Schoolgidskalender 2021-2022

De Wingerd, een school waar het fijn is om te leren, te spelen en te vieren.

Locatie Kroonkruid/Takmos
Kroonkruid 107 a
2914 TK Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 316271
dewingerd-kroonkruid@rvko.nl

Postadres
Postbus 295
2910 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
www.dewingerd.nl
dewingerd@rvko.nl

Locatie Van Beethovenlaan
Van Beethovenlaan 35
2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 314040
dewingerd-vanbeethovenlaan@rvko.nl

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt onze nieuwe schoolgidskalender. Wij hebben ook de schoolgids weer up-to-date gemaakt. De meest recente versie is te vinden op de website van de Wingerd.
Op de kalender staat informatie die elk jaar verandert zoals de klassenbezetting. Vooral de inhoud en de handzaamheid van deze schoolkalender zijn belangrijk. Directie en
medezeggenschapsraad kijken hier elk jaar zorgvuldig naar. Mocht u aanvullingen hebben dan horen wij dit graag.
Wij wensen u en uw kind(eren) een heel leerzaam en plezierig schooljaar toe.
Carla, Joyce en Hanneke

Managementteam
Directie
(RDO)
Directeur
Adjunct-directeur (KK-TM)
Adjunct-directeur (VBL)

Hanneke Henkens—Ruigrok
Carla Kor—Matze
Joyce Brunia—Knetemann

hanneke.ruigrok@rvko.nl
carla.matze@rvko.nl
joyce.knetemann@rvko.nl

Intern Begeleiders
Kroonkruid
Van Beethovenlaan

Mariska van Dijk
Yvoli de Nooijer

mariska.vandijk@rvko.nl
yvoli.denooijer@rvko.nl

RVKO
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam
Telefoon 010-4537500
info@rvko.nl
www.rvko.nl

Klachtenregeling zie schoolgids.
Contactpersoon op school: Directie of IB-er.
Contact gegevens (externe) vertrouwenspersoon : R.W. Verhoeven

Voorzitter College van Bestuur: drs. A.J.M. Groot Zwaaftink

Klachtenregelingen zijn te vinden op de website van ons schoolbestuur:

Bovenschools directeur: Geke de Jong
geke.dejong@rvko.nl

www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs/Klachtenregelingen
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Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel
gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluis. De GGD heeft hierin een
adviserende en ondersteunende taak. Na elke vakantie is er op de Wingerd aandacht voor het kriebelen. U wordt gevraagd om uw eigen kind(eren) te
controleren en bijzonderheden aan de school door te geven. Mocht er een luisje gevonden worden, dan worden alle ouders van de betreffende klas in kennis
gesteld. Twee weken later wordt de hele klas opnieuw gecontroleerd. Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school.
Kijk voor de bestrijding van luis op de site van de GGD (www.ggdhm.nl) bij jeugd 0 tot 19 jaar. Daar vindt u de folder “Luis in je haar, kammen maar”.

Schooltijden
De schooltijden zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur

- 14.30 uur
- 14.30 uur
- 12.30 uur
- 14.30 uur
- 14.30 uur

Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen naar hun eigen lokaal gaan. Daar kunnen zij (in overleg met hun leerkracht) iets voor zichzelf gaan doen. De leerkrachten zijn dan in
de lokalen aanwezig. Om 8.30 uur gaat de bel als teken dat de lessen beginnen. Wij verwachten dat de ouders vóór de bel het lokaal hebben verlaten.

Ziek melden
Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht de school daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. U kunt dit het beste tussen 8.00 uur en 8.20 uur per telefoon doorgeven. U kunt bellen naar de eigen locatie. Wanneer er geen ziekmelding is binnen gekomen, bellen wij u, opdat we een sluitende absentielijst hebben.
Mocht u tijdens schooluren met uw kind naar een arts, tandarts of een andere specialist moeten, wilt u dit dan schriftelijk kenbaar maken aan de leerkracht?

Beleid op tijd komen
Op de Wingerd willen we graag op tijd beginnen. Op tijd op school komen, betekent dat de start van de les ongestoord kan worden uitgevoerd. De eerste minuten van de
dag zijn vaak bepalend voor het verdere verloop van de dag. Wanneer de leerkrachten al hun aandacht kunnen geven aan de leerlingen, komt dat het onderwijs ten goede.
Als de bel gaat, sluit de deur van het klaslokaal. Kinderen die daarna binnenkomen, worden geregistreerd als te laat. Als een leerling drie keer te laat is in vier schoolweken
worden de ouders ervan in kennis gesteld. We hopen dat het dan niet meer voorkomt. Mocht de leerling nóg twee keer in die vier schoolweken te laat komen, wordt er
melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Voorafgaand hieraan vindt er een gesprek plaats met de ouder/verzorger, de leerkracht en een lid van het managementteam.

