwing Hemel en Aarde 

 

Expressie 

Tekenen Moet je doen 

Handvaardigheid Moet je doen 

Muziek Moet je doen 

Dramatische vorming Moet je doen 

Dansante vorming Moet je doen 

Gymnastiek Basislessen bewegingsonderwijs 



ICT 
De school beschikt over moderne ICT-middelen, waaronder 
chroombooks, die overal gebruikt kunnen worden. We hebben 
de beschikking over een draadloos netwerk. ICT zal binnen onze 
nieuwe visie een steeds belangrijkere rol gaan innemen. We 
blijven echter boeken en verwerking op papier een belangrijke 
basis van ons onderwijs vinden. ICT is ondersteunend daaraan. 

 

Huiswerk 
Soms krijgen de kinderen een huiswerkopdracht mee. Dit betreft stof om extra te oefenen. Aan de 
ouders wordt gevraagd dit te begeleiden. Huiswerk wordt langzaam opgebouwd vanaf groep 4. Groep 
8 krijgt een agenda om alvast te oefenen voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten houden u op 
de hoogte van het huiswerk via het ouderportaal. 
 
  

Schoolvoetbal 

Natuuronderwijs 
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Passend onderwijs De Molenwiek 

 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging is om ieder 
kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en zo thuisnabij mogelijk 
is. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt, dat zoveel mogelijk op 
de leerling is aangepast. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een 
plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend onderwijs te krijgen.   
 
Onze school staat voor thuisnabij onderwijs. Binnen de huidige manier van werken, merken we dat het 
steeds moeilijker wordt om aan alle onderwijsbehoeften van de kinderen te voldoen. Zoals eerder 
beschreven, zijn we dan ook overtuigd, dat het anders moet en kan. De Molenwiek is hierin in 
ontwikkeling. We willen nog beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat 
ieder kind blij en trots en betrokken en wijs is op onze school! 
 
Op dit moment geven we op onderstaande wijze inhoud aan passend onderwijs. 
 

Leerlingvolgsysteem 
De onderwijsgevende van de groep houdt in de gaten hoe het met de leerlingen gaat, door toetsen af 
te nemen die bij de verschillende methodes horen. Twee keer per jaar worden aparte Cito-toetsen 
afgenomen voor spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast 
wordt meerdere keren per jaar het leesniveau bepaald op tekst door middel van een A.V.I. toets.  
 
De intern begeleider bespreekt de resultaten van de Cito toetsen met de onderwijsgevende. We 
hebben afgesproken welk resultaat de kinderen tenminste moeten halen met de toets. Na het 
afnemen van de CITO toetsen, stelt de leerkracht een groepsplan en leerling zorgplan op waarbij er 
voor elke leerling ruimte is voor hun specifieke onderwijsbehoefte. 
 
De consultant (dit is een medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst, OBD)  voorziet de intern 
begeleider van deskundig advies. We werken ook samen met deskundige leerkrachten van andere 
scholen bij onze stichting.  
 
Soms gaat de ontwikkeling van kinderen niet volgens een gemiddelde lijn en lukt het de leerling niet 
om zich de leerstof binnen het schooljaar eigen te maken. In dat geval besluiten we om het kind een 
groep over te laten doen. Het meeste effect heeft dat in de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4). 
 
Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. In het meerjarenbeleidplan staat wanneer een 
methode vervangen moet worden. Daardoor werken we op De Molenwiek steeds met de nieuwste 
methodes.  
 

Interne Begeleiding 
Het doel van de interne begeleiding is om de leerkrachten en hun leerlingen zo te ondersteunen, dat 
de leerlingen optimaal onderwijs ontvangen.  
 
De hulp aan de kinderen wordt zoveel als mogelijk door de eigen leerkracht binnen de groep gegeven. 
Doordat we verschillende specialismes hebben in de school, delen we de zorg voor onze leerlingen. Zo 
kan het zijn, dat uw zoon/ dochter extra onderwijs krijgt van één van onze specialisten of door de 
onderwijsassistent. De intern begeleider heeft hierin een begeleidende rol. 
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Specialisten die onze school binnen het team kent en actief voor kinderen voor een passend 

onderwijsaanbod verzorgen zijn: 

 Gedragsspecialist 

De gedragsspecialist werkt individueel of in groepjes met kinderen op het gebied van gedrag 

en sociaal emotionele ontwikkeling. Tevens biedt de gedragsspecialist ondersteuning in de 

groepen en coacht zij leerkrachten. 

 Kindercoach 

De kindercoach werkt individueel of in groepjes met kinderen die behoefte hebben aan 

begeleiding op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.  

 Dyslexiespecialist/ leescoördinator 

 Specialist in meer- en hoogbegaafden 

Zij verzorgt een passend aanbod voor deze groep leerlingen binnen de groep. Zij begeleidt 

leerkrachten waar nodig en zorgt voor extra uitdaging buiten de groep. 

 Rots en water trainer 

Alle groepen 7 krijgen een rots en water training aan geboden. 

 
De ouders worden bij interne, maar ook externe hulp altijd op de hoogte gesteld. Soms is het voor een 
leerling niet meer mogelijk om met een vak mee te doen en is een eigen leerlijn nodig. Dit gebeurt 
natuurlijk na zorgvuldig onderzoek en na het informeren van de ouders. Het contact met de intern 
begeleider verloopt in principe via de leerkracht. 
 

De zorgprocedure  
Alle leerlingen worden twee keer per jaar besproken in een groepsbespreking. De IB’er (intern 
begeleider) spreekt de resultaten van de methode toetsen, observaties en Cito-toetsen met de 
onderwijsgevende(n) van de groepen door. Aan de hand van deze analyse worden de groepsplannen 
opgesteld. De IB’er neemt waar nodig ook diagnostische toetsen af. Vanuit de eerder genoemde 
groepsbespreking kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam. 
  
Alle groepsleerkrachten (groep 3 t/m 8) werken met groepsplannen voor de vier basisvakken: 
Rekenen, Spelling, Technisch en Begrijpend Lezen.  Binnen een groepsplan werken we met drie 
niveaugroepen. De leerkracht stemt per groep zijn instructie af. Een groep die met een minimale 
instructie zelfstandig aan het werk kan, de groep die genoeg heeft aan de basisinstructie en als laatste 
de groep die verlengde instructie krijgt. .  
 
Gezamenlijk met de directie vormt de intern begeleider het ondersteuningsteam. Eén keer per maand 
worden de zorgleerlingen besproken in het kleine ondersteuningsteam met de betreffende 
leerkrachten, intern begeleider en de directie. Daarnaast wordt er  6 keer per jaar een ’groot’ 
ondersteuningsteam georganiseerd waarin naast u als ouders, een orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, directie en de betreffende leerkracht van de leerling, 
zitting nemen. Voor een groot ondersteuningsteam is het de bedoeling dat er een groeidocument 
wordt ingevuld door de eerste betrokkenen (ouders en leerkracht). 
 
Vanuit het ondersteuningsteam wordt een gezamenlijk advies geformuleerd. Voorbeelden van 
adviezen zijn:  

 Verder onderzoek door de orthopedagoog of intern begeleider. 