Klassenouders
De klassenouder is een contactpersoon tussen leerkracht en ouders. De klassenouder helpt bij het coördineren van activiteiten binnen en buiten de klas. Daarnaast probeert hij/zij zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school/groep. We verwachten van een klassenouder dat hij/zij verlichting en ondersteuning geeft bij de taken van de
leerkracht. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden. Uit de aanmeldingen wordt de klassenouder en een reserve klassenouder gekozen. We streven
ernaar om elk jaar een nieuwe klassenouder te kiezen. Tijdens de informatieavond stelt de klassenouder zich voor.
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Een rookvrije schoolomgeving!
Zien roken doet roken. Dat betekent dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken als zij dat als voorbeeld zien. Vanaf
1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen volgens de wet rookvrij zijn. Dus op het plein, maar ook bij de school in het
zicht van de leerlingen! Neem ook eens een kijkje op www.rookvrijegeneratie.nl

SEO-gesprekken
In de week voor de herfstvakantie vinden de SEO-gesprekken plaats. Dit zijn de gesprekken met leerling, ouder en leerkracht over het welzijn van de
leerling in de groep. Hoe voelt de leerling zich, wat zijn de persoonlijke doelen, wat heeft de leerling nodig? Een week van te voren gaat er een uitnodigingskaart mee naar huis met daarop een vraag van de leerkracht. De leerling en de ouder kunnen hier ook een vraag of opmerking aan toevoegen. Deze
uitnodigingskaart wordt weer mee naar school genomen ter voorbereiding van het gesprek. Via Parro kunnen de gesprekken ingepland worden. Tijdens
dit gesprek wordt er geen rapport besproken.

AVG
Onder de persoonsgegevens die wij verwerken, vallen ook de gegevens over uw kind (eren) en gegevens over u. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot diegenen die
daar voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben en op verschillende manieren beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Over de verwerking
van uw gegevens kunt u meer lezen in onze privacyverklaring. Deze is opgenomen op www.rvko.nl/privacy. Als onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen wij uw toestemming ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van uw kind (eren) adequaat te registreren. In juni 2018 is dit aan alle ouders gevraagd. In
principe geldt uw toestemming voor de resterende duur dat uw kind op onze school staat ingeschreven. U hebt echter altijd het recht om uw toestemming aan te passen. U
kunt de toestemming aangeven in Parro (ouderapp). Wij zullen u jaarlijks herinneren aan dit recht tot aanpassing, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief en in de schoolgids/
kalender. Uw vragen over informatiebeveiliging en privacy kunt u te allen tijde stellen aan onze functionaris gegevensbescherming (FG@rvko.nl) of aan onze medewerker
informatiebeveiliging en privacy (IBP@rvko.nl) .
Wij willen u met klem vragen om foto’s die op school zijn gemaakt van activiteiten/kinderen niet in een klassenapp te delen of op social media, zoals Facebook of Instagram.

Arbo & veiligheid
Weet u wat u moet doen?
Minimaal tweemaal per jaar organiseren wij op de Wingerd een ontruimingsoefening. Wij leren alle leerlingen hoe we snel en goed georganiseerd het schoolgebouw kunnen
verlaten. Wij verzamelen daarna op de daarvoor aangewezen plekken en controleren of iedereen het goed gedaan heeft. Op deze manier kijken we ook kritisch naar de
vluchtwegen. In elk klaslokaal hangt een vluchtplan; de leerkrachten zijn van de inhoud op de hoogte. Bij de ingang(en) van de school hangen ook plattegronden met alle
vluchtroutes. We gaan via de kortste weg naar buiten zonder elkaar in de weg te lopen.
Regelmatig helpen er ouders op school. Weet u wat u moet doen als er ontruimd moet worden, als het brandalarm gaat? Blijf rustig en volg de leerkracht die u aan het helpen bent. Luister naar de aanwijzingen die u krijgt. Ga mee naar buiten en blijf op de verzamelplaats. Bij een oefening geeft de “arbomeester” het sein
veilig en gaan we ook weer rustig naar binnen, waarna we de les voortzetten.
NB
In verband met de veiligheid lopen leerlingen en ouders met de fiets aan de hand op het schoolplein. De fietsen worden in de fietsenrekken of in de daarvoor bestemde vakken geplaatst.
Honden op het plein en in de school zijn niet toegestaan.
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Kinderboekenweek 2021 Worden wat je wil! Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of
kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende
zangeres, voetballer of YouTuber.