 Verwijzing naar een externe instantie voor nader onderzoek of begeleiding. 

 Een aanbod extra zorg vanuit passend onderwijs op De Molenwiek op het gebied van onze 
specialismes. 
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Als een leerling echt niet verder komt en er wordt gedacht aan een vorm van speciaal onderwijs wordt 
een leerling bij de Commissie toelating speciale onderwijsvoorziening van het samenwerkingsverband 
de Westfriese Knoop aangemeld. Zij beoordelen dan of een leerling een beschikking speciaal 
basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) krijgt.  
 

Ondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de basisondersteuning en de extra 

ondersteuning op De Molenwiek is geregeld. Dit profiel is te downloaden via onze website of ligt ter 

inzage bij de directie. 

 
Samenwerkingsverband  ‘De Westfriese Knoop’ 
Alle scholen voor primair onderwijs in de regio Westfriesland, inclusief de scholen voor speciaal 
onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. 
Dit samenwerkingsverband  ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden van passend en 
thuisnabij onderwijs.   
 
Zorgplicht 
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de 
school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind moet vinden als 
zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school houdt rekening met de 
onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met de bredere situatie rondom het 
kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte deze moeilijke 
beslissing niet alleen te maken. U vindt de aanmeldingsprocedure en het stroomschema op de website 
van  De Westfriese Knoop.  
 
Knooppunten 
Om zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden werken de scholen die bij elkaar 
in de omgeving staan met elkaar samen in een zogeheten knooppunt. De scholen delen expertise met 
elkaar en zetten waar mogelijk gezamenlijke professionalisering  
op. Zij kunnen voor leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag samen de ondersteuning 
organiseren. Het kan ook voorkomen dat een ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de huidige 
school overtreft, maar dat de ondersteuning wel gegeven kan worden op een andere school in de 
buurt. 
 
Trajectbegeleiders  
In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van de 
ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit 
is te vinden op de website van de Westfriese knoop onder het kopje ’documenten’.  
 
Wanneer de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van een leerling die meer vraagt dan 
de basisondersteuning, zal de school het ondersteuningsteam inschakelen.  
 
De trajectbegeleider kan zo nodig ook betrokken worden. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het 
samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders bij het onderzoeken van de mogelijkheden 
voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het 
speciaal (basis)onderwijs.  
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Vragen en informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind?  Op de website van 
samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige 
ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een 
speciaal informatiepunt voor ouders. Van maandag tot en met woensdag is dit informatiepunt 
telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw passend onderwijsvragen.  
 
Dyslexie 
Vergoeding van onderzoek en behandeling door ziektekosten- verzekering bij ernstige enkelvoudige 
dyslexie 
Alle scholen van het Samenwerkingsverband volgen het dyslexieprotocol, daarin worden alle kinderen 
jaarlijks systematisch gevolgd in hun lees- en spellingontwikkeling. Er is een groep leerlingen (ongeveer 
15% van alle leerlingen) die meer instructie en begeleiding nodig heeft binnen de school en dankzij die 
extra intensieve begeleiding (ook door ouders) een voldoende lees- en spellingniveau kunnen 
bereiken.  
Vanaf 1 januari 2009 wordt de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige 
dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Deze vergoeding geldt voor een zeer 
kleine groep leerlingen (3-4% van alle leerlingen). Dit zijn leerlingen waarbij al in een vroeg stadium 
sprake is van hardnekkige lees- en spellingproblemen, ondanks intensieve extra hulp van de school en 
evt. logopedie. Er moet daarnaast geen sprake zijn van andere problemen. Voor de regio is een folder 
ontwikkeld voor alle basisscholen waar verdere informatie in staat. 
 
Indien u vermoedt dat uw kind voor deze vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, kunt u contact 
opnemen met de intern begeleider en vragen om de folder. Daarin vindt u meer informatie over welke 
kinderen onder de bedoelde regeling vallen en wat u verder kunt doen. Het is hierin heel belangrijk te 
weten dat een leerling drie keer achter elkaar op de CITO toetsen (technisch lezen en spelling) een  
E-score moet laten zien om überhaupt voor onderzoek in aanmerking te komen voor onderzoek 
vergoed door de verzekering. 

 
Na de basisschool/schoolkeuze procedure 
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen allemaal een advies 
voor het vervolgonderwijs. De jarenlange observaties, de Cito-toetsen en het onafhankelijk afgenomen 
NIO onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol.  
De directeur, intern begeleider en de onderwijsgevenden van groepen 7 en 8 overleggen over het 
advies. Het gaat om meer dan ‘goed kunnen leren’. Kinderen moeten het ook willen en een 
zelfstandige werkhouding laten zien.  
 
De ouders kiezen zelf de school van voortgezet onderwijs, waarop zij hun kind willen plaatsen. Naast 
het definitieve advies vragen deze scholen, na de inschrijving, ook het advies van de directie. Hiervoor 
wordt een informatieavond georganiseerd, zodat u op de hoogte gebracht wordt omtrent de nieuwste 
ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs.  
 
De schoolkeuze procedure verloopt als volgt: De ouders/verzorgers ontvangen in groep 7 een brief 
over de NIO en u wordt als ouders gevraagd naar uw idee voor het type vervolgonderwijs voor uw 
kind. 
Bij alle kinderen van groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar de NIO afgenomen. (Nederlands 
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) met daarbij ook de N.P.V.J. (Nederlands Persoonlijkheids  
Vragenlijst Junior) Dit is een vragenlijst waarbij de interesses van de kinderen aan bod komen.  
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Kamp groep 8 

De resultaten van dit onderzoek worden 
besproken door een medewerker van de 
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) met de 
intern begeleider, de directeur en de 
betreffende onderwijsgevende. Tijdens deze 
besprekingen worden, in onderling overleg, de 
leerlingen geselecteerd die voor nader 
individueel, psychologisch of didactisch 
onderzoek in aanmerking komen. Aan de ouders 
zal in november in groep 8 een voorlopig advies 
worden uitgebracht.  
Met dit advies kunt u de verschillende open 
dagen van de voortgezet onderwijs scholen 
bezoeken. Zodra deze data bekend zijn worden 
deze bekend gemaakt in het ouderportaal. 

 
In januari wordt voor de laatste keer een reeks CITO toetsen afgenomen, waarna goed wordt bekeken 
of er een aanpassing van het advies nodig is.  
 
In februari vindt er een tweede gesprek plaats tussen de verschillende instanties om tot het definitieve 
advies te komen. Dit advies wordt aan de ouders meegedeeld. Met dit advies maakt u een definitieve 
keuze voor een school voor voortgezet onderwijs voor uw kind. Van school krijgt u vervolgens het juiste 
inschrijfformulier.  
 
Per schooljaar 2015/ 2016 is iedere school verplicht een eindtoets af te nemen. Onze school heeft voor 
de toets ‘Route 8’ gekozen, deze vindt plaats in de periode april/ mei. Deze eindtoets heeft in principe 
niet ten doel een eindadvies te bepalen, maar geeft een beeld van ons uitstroomniveau. In enkele 
gevallen kan bij een hogere score op de eindtoets een heroverweging van het advies plaats vinden. 
 