Info vanuit de gemeente
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het
zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het
overleg van een zorgteam van school. Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de
spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten die daar extra geld voor geven.

Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je
bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan
(online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op
www.cjgcursus.nl.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding
en bewegen, weerbaarheid of grensoverschrijdend gedrag.

Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met
behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.

Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele
opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan de adressen en openingstijden
ook op de website. Én u vindt er de Facebookpagina.

Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten
met medewerkers via de website.
Meer informatie www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen www.pubergezond.nl – info voor kinderen
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Jaarverslag 2020-2021
Ook het schooljaar 2020-2021 gaat de boeken in als 'bijzonder'. Waar we allemaal hoopten dat we na de zomervakantie weer in ons 'oude vertrouwde ritme' konden gaan starten,
bleven de Coronamaatregelen van kracht. Nog steeds de ouders op afstand, looproutes, zorgen om snottebellen, onrust rondom testen/besmettingen, angst onder ouders en collega's en vergaderingen op afstand. Niet het onderwijs zoals we dat graag verzorgen maar gelukkig konden de kinderen naar school en was er in dat opzicht wel weer een ritme
gevonden. Helaas bleek half december dat het aantal besmettingen toenam en dat de tweede Coronagolf snel op ons afkwam. Vanaf 16 december 2020 ging het basisonderwijs
dan ook dicht. Na de kerstvakantie schakelden we over op afstandsonderwijs. De ervaringen van de vorige lockdown en de tijdige voorbereidingen die we hadden getroffen
(Inrichten Areobe en Google Classroom) zorgden ervoor dat deze omschakeling vrij soepel verliep. De kleuters werkten met filmpjes met uitleg over de opdrachten, een werkboekje (bingo) en regelmatig videobellen met de klas/groepje kinderen. In de middenbouw wordt nog veel op papier gewerkt. Boeken en schriften werden opgehaald, planningen en
instructies gedeeld via Classroom en aangevuld met meetings met de leerkracht. Vanaf groep 6 werd bijna volledig digitaal gewerkt. Live instructies volgens rooster, feedback op
het gemaakte werk en verlengde instructies waar nodig. De collega's, kinderen en ouders hebben in deze weken hun flexibiliteit getoond en zich volledig ingezet. Dankzij ieders
inzet is ons gelukt om met alle gezinnen contact te onderhouden, noodopvang te verzorgen en de ontwikkelingen van de kinderen te volgen.
Vanaf 8 februari gingen de scholen weer open. Na wat sneeuw en ijs-perikelen was het dan toch zover. De veerkracht van een ieder bleef ook in deze periode noodzakelijk. Alle
kinderen en leerkrachten moesten bij verkoudheid thuisblijven en zich laten testen. Bij een positieve uitslag volgde quarantaine voor de gehele groep. Dit zorgde voor veel onrust
en dat klassen bijna nooit compleet waren. In combinatie met het opstarten, de groepsvorming en de afname van de M toetsen direct een intensieve start. We hebben de M toetsen gebruikt als nulmeting en om de groeps/individuele plannen hierop af te stemmen. De focus heeft gelegen op de hoofdvakken.
In de resultaten hebben we gezien dat begrijpend lezen in de gehele school aandacht verdient. We zien de eerste voorzichtige successen van het werken met de nieuwe rekenmethode. Op leerlingniveau gezien dat de Corona periode zeer wisselend is uitgepakt. Er zijn kinderen sterker/zwakker geworden en een aantal kinderen heeft ons verrast. Vanaf
november hebben wij de Corona subsidie ingezet om opvallende leerlingen in kleine groepjes extra begeleiding te geven. Een aantal collega's heeft hiervoor extra gewerkt. Deze
resultaten zijn nog niet volledig zichtbaar vanwege het korte tijdsbestek door de 2e lockdown. Deze subsidie loopt door tot aan december 2021.Groep 8 heeft ruimhartige adviezen gekregen en in april de CET gemaakt. De meeste resultaten bevestigen het beeld van de leerkrachten. Bij een aantal leerlingen is het advies heroverwogen.
Naast alle extra's rondom Corona had het team ook onderwijsinhoudelijk een aantal pittige doelen. Het starten met een nieuwe rekenmethode (WIG 5) en methode voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) was intensief. De trainingen vonden op afstand plaats waardoor de onderlinge uitwisseling werd bemoeilijkt. De leerteams hebben hard gewerkt om
alle vragen van collega's, afstemming over de werkwijze, omgang met toetsen/rapporten goed vorm te geven. Veel van onze jaarplandoelen zijn opgestart en uitgevoerd. In diverse vergaderingen en overlegmomenten (digitaal) zijn deze onderwerpen ter sprake gekomen. Ook heeft
een aantal leerteams actief meegewerkt aan de invulling van de ontwikkeldoelen. Vanwege de onrust
rondom de lockdown en coronamaatregelen hebben we prioriteiten moeten stellen, enkele doelen zijn
dan ook doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar.
Het afgelopen jaar hebben wij door de maatregelen rondom corona kunnen proeven aan twee verschillende soorten continuroosters. Al langer waren er vragen over de invoer van een continurooster. De MR
heeft een extern bureau ingehuurd om het proces “gaan naar andere schooltijden” te begeleiden. Eind
mei is de keuze gevallen op een rooster met vier gelijke dagen. Vanaf het komend schooljaar zal dat ingevoerd worden.
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Sponsoring
Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het
onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de
schoolgemeenschap schaadt. Voor sponsoring kan worden verwezen naar het “convenant scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring, dd 13-02-97”, zoals dat is overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OCW, de
besturenorganisaties en de ouderenorganisaties. Het beleid en voornoemde convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen.