Na een jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voorgezet onderwijs 
gaan. We bespreken dan ook de leerlingen die er al langer zitten. Het is voor de school belangrijk om 
te controleren of de gegeven adviezen juist waren. 
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Algemeen 
Toelatingsprocedure/ inschrijving 
Ouders vullen een aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. Deze aanmelding is mogelijk 
gedurende het gehele schooljaar, of tijdens een gemeenschappelijke aanmelding in de maand maart.  
In de maand februari kunt u in de Middenstander lezen, welke dagen de inschrijvingen plaatsvinden. 
 
De school zal indien nodig nog wat aanvullende vragen stellen en als er geen specifieke 
onderwijsbehoeften zijn, dan wordt de leerling ingeschreven. De voorschool (kinderopvang of 
peuterspeelzaal) schrijft een overdrachtsrapport.  
 
Wanneer een kind afkomstig is van een andere basisschool, wordt voor inschrijving altijd contact 
opgenomen met de school van herkomst. Pas na inzage van het Onderwijskundig Rapport van de 
vorige school, het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van De Molenwiek, 
kunnen wij wel/niet tot plaatsing overgaan. Na ontvangst van een bericht van uitschrijving volgt de 
definitieve inschrijving. Wanneer De Molenwiek niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een 
kind zullen wij samen met u, als ouders/ verzorgers, op zoek gaan naar een passende onderwijsplek. 
 
Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces 
van het kind te ondersteunen. Bij het besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een 
teambesluit. We gaan er immers van uit dat (bij toelating) de leerling de gehele basisschool periode 
op onze school welkom zal zijn.  
 
U krijgt na inschrijving een brief thuisgestuurd waarbij de inschrijving officieel wordt. In deze brief staat 
in welke groep uw kind komt en bij welke leerkrachten.  
 
Plaatsing van de leerlingen geschiedt vanaf het moment, dat het kind 4 jaar wordt. Tot 6 weken voor 
de zomervakantie worden er geen leerlingen meer geplaatst. Mocht uw kind die periode  4 jaar worden 
mag hij/zij starten in het komende schooljaar 2018-2019. 
 
In principe mag uw kind in vier dagdelen wennen aan de school. In een brief wordt u als ouders 
gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht, waarbij uw kind ingedeeld is. Wilt u dit uiterlijk 
5 weken van tevoren doen?  
 
De kinderen die 4 jaar worden binnen vier weken na de start van het  schooljaar mogen direct starten 
na de zomervakantie.  Om wel alvast kennis te maken met de leerkracht en het lokaal even te zien 
wordt er elk jaar een doorschuifmoment gepland waarbij alle leerlingen alvast in hun volgende groep 
gaan kijken. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd.  
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Groepsindeling 

1/2A Kristel van den Berg ma di   wo*   

 Marga Jorna   wo* do       vrij 

1/2B Annemieke Vriend ma di wo*   

 Wendy Bakels   wo* do vrij 

1/2C Karin Slagter ma di wo   

 Lia Bloemendaal    do vrij 

2 Manon Buijsman ma di wo do vrij 

3/4 Sandra Broersen ma di wo   

 Marijke de Boer    do vrij 

3 Toos Sijs ma** di** wo*   

 José Koster   wo* do** vrij** 

4 Inger de Vries ma di    

 Ineke Teunissen   wo do vrij 

5 Neeltje Jonker ma di    

 Loes Stam   wo do vrij 

5/6 Maud Koomen ma di wo   

 Koen de Groote    do vrij 

6 Hans Schipper ma di  do vrij 

 Neeltje Jonker   wo   

7 Koen de Groote ma di    

 Wendy Ettema   wo do vrij 

8a Wendy van Dijk  di* wo do vrij 

 Anne Koopman ma di*    

IB Angelique Groot ma di wo do  

GS Anne Koopman   wo   

Kindercoach  Lia Bloemendaal   wo*   

ICT Wendy van Dijk  di*    

MT Kristel v/d Berg   wo*   

MT Maud Koomen    do  

Directie Marielle van Wijk  di wo do vrij 

Zorg Anne Koopman  di*    

onderwijsassistent Anita Schuurman ma di wo do  

Concierge Marcel de Boer ma di wo   

Adm. Medewerker Marleen Meissen ma di   vr 
* om de week 

** om het half jaar 
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Tekenen met een 3D pen 

Schooltijden 
Vanaf het schooljaar 2017/ 2018 gaat De Molenwiek werken met 

een continurooster. 

 

 Groep 1 t/m 8 

Maandag 8.30 – 14.00 

Dinsdag 8.30 – 14.00 

Woensdag 8.30 – 14.00 

Donderdag 8.30 – 14.00 

Vrijdag 8.30 – 14.00 

 
De kinderen eten alle dagen op school. We vragen u dan ook uw zoon/ dochter een tussendoortje en 
een beker (voorzien van naam) drinken voor de ochtendpauze mee te nemen en voor de lunch een 
broodtrommel en drinken. Pakjes drinken zijn niet toegestaan i.v.m. de berg afval die dit met zich 
meebrengt. Op het ouderportaal kunt u het protocol continurooster terugvinden. Hierin kunt u lezen 
welke afspraken er allemaal zijn. Dinsdag en donderdag zijn fruitdagen en mag uw kind alleen fruit/ 
groente mee als tussendoortje. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde voeding krijgen, 
maar blijven dat wel een verantwoordelijkheid van ouders vinden. In het protocol staan tips en 
adviezen. 
 

Het wegbrengen van uw kind 
Groep 1/2 
U kunt uw kind ’s morgens in de klas brengen en daar afscheid nemen. De deur gaat om 8.25 uur open. 
 
Groep 3 t/m 8 
Vanwege de rust in de school in het hoofdgebouw en het samen op tijd starten met de groep, staan 
de leerkrachten om 08.20 uur op het schoolplein. U kunt dan nog even contact zoeken met de 
leerkracht en op het schoolplein afscheid nemen van uw kind. Om 08.25 uur zal er een zoemer gaan 
en verzamelen de leerlingen bij de groepsleerkracht. Samen lopen zij naar binnen. 
Voor groep 3 wordt het eerste half jaar (tot aan de Kerstvakantie) een uitzondering gemaakt. Ouders 
kunnen dan ’s morgens nog mee de groep in, om afscheid te nemen, het gebouw te leren kennen en 
om het leesproces te blijven volgen.  
Groep 8 zal de tweede helft van het schooljaar niet meer in rijen opstellen, maar zelfstandig naar 
binnen gaan, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Gedurende het schooljaar worden er inloopmomenten georganiseerd, waarbij u in de groep van uw 
kind(eren) kunt kijken. Na 14.00 uur bent u altijd welkom! 
Na schooltijd komen de kinderen naar buiten, daar kunt u ze opwachten. Groep 1/2 wordt begeleid 
naar buiten, vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar buiten.  

 
Vieren verjaardag 
De kinderen mogen hun verjaardag vieren in de groep. In de groepen 1 en 2 bent u van harte welkom 
om daarbij aanwezig te zijn. Vanaf groep 3 viert uw kind zijn/ haar verjaardag zelf in de groep. Houdt 
u de traktatie a.u.b. beperkt. De kinderen gaan niet langs de andere klassen, maar vieren hun 
verjaardag alleen in de eigen groep.  
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Fietsen 
Rondom de school is de ruimte beperkt om fietsen te stallen. Als er echt een noodzaak is om toch met 
de fiets te komen, zijn er afspraken met de groepen gemaakt waar de fietsen neergezet moeten 
worden. Voor beschadigingen of vermissing is de school niet verantwoordelijk. Er mag niet worden 
gefietst op de stoep en op het schoolplein!  

 
Gevonden voorwerpen 
Het is logisch dat kinderen weleens iets kwijtraken. De gevonden voorwerpen bewaren we in de 
dependance in een doos op de gang. In het hoofdgebouw vindt u de gevonden voorwerpen in de aula 
in een bak. Twee keer per jaar worden alle gevonden voorwerpen nogmaals uitgestald. Daarna gaat 
de rest naar een goed doel.  

 
Ziek/ bezoek dokter/tandarts/orthodontist 
Een ziekmelding of bezoek aan een arts kunt u doorgeven via het ouderportaal. Afmeldingen dienen 
voor 8.30 uur in het ouderportaal gemeld te zijn. Om het onderwijsproces zo min mogelijk te verstoren 
verzoeken wij u om zo min mogelijk afspraken te maken onder schooltijd.  
 

Sociale Media in de school 
Het gebruik van Social Media (zoals bijv. Facebook, Whatsapp, Instagram) groeit nog steeds. We zien 
het gebruik van die media en toepassingen ervan op allerlei gebieden toenemen, ook in de contacten 
tussen school en ouders. En kijken we naar onze leerlingen dan zien we dat het gebruik van allerlei 
media door hun als de gewoonste zaak van de wereld wordt gezien. 
  
Die ontwikkelingen gaan zo snel dat gemakkelijk het gevoel van ongrijpbaarheid en onbeheersbaarheid 
kan ontstaan, soms met nare gevolgen. Door het maken van afspraken kunnen wij als school niet alles 
voorkomen, maar wel proberen het gebruik van die media toch wat te stroomlijnen. 
  
Welke afspraken hebben we bijvoorbeeld op school gemaakt? 

 Personeelsleden mogen geen ’vrienden’ worden met leerlingen op sociale media en ook met 
ouders hanteren we een professionele afstand wat betreft informatie die via sociale media wordt 
gedeeld.  

 We posten bewust! Want, elke betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke 
hij of zij publiceert via de sociale media.  

 We nemen de fatsoensnormen in acht.  
 

Met de leerlingen werken we in de bovenbouw toe naar ’mediawijsheid’, waarbij ook bovenstaande 
afspraken met leerlingen worden besproken. Er is een internet-protocol voorhanden. 
 
Aan u als ouders willen we in ieder geval onze afspraken kenbaar maken en vragen tegelijkertijd om 
terughoudend te zijn bij het bijvoorbeeld plaatsen van foto’s op Facebook van allerlei activiteiten op 
school. Niet elke ouder of elk kind wil zich op bijv. Facebook voorbij zien komen. En datzelfde geldt ook 
voor personeelsleden. In het geval van misbruik van privé-gegevens zullen we dit aan de juiste 
autoriteiten melden.   

 
Nablijven 
Soms is er na schooltijd een gesprek met een leerling noodzakelijk. Als dit langer dan 15 minuten duurt, 
nemen wij telefonisch contact met u op.  
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Koningsspelen 

Nakijkbeleid  
De leerlingen maken op school veel werk. De leerkracht bekijkt het gemaakte werk. Het werk wordt 
grotendeels ook nagekeken, maar soms maakt de leerkracht de keuze om het rekenwerk door de 
leerlingen zelf te laten nakijken, of het gemaakte werk met de hele klas na te bespreken. U kunt dus 
ook werk thuis krijgen waar niet zichtbaar is dat er enige correctie heeft plaatsgevonden.  

 
Schrijven met juiste pen 
In groep 1, 2 en 3 wordt alleen geschreven met een driekantig potlood. De eerste helft van het 
schooljaar schrijven de leerlingen in groep 4 hier ook nog mee. De tweede helft van het jaar krijgen de 
kinderen een vulpen. Daar schrijven ze mee tot en met groep 6. Kinderen krijgen een pen van school. 
Bij het kwijtraken van de pen, of het moedwillig stuk maken van de pen, betalen de kinderen de 
kostprijs van de pen. Er gaat dan een brief mee naar de ouders. 
Vanaf groep 7 zijn meerdere soorten schrijfmateriaal aanwezig, zodat de kinderen uiteindelijk zelf een 
keuze kunnen maken en gaan schrijven met de pen waar ze het fijnst mee schrijven (denk aan 
gelpennen, balpennen, maar ook nog hun vulpen van voorgaande jaren). 

 
Sportactiviteiten 
Op De Molenwiek organiseert de sportcommissie bijna alle sportactiviteiten die buiten de school 
plaatsvinden. Deze commissie bestaat uit drie ouders: Ingrid Botman, Ingrid Bakker en Mariska  
Hoogland. De sportcommissie heeft een eigen e-mail adres: sportcommissie@bsdemolenwiek.nl . Zij 
krijgen van diverse verenigingen uitnodigingen om mee te doen aan verschillende sporttoernooien. De 
sportcommissie coördineert de opgaven van de kinderen, zorgt voor evt. begeleiding en regelt, zodat 
iedereen weet wanneer zij wáár moeten zijn. De hulp van de ouders is hierbij onmisbaar. 
De kinderen van de groepen 3-4-5 krijgen altijd een brief mee voor opgave. Groepen 6-7-8 kunnen 
hiervoor kiezen. Er wordt wel verwacht dat opgave ook deelname is.  
 

 
 

 

Gymlessen 
De kinderen ontvangen vanaf groep 3 twee lesuren gym. Eén lesuur wordt verzorgd door de eigen 
leerkracht en het tweede lesuur door een gymdocent van sportservice West-Friesland. 
Het bewegingsonderwijs vindt plaats in gymnastiekzaal ’De Helt’ aan de P. van Egmondweg. Begint de 
gymles om 8.30 uur kunt uw kind direct naar de gymzaal gaan. 
  

mailto:sportcommissie@bsdemolenwiek.nl
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Het actuele gymrooster is terug te vinden op het ouderportaal en op de website van de school. 
De kinderen moeten tijdens de gymlessen gymschoenen dragen, van balletschoentjes zijn de zolen te 
glad. De gymschoenen zijn noodzakelijk om voetschimmelinfecties en 
ook voetwratten te voorkomen. De vloer van de school en gymzaal wordt 
zo goed mogelijk schoongehouden, maar de hierboven genoemde 
infecties komen op alle scholen veelvuldig voor.  
Voor de bewegingsvrijheid en de gezondheid, willen we dat de leerlingen 
zich omkleden in een kort broekje en t-shirt. De gymschoenen en kleding 
blijven bij de groepen 1-2 op school. Wilt u er zelf aandenken die 
regelmatig te wassen? Wilt u op alle gymspullen van uw kind zijn/haar 
naam zetten? 
 