VSO - TSO - BSO
Op de Wingerd kunnen kinderen voor en na schooltijd worden opgevangen. Tussen de middag blijven alle kinderen op school eten vanwege het continurooster dat met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt ingevoerd.
Voor schooltijd:
Iedere ochtend kunnen kinderen vanaf 7.30 uur op school worden gebracht. Een vrijwilliger van de voorschoolse opvang vangt de kinderen op. Zij eet met
de kinderen hun meegebrachte boterham en drinkt een kopje thee. De kinderen worden om 8.15 uur door haar naar hun klaslokaal gebracht. De prijs voor
de voorschoolse opvang is € 5,50 per keer voor een periode van 10 weken. De prijs voor losse dagen is € 6,50 per keer. Er wordt gewerkt met een strippenkaart met vijf strippen, die vooraf betaald moet worden. Wanneer er slechts één kind gebruik maakt van de opvang, kost de opvang € 10,00 per keer. De
contactpersoon voor de voorschoolse opvang is Connie de Vries (06-41 59 60 80). U kunt ook via de mail contact opnemen (c.devries@dewingerd.nl).
Lunchpauze:
Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Tijdens de pauze van de leerkracht (30 min) worden overblijfouders van onze TSO organisatie ingezet. De
kinderen lunchen in hun klaslokaal en gaan voor of na het eten lekker buitenspelen. Als het regent, spelen de kinderen binnen. De kinderen nemen hun
eigen eten en drinken mee.
Voor de organisatie van het lunchmoment vragen wij u een vrijwillige bijdrage van €75,- per kind per schooljaar. Van dit bedrag betalen wij een vrijwilligersvergoeding aan de overblijfouders, krijgen de overblijfouders een cursus aangeboden en schaffen we buitenspeelmaterialen aan. U ontvangt hierover in
september een mail met informatie en rekeninggegevens.

TSO regels:

Na schooltijd:

1. Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar.
2. Laat anderen meespelen, sluit niemand uit.
3. Je luistert goed naar elkaar.
4. Anders zijn is leuk.
5. Probeer een ruzie uit te praten.
6. Je komt op voor een ander, wanneer die gepest wordt.
7. Kun je het samen niet oplossen, dan ga je naar de TSO
medewerker.