U krijgt van de school, als uw kind in groep 1 komt, een gymtas voorzien van de naam van uw kind.  
 

Geneeskundig onderzoek 
In de loop van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 2 door de schoolarts Dhr. M. Dijkema in 
Het Rigtershof worden onderzocht. De leerlingen uit groep 4 en 7 zullen op school onderzocht worden.  
De GGD nodigen steeds kinderen uit een bepaald geboortejaar uit. Het kan dus zo zijn dat de 
bovengenoemde groep iets afwijkt. Indien de ouders of onderwijsgevenden dit nodig achten, kunnen 
de leerlingen uit andere groepen ook voor onderzoek in aanmerking komen. Zonder toestemming van 
de ouders zal er geen onderzoek plaatsvinden. U ontvangt de oproep hiervoor via de school.  
 
Het geneeskundig toezicht wordt uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de 
gewestelijke gezondheidsdienst, het adres luidt als volgt:  
G.G.D.  
Antwoordnummer 1  
Berkhouterweg 22 
1620 VB Hoorn 
0229-253392 

 
Luizen 
We weten, dat het een ‘netelig’ onderwerp is, maar toch willen we u met klem vragen om uw kind 
regelmatig te controleren op de aanwezigheid van luizen. En bij constatering van luizen, wilt u dan de 
school bellen, dat er hoofdluis geconstateerd is? Het is en blijft een groot probleem en nogmaals met 
uw hulp (luizen zoeken en bestrijden) moeten we deze ’hobbel’ toch kunnen nemen.  
We willen als school nog eens benadrukken dat het hebben van luizen niets zegt over hygiëne. 
Wanneer bij uw kind op school luizen/neten worden geconstateerd, belt de leerkracht u Bij geen 
gehoor ontvangt u een mail. Regelmatig zullen een aantal ouders alle kinderen controleren op de 
aanwezigheid van luizen en/of neten. Kinderen met hoofdluis die niet zijn behandeld mogen i.v.m. 
kans op verspreiding niet op school komen. 
 

Kinderzeer 
Hoe gaat de school hiermee om? De school volgt de richtlijnen van de GGD, hetgeen wil zeggen: zolang 
de plekjes open zijn, blijft het kind thuis. Als de plekjes zijn opgedroogd en er korstvorming plaatsvindt, 
is de kans op infectie voorbij en kan het kind dus weer naar school. Dit is meestal na 2 dagen het geval 
na de start van de medicatie.  
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Wat kunt u doen? 
-  extra letten op handhygiëne 
-  het kind niet aan de plekken laten krabben 
-  na huidcontact de handen goed wassen 
-  voor het kind een eigen handdoek gebruiken 
-  met het kind naar de huisarts gaan voor behandeling 

 
Leerplicht 
Slechts in zeer bijzondere gevallen mag aan leerplichtige kinderen (dus kinderen vanaf 5 jaar) 
toestemming gegeven worden voor verlof buiten de schoolvakanties om. Dit dient u schriftelijk uiterlijk 
zes weken van tevoren te doen. Een formulier hiervoor is op te halen bij de eigen leerkracht. De directie 
neemt uiteindelijk de beslissing of de aanvraag voor verlof gehonoreerd wordt.  
 
Vakantie onder schooltijd kan alleen als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan 
door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.  
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind maximaal een periode van 10 
schooldagen, en niet in de eerste twee weken van het schooljaar, vrijgeven zodat er toch een 
gezinsvakantie kan plaats hebben. Bij uw aanvraag moet er dan wel een werkgeversverklaring worden 
bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder 
blijkt. Verder kunt u op het aanvraagformulier voor verlof alle wettelijke regels lezen! 
 
Overigens is het zo, dat de school te allen tijde contact met u opneemt als uw kind niet op school is. 
Uiteraard alleen als wij niet weten waarom uw kind er niet is. De school is verplicht om de 
leerplichtambtenaar van de gemeente in te schakelen, wanneer u zich niet aan deze afspraken houdt.  
Vanaf 1 april 2017 is er door de overheid verscherpt toezicht op de verlofregeling. Aanvragen die niet 
binnen de wettelijke regels vallen, worden niet gehonoreerd.  
Deze kaders zijn op de website en op het ouderportaal en achterop het aanvraagformulier terug te 
vinden.  

 
Voor- en naschoolse opvang 
Voor de scholen van onze stichting wordt de kinderopvang uitgevoerd door Stichting Smallsteps 
Kinderopvang. Van 07.30 tot 18.00 uur wordt buitenschooltijd gewerkt met een voor de kinderen 
aangepast programma. Stichting Smallsteps voldoet aan de basiskwaliteitseisen zoals die in de Wet 
Kinderopvang zijn verwoord.  
De Rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang, via de belastingdienst. U kunt hiervoor 
gebruik maken van de gratis administratieve dienstverlening van Smallsteps. Voor verdere informatie 
zie: www.smallsteps.info  

 
Protocol gescheiden ouders  
De informatievoorziening die vanuit school komt, verloopt in principe via de ouder waarbij de kinderen 
wonen. Wij gaan er als school vanuit dat die ouder ervoor zorgt dat alle informatie ook bij de andere 
ouder komt. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met de school. Dan kan er naar een oplossing 
worden gezocht. Dit geldt ook voor gesprekken omtrent uw kind. Om communicatieproblemen te 
voorkomen is het handig als u bij de leerkracht aangeeft hoe de bezoekregeling georganiseerd is.  
Wanneer een niet-gezagsouders informatie opvraagt over zijn/ haar kind wordt in het burgerlijk 
wetboek bepaald in artikel 1:377c dat de scholen wettelijk verplicht zijn om de niet-gezagsouder 
informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten en omstandigheden. Deze 
moet bovendien betrekking hebben op het kind of op diens verzorging. De niet-gezagsouder dient 
nadrukkelijk te vragen om de informatie. Voor de leerkrachten is de gezaghebbende ouder het directe 
contactpersoon. Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft ontvangen, mag worden verstrekt. 

http://www.smallsteps.info/
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Vakantierooster/ Studiedagen 
Een overzicht van het vakantierooster en de studiedagen zijn terug te vinden op het ouderportaal en 

op de website. 

 

Sint Nicolaasfeest 
De groepen 6, 7 en 8 maken voor elkaar een gedicht en een surprise. 
Zij krijgen hiervoor geld van de oudervereniging. Groep 1 t/m 5 krijgt 
van de Sint een verrassing. 

 
Schoolfotograaf 
Ieder jaar worden alle groepen door de schoolfotograaf op de foto 
gezet. Ook worden er individuele foto’s van de leerlingen gemaakt. Exacte data worden vermeld in de 
nieuwsbrief en op het ouderportaal. Besloten is, dat de foto’s van de broertjes en zusjes na schooltijd 
gemaakt worden, dit omdat anders te veel beslag gelegd wordt op de onderwijstijd.  