Na schooltijd kunnen de kinderen worden opgehaald door de buitenschoolse
opvang. Op de tweede etage van het schoolgebouw aan de Van Beethovenlaan
wordt ook naschoolse opvang door BSO de Oase aangeboden.
De andere aanbieders van buitenschoolse opvang (o.a Takatuka /Humankind/To
be Kind/Het Paleisje) vangen de kinderen op het schoolplein op of halen ze
binnen op en nemen ze mee naar hun eigen locatie.
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januari 2022
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1 Nieuwjaarsdag

2

3 meester Patrick

4

5

6 juf Alja

7

8

9

10

11

12 juf Malou

13
Nieuwsbrief 5

14 juf Gerda

15

16

17
Lesvrij/studiedag
OR

18 juf Marjolein
MR

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Winterrapport mee

29

30
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Het team van de Wingerd wenst u
een gezond

2022

Centrale eindtoets
Op de Wingerd worden in groep 3 t/m 8 CITO toetsen afgenomen. Met deze toetsen kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze school volgen. In de groepen 3 t/m 8 toetsen we technisch lezen, begrijpend luisteren/lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Daarnaast wordt in groep 8 ook
de bekende eindtoets afgenomen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we KANVAS, het leerlingvolgsysteem van de kanjertraining. De kleuters worden uitgebreid gevolgd in BOSOS. U mist in het lijstje hieronder de standaardscore van 2020. Door de coronacrisis hebben de leerlingen van groep 8 in het schooljaar
2019-2020 geen eindtoets kunnen maken.
De eindtoets van groep 8 wordt van 20-22 april 2022 afgenomen.
Zodra de resultaten binnenkomen, worden ze met uw kind meegegeven.
We wensen de kinderen uit groep 8 heel veel succes met hun eindtoets!

.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2020-2021
Gemiddelde standaardscore van de Wingerd:
Standaardscore 2019
Standaardscore 2020
Standaardscore 2021

537,9
nvt
534

Landelijk gemiddelde 2019
Landelijk gemiddelde 2020
Landelijk gemiddelde 2021

535,7
nvt
534,5

Aantal leerlingen
Emmaus
Roncalli MAVO
Thorbecke
Comenius Nwk
Comenius Cap
Meerpaal
Wellantcollege
IJsselcollege
Melanchton
Erasmiaans Gymnasium
Vakcollege Hilligersberg
buitenland
Totaal
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KK
8
0
2
7
1
3
2
1
0

VBL
12
2
3
11
0
2
1
0
1
1

1
1
26

34

Schooladvies
VWO
HAVO/ VWO
HAVO
VMBO TL/HAVO
VMBO TL
VMBO KL/TL
VMBO KL
VMBO BL/KL
VMBO BL
PRO
Totaal

KK
6
5
3
2
3
0
4
3
0
0
26

VBL
7
6
6
4
8
1
1
1
0
0
34

februari 2022
ma

di

wo

do

vr

31 januari

1

2

3 Nieuwsbrief 6

4

Rapportgesprekken
Groep 3 t/m 7

Rapportgesprekken
Groep 3 t/m 7

Rapportgesprekken
Groep 3 t/m 7

Rapportgesprekken
Groep 3 t/m 7

Rapportgesprekken
Groep 3 t/m 7

7
Rapport en adviesgesprekken groep 8

8

9

10

14

15

16

21 juf Yvoli

22

23

za

zo

5

6

11

12

13

17
MR

18

19 juf Feia

20

24 Carnaval

25

26

27

Rapport en adviesgesprekken groep 8

Lesvrij voor voorjaarsvakantie
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Carnaval
Eén dag per jaar wordt de Wingerd omgetoverd in Druivendonk! Het is ieder jaar weer een
feest om te zien hoe de kinderen verkleed naar school komen en de dag beleven.

Schoolteam

Locatie Kroonkruid:
Groep 1-2a:
Groep 1-2b:
Groep 3a:
Groep 3b :
Groep 4a:
Groep 5a:
Groep 5/6 c
Groep 6a:
Groep 7a:
Groep 8a
Groep 8a:
Ondersteuning vanaf maart
Conciërge:
IB:

Basilia Cvetkovic en Karin Brakkée
Christa Klip en Lia de Groot
Kimberly Dukker
Alja Hilkhuijsen
Elise de Koning
Nadette Bakker
Joop Hoeboer en Manon van Kessel
Hellen Burggraaf en Edina Anker
Stephan Schelvis
Ester van Haren en Mandy van Schaick
Saskia Kleinveld en Malou Snoeij
Elsemieke Versteeg
Hennie Groenewegen
Mariska van Dijk

Beide locaties:
Onderwijsassistente
Gymnastiek
Administratie
Arrangementen
Muziek
Directeur

Locatie van Beethovenlaan
Monica Verkroost
Basilia Cvetkovic
Daan Verver
Daphné van Boxtel
Gerda Vonk
Rigobert James
Suzanne Clarijs
Hanneke Henkens

LIO-stagiaires:

Esmee Oenema
Rosalie Kamp

Zij-instroom

Floor Geerling
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Groep 1-2d:
Groep 1-2e:
Groep 1-2f:
Groep 3c:
Groep 3d
Groep 4b:
Groep 4/5 d:
Groep 5b:
Groep 6b:
Groep 7b
Groep 7/8 d
Groep 8d
Conciërge:
IB:
Adjunct

Sabine van de Nadort
Feia Vermeijden
Danielle van Leeuwen
Rigobert James en Carlina van der Hurk
Stephanie Groenendal
Ineke Peerperkorn en Maureen Koers
Loes Essenstam
Annemiek de Vlaming en David Polders
Suzanne Clarijs en Kim Witte
Nicole van Triet en Patrick Snelders
Wilma Boender en Jantine van Aalst
Esther Lagerwaard en Marjolein de Vries
Arald Bouman
Yvoli de Nooijer
Joyce Brunia-Knetemann

maart 2022
ma
28 februari
Voorjaarsvakantie

di
1
Voorjaarsvakantie

wo

do

vr

za

zo

2 Aswoensdag
Voorjaarsvakantie

3
Voorjaarsvakantie

4
Voorjaarsvakantie

5

6

7
8 juf Monica
In deze week kriebelcontrole KK

9
Kriebelcontrole op
de VBL

10 Nieuwsbrief 7

11

12 juf Esther L

13 juf Jantine

14

15

16

17

18

19

20

21

22 juf Mandy
Lesvrij/studiedag

23

24 OR

25

26

27

28

29
MR

30 juf Joyce

31
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De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven
wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema
Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en
gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen.
Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.

Gezonde school
Het komend schooljaar gaan we veel aandacht besteden aan de gezonde school. Wat is Gezonde School? Gezonde School is
een landelijk programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werken we aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD.

Wij doen al veel!
De school en het terrein om de school is rookvrij!
We besteden aandacht aan de gezonde pauzehap. Wij zien graag groente en fruit. Als uw kind echt geen groente of fruit eet mag het een
boterhammetje met gezond beleg eten. Wij drinken daarbij het liefst water. Natuurlijk mag zuivel of sap ook, maar let u wel op de verborgen suikerbommetjes? Prik en blik komen de school niet in. Op woensdag mag er echt alleen maar groente of fruit als pauzehapje gegeten
worden.
Vanaf dit jaar lunchen alle kinderen op school. Samen eten is gezellig. Boterhammen, een wrap, gezond beleg, fruit of groente mag meegenomen worden. Pas de hoeveelheid aan aan de wensen van uw kind.
We vieren ook de verjaardagen van de kinderen. Trakteren mag, maar zorgt u dat ze gezond, speels en klein zijn?
Naast gezonde voeding stimuleren wij ook veel beweging: Kom lopend of op de fiets naar school. Speel lekker veel buiten of ga op een
sport. Ook tijdens de lessen gaan wij steeds meer bewegen. Een van onze speerpunten komend schooljaar zal het bewegend leren zijn.
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april 2022
ma
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1

2

3

4
Groep 6,7,8 naar
Archeon

5

6

7
Nieuwsbrief 8

8
Palmpaasstok mee

9

10
Palmpasen

11

12

13 juf Karin

14
Paasviering

15
Goede vrijdag

16

17
Eerste
Paasdag

18 juf Wilma
Tweede Paasdag

19 juf Elise

20
Centrale Eindtoets
Groep 8

21
Centrale Eindtoets
Groep 8

22
Koningspelen /
sportdag

23

24

25
Meivakantie

26
Meivakantie

27
Koningsdag

28
Meivakantie

29
Meivakantie

30

1 mei
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Pasen
Op Palmpasen brengen de kinderen de palmpaasstok naar de kerk. Dit is de start
van de Goede Week. Op Witte donderdag vieren wij op school (groep 1/4) of in de
kerk (groep 5/8) alvast het Paasfeest. Na afloop van de viering eten wij ook matses
en een broodje. Op Goede Vrijdag zijn we vrij.