 
Ongelukjes 
Indien uw kind onverhoopt doktershulp nodig heeft, nemen wij contact op met uw eigen huisarts. Wij 
nemen ook contact met u op, zodat u samen met uw kind naar de dokter kunt gaan. Als u echter niet 
thuis bent, gaat een van de onderwijsgevenden mee.  

 
Verzekering 
Er is een verzekering afgesloten t.b.v. de leerlingen, onderwijsgevenden en ouders die op school 
helpen. Deze verzekering geldt ook voor het gaan van huis naar school en terug. Eventuele ongevallen 
dient u zo spoedig mogelijk op school te melden.  
De verzekering heeft alleen betrekking op lichamelijke schade. Materiële schade zoals brillen, kleding 
e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze schade kunt u meestal verhalen op de ’dader’, 
die een W.A.-verzekering heeft. 

 
Milieuzorg 
Ook op school wordt veel aandacht besteed aan het milieu. Zo wordt het papier van de school apart 
ingezameld en aangeboden aan de oudpapierhandel. Batterijen en lege inktcartridges zamelen we ook 
in. U kunt deze deponeren in de bakken bij de hoofdingang. 

 
Kledinginzameling All for Africa 
Ieder jaar wordt er door de organisatie All for Africa ingezamelde kleding opgehaald. De school krijgt 
een kleine bijdrage per kilogram.  

 
Centrum voor Jeugd en gezin  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG/ Welzijn) Stede Broec is de voordeur naar hulp en 
ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Als ouder of verzorger kunt u in het CJG 
terecht voor antwoord op uw vragen en voor ondersteuning bij de opvoeding. Ook voor jongeren is 
het CJG de plek voor informatie en advies. 
 
Opvoeden is soms een hele klus. Ouders en verzorgers komen regelmatig voorvraagstukken te staan. 
De medewerkers van het CJG helpen u graag met informatie en advies. Als het nodig is brengen ze u 
in contact met de juiste deskundige voor verdere ondersteuning. Alles gebeurt in overleg met u. Samen 
met het CJG maakt u een plan om de situatie te veranderen, zowel voor u als het kind. 
 
  



Schoolgids 2017/ 2018 Rkbs De Molenwiek - Bovenkarspel 
33 

Bij het CJG/ Welzijn Stede Broec kunt u altijd binnenlopen.  
U heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. Zo kunt u weer genieten van uw kind. Informatie en 
voorlichting over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van en het omgaan met kinderen, pubers 
en jongeren (van 0 t/m 23 jaar). 

•  Adviesgesprekken 
•  Groepsbijeenkomsten en activiteiten voor ouders en kinderen 
•  Opvoedingsondersteuning en zorg 

 
Geen tijd om zomaar binnen te lopen?  
Maak dan een afspraak per telefoon of stel uw vraag via e-mail. Binnen twee dagen wordt uw vraag 
beantwoord door een professional. Kijk ook op www.cjgstedebroec.nl of mail naar  
cjg@welzijnstedebroec.nl  
 
Waar kunt u het CJG vinden? 
Hoofdlocatie Stichting Welzijn Stede Broec 
Stationslaan 2, Bovenkarspel   
(Er is een balie in de bibliotheek) 
0228 – 511528 
 
Geopend van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.30 uur. 
Op donderdagavond kunt u tussen  
19.00 en 21.00 uur ook binnenlopen. 
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Een afspraak is niet nodig, maar u kunt altijd bellen of mailen. 
 
GGD Hollands Noorden 
Wil je een afspraak maken voor het opvoedspreekuur (0 t/m 19 jaar)? 
Bel dan naar 088-0100551 

 
De klachtenregeling 
Voor Stichting Katholiek Onderwijs de Streek is een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is in 
overleg met de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties tot stand 
gekomen. 
Iedereen die betrokken is bij de school kan van deze regeling gebruik maken.  
De klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en 
personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de 
schoolgemeenschap. 
 
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg op een 
juiste wijze worden afgehandeld.  
 
Indien dit niet mogelijk is dan kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Op iedere school 
is een contactpersoon benoemd die in eerste instantie hulp kan bieden bij het deponeren van de klacht 
bij de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor onze school zijn dat Loes Stam en Neeltje Jonker. 
 
Tot extern vertrouwenspersoon heeft de stichting benoemd: 
Mevr. A. Schippers 
Westerstraat 244, 1601 AS Enkhuizen  
Tel. 0228-313757 
 

mailto:cjg@welzijnstedebroec.nl
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Naar gelang de ernst van de klacht kan de vertrouwenspersoon besluiten contact op te nemen met de 
klachtencommissie. 
 
Ten aanzien van seksuele intimidatie zijn de scholen van onze stichting aangesloten bij GGD Hollands 
Noorden. Als u deze mensen wilt bereiken kunt u daarvoor hulp vragen bij schoolcontactpersoon Loes 
Stam of Neeltje Jonker, of direct contact met hen opnemen. 
 
Vertrouwenspersonen 
G.G.D. Hollands Noorden  
Locatie Hoorn  
1740 AH Schagen  
Tel. 088-0100500 
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Koningsspelen 

Ouders op De Molenwiek 
Wij vinden het als school erg belangrijk dat we met u als ouders, een samenwerking aangaan. Het 
welbevinden en de leerontwikkeling van de kinderen is voor u, maar ook voor ons zeer belangrijk. Een 
goede communicatie is daarin erg belangrijk. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan 
beantwoorden wij deze in een persoonlijke gesprek. De mail/ ouderportaal is alleen bedoeld voor korte 
informatieoverdracht en het maken van afspraken. De leerkrachten houden u op de hoogte van de 
ontwikkeling van uw kind. Mocht het nodig zijn, vragen wij u om extra op school te komen voor een 
gesprek. 
 
Wij vragen thuis van u een actieve rol in het begeleiden van uw kind(eren). Veel voorlezen aan uw 
kind(eren), het oefenen van rekenwerk (als u dat gevraagd wordt door de onderwijsgevenden), zijn 
hierin voorbeelden van samenwerken op leergebied. Maar het is net zo belangrijk dat u ervoor zorgt 
dat uw kind(eren) op tijd naar bed gaan, voldoende lichaamsbeweging krijgen en gezond eten.  
Dit alles bij elkaar hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen.  

 
Rapportage en oudergesprekken 
De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. In het ouderportaal kunt u 
lezen wanneer de rapporten meegaan. De leerkracht geeft door middel van het rapport een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld van de resultaten, vorderingen en functioneren van de leerling in de 
afgelopen periode.  
In de derde of vierde week van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek. 
Hierin worden de wensen en verwachtingen van de ouders en school gedeeld. Na het ontvangen van 
het 1e rapport in februari krijgt u de mogelijkheid om met de leerkracht het rapport te bespreken. 
De leerkrachten van groep 1-2 bespreken twee keer per jaar in november en maart, tijdens de 10 
minuten gesprekken het functioneren van uw kind. Groep 2 ontvangt een rapport aan het einde van 
het schooljaar.  
 