Gymrooster
Kroonkruid

Van Beethovenlaan

Dinsdag Gymzaal Kroonkruid: (Daan)
8.30 - 9.10
groep 8b
9.10 - 9.50
groep 6a
9.50 - 10.30
groep 5/6c
10.40 - 11.20
groep 5a
11.20 - 12.00
groep 8a

Maandag
8.30 9.10 9.50 10.40 11.20 -

Gymzaal van Beethovenlaan: (Daan)
9.10
groep 8d
9.50
groep 7/8 c
10.30
groep 6 b
11.20
groep 5b
12.00
groep 4/5 d

12.30 13.10 13.50 -

12.30 13.10 13.50 -

13.10
13.50
14.30

13.10
13.50
14.30

groep 3a
groep 3b
groep 4a

Donderdag Gymzaal Kroonkruid: (Daan)
13.00 - 13.30
groep 4a
13.30 - 14.00
groep 5a
14.00 - 14.30
groep 7a
Vrijdag Gymzaal Kroonkruid:
8.30 - 9.10
groep 8a
9.10 - 9.50
groep 8b
9.50 - 10.30
groep 7a
10.30 - 11.10
groep 5/6 c
11.10 - 11.50
groep 6 b
12.30 13.10 -

13.10
13.50

groep 3a
groep 3b
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groep 4b
groep 3c
groep 3d

Woensdag Gymzaal van Beethovenlaan:
8.30 - 9.10
groep 7b
9.10 - 9.50
groep 3c
9.50 10.30
groep 4b
10.40 - 12.20
groep 4/5 d
11.20 - 12.00
groep 5b
Donderdag Gymzaal van Beethovenlaan: (Daan)
8.30 - 9.10
groep 3d
9.10 -` 9.50
groep 6b
9.50 - 10.30
groep 7b
10.40 - 11.20
groep 7/8 c
11.20 - 12.00
groep 8b

mei 2022
ma
2
Meivakantie

di
3
Meivakantie

wo

do

4
Meivakantie

5
Meivakantie

vr
6
Meivakantie

za
7 meester Peter

zo
8
Moederdag

9 meester Rigobert

10

11

12
Nieuwsbrief 9

13

14

15

16 Preadviesgesprekken
Groep 7

17

18

19
MR

20

21

22 juf Mariska

23

24

25

26 juf Carlina

28 juf Elsemieke

29

Schoolsportdag
groep 6 en 7 ?

Schoolsportdag
groep 6 en 7 ?

27
Vrije dag na
Hemelvaart

30

31

Hemelvaart
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Medezeggenschapsraad
Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld. Vijf ouders
vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en
kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden. De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de
besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids (en schoolgidskalender),
het formatieplan, de begroting en het personeelsbeleid.
Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de MR worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de website van
de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt aan alle ouders per mail verstuurd.
U kunt het e-mailadres mr@dewingerd.nl gebruiken om al uw vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties, twijfels en tips aan de MR
door te geven. Ook is er een e-mailadres mr-ouders@dewingerd.nl

FOTO MR invoegen

Samenstelling MR 2021-2022:
Oudergeleding: Laura de Jong (VBL), Annemiek Hoogendoorn (VBL), Arthur Meijer (VBL), Jolanda Morée (KK) en
Mendy van Oirschot (KK) ,
Personeelsgeleding: Mandy van Schaick (KK), Suzanne Clarijs (VBL) Nicole van Triet (VBL) , Hellen Burggraaf (KK) en Manon van
Kessel (KK). Hanneke Henkens woont de MR vergaderingen bij.

Oudervereniging & ouderbijdrage
Beide locaties van de Wingerd hebben een zelfstandige oudervereniging. In deze vereniging zijn ouders vertegenwoordigd. Deze ouderverenigingen vergaderen 6 x per jaar
op hun eigen locatie. De oudervereniging draagt zorg voor de extra activiteiten op de school, zoals Kerst, Carnaval of Pasen. Een aantal activiteiten wordt door de beide
verenigingen gezamenlijk georganiseerd: de sportdag voor de groepen 1 tot en met 3 en de schoolreis.
Voor de organisatie van deze activiteiten wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. Dit bedrag wordt tijdens de algemene ledenvergadering
vastgesteld. Het voornemen is om ook dit jaar de vrijwillige ouderbijdrage niet te verhogen, maar te houden op € 50,00 per leerling. U ontvangt in de
maand oktober een brief met daarop het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en het rekeningnummer van de oudervereniging. Als de vrijwillige bijdrage
niet wordt betaald moet de school het deel voor de activiteiten binnen het verplichte programma vergoeden. Een kind mag geen alternatief worden geboden en niet uitgesloten worden van deelname aan de activiteiten.
Op 20 september 2021 wordt de algemene ledenvergadering van de oudervereniging georganiseerd. Voor de aanvangstijd verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van september. Ook voor de actuele bezetting van de twee ouderverenigingen verwijzen wij u naar de nieuwsbrieven en/of de website van de Wingerd.
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juni 2022
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1
Schoolkamp

2
Nieuwsbrief 10
Schoolkamp

3
Schoolkamp

4

5
Eerste Pinksterdag

6 juf Stephanie
Juf Daphné
2e pinksterdag

7
Lesvrij/studiedag

8

9

10

11

12
Eerste Heilige
Communie

13

14

15

16 juf Suzanne

17

18

19
Vaderdag

Avond4daagse

Avond4daagse

Avond4daagse

Avond4daagse

20
OR

21

22
23 juf Christa
Sportdag groep 1-2-3

25 juf Edina

26 juf Manon van K

27

28
MR

29

30
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Sportdag groepen 1-2-3!
De kinderen uit de groepen 1-2 en 3 krijgen een leuke sport– en
spel dag op de velden van één van onze sportverenigingen.

24 juf Floor

Gedragsprotocol
De Wingerd heeft een gedragsprotocol. Dit protocol maakt onderdeel uit van ons Veiligheidsbeleid. Het protocol is te uitgebreid om er een samenvatting
van te kunnen maken voor deze kalender. Daarom verwijzen wij u graag naar de website van de Wingerd, waar u het gehele protocol kunt vinden. In deze
schoolgidskalender willen we een korte toelichting geven op de verschillende onderdelen van het protocol.
De grenzen aan de zorg m.b.t. het gedrag
In dit hoofdstuk staat beschreven wanneer wij als school handelingsverlegen zijn, wanneer het om het gedrag van kinderen gaat. De grenzen aan onze
zorg m.b.t. het gedrag zijn bereikt, wanneer de veiligheid van het kind, de andere leerlingen of de leerkracht in het geding is of het gedrag het onderwijsproces van de andere kinderen schaadt.
De gedragscode
In de gedragscode staat beschreven welk gedrag we verwachten van kinderen, ouders en leerkrachten. Wanneer we ons allemaal aan deze gedragscode
houden, is het leefklimaat op de Wingerd optimaal. Ook staan hier de regels omtrent kleding, roken, alcoholische dranken en huisdieren vermeld.
Het pestprotocol
Hierin staat vermeld wat op de Wingerd wordt gedaan om pesten te voorkomen, hoe pestgedrag wordt aangepakt en welke consequenties verbonden
zijn aan het pesten van andere kinderen.
Aanpak en sancties bij het niet naleven van de gedragsregels
Ieder kind zal tijdens zijn schoolloopbaan wel eens een keer een gedragsregel niet naleven. De leerkracht spreekt een leerling dan hierop aan en refereert
daarbij aan de afspraken van de school. Wanneer een kind de regels vaak overtreedt of wanneer een kind structureel ongewenst gedrag laat zien, vraagt
dit andere acties van de school. Dit wordt in dit hoofdstuk beschreven.
Protocol schorsing en verwijdering
Dit protocol treedt in werking, als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is
toegebracht. Dit protocol is vastgesteld door ons schoolbestuur, de RVKO.
Aanspreekpersoon pesten:
Als een leerling gepest wordt, dan wordt eerst de leerkracht geïnformeerd. Soms wil je liever met iemand anders praten. Dat kan! Op beide locaties zijn
de IB-ers het aanspreekpunt! Natuurlijk kan men ook naar de directie stappen!
Juf Yvoli

Juf Yvoli en juf Mariska zijn beiden ook voor hun locatie coördinator voor het pestbeleid en aandachts- “hoofd pesten” VBL
functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veiligheidsmonitor:
Om het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen in beeld te brengen, vullen de leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst van de Kanjertraining in (KANVAS). Eens per twee
jaar meten we de veiligheid ook via de kwaliteitsvragenlijst van Beekveld en Terpstra. Deze
worden ingevuld door leerlingen, ouders en leerkrachten.
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Juf Mariska
“hoofd pesten” KK/TM

juli 2022
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1
Zomerrapport mee

2

3

4
Musical groep 8

5 juf Maureen
Uitzwaaien groep 8

6
Eindfeest

7
Laatste schooldag

8
Lesvrije dag voor
zomervakantie

9 Juf Nicole

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Tot ziens op
22 augustus 2022

De Wingerd, een school waar het fijn is om te leren, te spelen en te vieren.

Lekker uitrusten, nieuwe energie
opdoen, opladen…
Fijne vakantie!