Informatieavond/ nieuwschooljaarsborrel 
Om het begin van het schooljaar te vieren organiseren we een nieuwschooljaarsborrel. Dit wordt in 
combinatie met de informatieavond gehouden. U kunt dan de andere ouders en kinderen in de groep 
ontmoeten en leren kennen. Ook kunt u kennis maken met de leerkracht en zich opgeven voor 
ouderhulp in de school. Groep 1/2 organiseert een informatieavond voor nieuwe ouders en huidige 
ouders in september.  

 

 
Afsluiting project – samen proefjes doen 
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Medezeggenschapsraad/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Onze school heeft ook de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad  (de MR). In de MR hebben 3 
ouders en 3 personeelsleden zitting.  
 
Het doel van de MR is het bevorderen van een open en democratische gang van zaken op onze school. 
De MR doet dit via een regelmatig overleg tussen ouders, personeelsleden en de directie. De MR heeft 
gereglementeerd recht van advies of instemming in belangrijke zaken die het onderwijs op onze school 
betreffen; zoals: het schoolplan, het formatieplan, de begroting, onderwijskundige zaken en het 
vakantierooster. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De notulen worden, na goedkeuring 
in eerstvolgende vergadering, op de website geplaatst. De MR-leden worden in principe voor 4 jaar 
gekozen.  
 
Samenstelling van de MR 
Namens de leerkrachten:  
Angelique Groot    
Wendy van Dijk 
Ineke Teunissen 
 
Namens de ouders:  
Niels Huisman (voorzitter)                     
Laura Borst                                          
Irena Groot-Overeem   
 
De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@bsdemolenwiek.nl  
De MR behandelt geen individuele zaken. 
 
Verder is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR), die een aantal bovenschoolse 
bevoegdheden van de MR heeft overgenomen. Zij vertegenwoordigt de 9 basisscholen van SKO de 
Streek.  
 
Samenstelling van de GMR  
Namens de leerkrachten:   
Kristel v/d Berg 
Namens de ouders:   
Margaret Jong 

 
Partnerschapsteam 
Het partnerschapsteam is vanuit een gezamenlijke 

wensen en verwachtingenavond ontstaan in het 

schooljaar 2015/ 2016. Dit team heeft ten doel de 

communicatie en samenwerking tussen ouder en school 

te verbeteren.  

 
  

Bedankmiddag hulpouders 

mailto:mr@bsdemolenwiek.nl
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Oudervereniging 
Binnen de oudervereniging zijn diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen organiseren samen 
met het team bepaalde activiteiten, zoals Sint Nicolaas, Kerst en het schoolreisje. 
 
Samenstelling van de oudervereniging  
Dagelijks bestuur:  
Marieke Pennekamp (voorzitter)       
Ilse Westkamp (penningmeester)     
Daniëlle Lamberts (secretariaat)         
 
Leden oudervereniging: 
Jennifer Sluijs 
Ysolde van de Sande  
Jitske Schuit  
Diana Buijsman 
Jindra Deen 
Margot Hoffer 
 
 
De oudervereniging heeft ook een eigen  
e-mailadres: or@bsdemolenwiek.nl  
  
Ouderbijdragen 
Voor een aantal niet-gesubsidieerde uitgaven wordt een jaarlijkse, overigens niet wettelijk verplichte 
ouderbijdragegevraagd waardoor extra activiteiten mogelijk zijn.  
 
Voor dit schooljaar is de bijdrage voor groep 1 t/m 7 € 45,00 met machtiging en € 48,00 zonder 
machtiging. Voor groep 8 is dat € 100,00. Zonder machtiging betaalt u € 103,00. 
  
Het IBAN-nr van de oudervereniging is  NL61 RABO 0310 0093 08. Het innen van de precieze bedragen 
gebeurt via een machtigingsformulier. U betaalt dus minder, als u ons machtigt. Nieuwe kinderen 
krijgen een brief mee waarop  de betalingsmanieren vermeld staan.  
 
Zo spoedig mogelijk verschijnt er in het nieuwe schooljaar een financieel verslag over het voorgaande 
jaar, zodat u kunt zien en controleren waar uw geld aan werd besteed. Als u vragen daarover heeft, 
komen deze op de jaarvergadering van de oudervereniging aan de orde. 
 

Ouderportaal 
Het ouderportaal is een online communicatiemiddel met u als ouder. U kunt dit benaderen via een 

website of via een app op uw telefoon. U bent gekoppeld aan de groep(en) van uw kind(eren) en kunt 

binnen dit portaal de jaaragenda bekijken, chatten met medewerkers, het laatste nieuws lezen, foto’s 

bekijken en downloaden.  

De leerkrachten beantwoorden uw vragen/ opmerkingen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. 

Voor alle afspraken omtrent het ouderportaal verwijs ik naar dit portaal.  

 

  

mailto:or@bsdemolenwiek.nl
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Opening project water 

Het personeel van de Molenwiek 
 

Het team 
Personeelsleden hebben een bestuursaanstelling bij Sko De Streek. Het personeel is bevoegd en de 

professionele ontwikkeling van al het Sko De Streek personeel wordt bijgehouden in een 

bekwaamheidsdossier. 

De meeste leerkrachten werken parttime. Dit betekent in de praktijk dat twee leerkrachten samen de 

verantwoordelijkheid hebben voor één groep. Bij ziekte of afwezigheid (studieverlof, duurzame 

inzetbaarheid, ambulante tijd) regelen we vervanging uit onze eigen invalpool (flexkrachten) of via 

Driessen HRM. 

 
Nascholing 
Elk jaar wordt door het team een keuze gemaakt uit het nascholingsaanbod. We kiezen met name 
onderwerpen gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 
Daarnaast kunnen leerkrachten digitale cursussen volgen via de Sko De Streek Academy in 

samenwerking met Heutink ICT. 

 

  



Schoolgids 2017/ 2018 Rkbs De Molenwiek - Bovenkarspel 
39 

Speerpunten en resultaten  
 

Zorgbreedte 2016-2017 

 15/16 16/17 

Besproken leerlingen in zorgteam    14 14 

Speciale leerlingbegeleiding 1 1 

Remedial Teaching  20 60 

Aantal plaatsing naar speciaal Onderwijs 2 4 

Aantal terugplaatsingen uit speciaal Onderwijs 0 0 

Kleuterschoolverlenging groep 2 11 7 

Aantal ’zittenblijvers’ (groep 3 t/m 8) 1 6 

Aantal kinderen die een groep overslaan    0 1 

 

Waar gaan onze leerlingen naar toe op het eind van groep 8?  

 15/16 16/17 

Praktijkschool 0 1 

VMBO Basis 5 4 

VMBO Basis/Kader  5 3 

VMBO Kader  0 0 

VMBO Kader/TL 0 6 

VMBO TL  10 0 

Mavo/havo  0 7 

Havo 7 4 

Havo/Vwo 0 7 

Vwo/Gymnasium 3 4 

Totaal    30 36 

 

Resultaten CITO Molenwiek 2016/ 2017 
Elk jaar worden er twee series CITO toetsen afgenomen binnen de groepen 3 t/m 8. Daarnaast wordt 
er één keer per jaar in de groepen 1-2 twee toetsen afgenomen.  
Alle resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd en vergeleken met de scholen vanuit onze 
stichting; SKO De Streek. Onze school haalt goede scores op de CITO toetsen, daar zijn we erg trots  
op. Dat betekent niet, dat we niets te verbeteren hebben. Het spellingsonderwijs kan bijvoorbeeld 
beter. De methode bevat te weinig oefening. Verder zien wij enkele groepen die zwakker presteren op 
technisch lezen. Extra leesmomenten worden binnen het rooster opgenomen. De ervaring leert dat dit 
alleen verbeterd kan worden door heel veel te lezen.  
Natuurlijk kunt u, uw kinderen altijd stimuleren tot extra lezen. Hiermee vergroot je niet alleen het 
tempo van het lezen, maar krijgt men ook een uitgebreide woordenschat, wat het begrijpend lezen 
weer ten goede komt. Ook het kijken naar informatieve programma’s op tv kunnen je woordenschat 
vergroten. Voorbeelden zijn Klokhuis, het (jeugd)journaal en voor de jongere kinderen Sesamstraat 
e.d. 
 

  



Schoolgids 2017/ 2018 Rkbs De Molenwiek - Bovenkarspel 
40 

Speerpunten 2017/ 2018 
Dit schooljaar zullen we vanuit 5 werkgroepen werken aan de ontwikkeling van onderwijs en onze visie 

praktisch verder uitwerken. 

In iedere werkgroep nemen leerkrachten zitting. Als werkgroep doen zij onderzoek naar het 

onderwerp, nemen het team mee in het proces en zijn samen met het MT verantwoordelijk voor 

implementatie van het onderwerp. 

 

Wereld oriëntatie 

Op dit moment wordt er nog les gegeven met aparte methodes voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, 

Biologie en Techniek. We willen de zaakvakken meer thematisch gaan inzetten en daarbij het 

onderzoekend en gepersonaliseerd leren verwerken. De werkgroep is vorig schooljaar al gestart met 

een onderzoek. Dit schooljaar zullen we vanuit verschillende methodieken proefthema’s gaan draaien. 

Vanuit daar gaan we kijken welke manier het beste past bij onze visie op het onderwijs van de toekomst 

en past bij onze kinderen en het team. 

 

Talentonderwijs 

We zien de kinderen op De Molenwiek iedere dag heel hard werken aan de basisvakken. Dit blijft 

natuurlijk ook in de toekomst de basis voor ieder kind. Maar wij streven naar blije en trotse kinderen, 

die betrokken en wijs de stap maken naar de maatschappij. Daarom willen we gaan inzetten op de 

verschillende talenten van kinderen.  

De werkgroep zal begin van het schooljaar een talentenmiddag organiseren. Daarbij willen we graag 

gebruik maken van talenten van ouders en/ of mensen uit de omgeving. 

Naast deze talentenmiddagen willen talentonderwijs een vaste basis geven in ons aanbod. De 

werkgroep zal met ondersteuning van het MT dit verder uitwerken. 

 

Teamontwikkeling 

Afgelopen schooljaar zijn de rollen en taken binnen onze school omschreven. Wat verwachten we 

bijvoorbeeld van de gedragsspecialist en van een bouwcoördinator. Dit schooljaar zullen we dit verder 

gaan uitwerken. Daarnaast hebben we zo een overzicht van de aanwezige expertises, die we daardoor 

effectiever in de school kunnen inzetten en kunnen uitbreiden waar nodig. 

 

Ouderbetrokkenheid 

De werkgroep is afgelopen schooljaar actief geweest binnen het partnerschapsteam. Zij hebben als 

doel de communicatie tussen ouder, school en kind te optimaliseren; ouders en school zijn partner. 

Het partnerschapsteam heeft veel doelen behaald afgelopen jaar (o.a. nieuwschooljaarsborrel, start 

schooljaar, startgesprekken) en zal dit verder gaan uitbouwen.  

 

Onderwijsvernieuwing 

Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe we ons onderwijs van de toekomst stapsgewijs kunnen 

veranderen. We willen gepersonaliseerd leren invoeren, meer onderwijs op maat geven en kinderen 

vanuit hun eigen ontwikkelingslijn betrokken, blij, trots en wijs hun schoolloopbaan doorlopen. Deze 

werkgroep gaat deze visie omzetten naar de praktijk. 
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Belangrijke adressen 
GGD jeugdarts  
Drs. M. Dijkema 
Postbus 201, Antwoordnr. 1, 1620 VB Hoorn 
0229-253392 
 
Inspectie 
www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111 (lokaal tarief)  
 
Klachtencommissie voor SKO de Streek 
p/a Mevr. A Schippers 
Westerstraat 244, 1601 AS Enkhuizen 
0228-313757 
 
Medezeggenschapsraad 
Niels Huilsman [voorzitter] 
mr@bsdemolenwiek.nl 
 
Oudervereniging 
Daniëlle Lamberts [secretaris] 
or@bsdemolenwiek.nl 
 
Alle leerkrachten zijn te bereiken via het ouderportaal. 
 
 

  

mailto:info@owinsp.nl
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Bijlage 1 – stichting leergeld 

 

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale 

uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door 

deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt 

kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of 

welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of 

scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een 

springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Wie komen in aanmerking? 

Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van 

het bijstandsniveau. Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting 

Leergeld wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen 

betalen. Ook gezinnen die moeten rondkomen van leefgeld, omdat zij in een 

schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen een beroep doen op Leergeld. 

Inkomensnormen 2017 

Eenoudergezin: € 1.487,- per maand  

Meerpersoonshuishouden: € 1.685,- per maand 

Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d. 

Leergeld heeft overeenstemming bereikt met de besturen van het Atlascollege, Tabor, RSG 

Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding van de eigen bijdrage van ouders voor diverse 

schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld daartoe een aanvraag kunnen doen. 

Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen criteria. Indien het gezin hier aan voldoet ontvangen de 

ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de schoolkwijtschelding kunnen aanvragen. 

Verstrekking computers Leergeld verstrekt ook een computer/desktop, indien deze niet door de 

gemeente wordt vergoed. Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens 

per 5 jaar. Stichting Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en levert een goede 

tweedehands computer met toebehoren en actuele software. Ouders ontvangen hiervoor een 

voucher. 

Meer informatie: Wilt u voor uw kind(eren) een aanvraag indienen? Een aanvraagformulier is te 

vinden op www.leergeldwestfriesland.nl. Bij elke aanvraag wordt bekeken of deze kan worden 

vergoed uit de voorliggende voorzieningen van de gemeenten. Als dat zo is wordt daarnaar eerst 

verwezen. Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of 

verenigingen.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Leergeld? Leergeld is telefonisch bereikbaar 

van maandag tot en met woensdag van 11.00 tot 15.00 uur op 06- 38920886 of via e-

mailadres info@leergeldwestfriesland.nl. 

 

http://www.leergeldwestfriesland.nl/
mailto:info@leergeldwestfriesland.nl
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