Onderwerp: Dit Schooljaar (2018 – 2019)

Beste ouders,
Dit is het jaarlijkse document voor ouders van de Windroos, met adressen, data en
informatie over het schooljaar 2018-2019. Ook geven wij hierin informatie over roosters en
schooltijden en aanwezigheid van leerkrachten en teamleden en tevens een beeld van de
inhoudelijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de speerpunten van ons onderwijs in dit
schooljaar
Naast deze jaarlijkse update staat ook het Basisdocument (het school-ABC) met informatie
over de organisatie, afspraken en regelingen die gelden binnen de school, op de website.
Voor actuele informatie over de dagelijkse gang van zaken in de school verschijnt er om de
twee weken het Oudernieuws. Daarin vind je data en informatie over binnenkort geplande
activiteiten. Verder staan er berichten en mededelingen in van het team, het bestuur,
werkgroepen, van ouders en/of kinderen. Het Oudernieuws wordt per e-mail verspreid.
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit document kun je altijd terecht bij de
schoolleiding. In de hoop ieder van jullie hiermee van dienst te zijn, wensen wij jullie allemaal
een inspirerend schooljaar!

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
Jan Overweel
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Adresgegevens Windroos
Windroos,
vernieuwingsschool voor basisonderwijs
Karolingersweg 147 A
postadres *): Postbus 128
3962 AD Wijk bij Duurstede
3960 BC Wijk bij Duurstede
Telefoon schoolleiding:
Telefoon algemeen:
E-mail:
Website:

(0343) 57 42 58
(0343) 59 27 98 (‘looptelefoon‘)
vernieuwingsschool@windroos.nl
jan.overweel@windroos.nl
www.windroos.nl

*) Let op: brieven en poststukken altijd versturen naar het Postbusnummer. De school heeft
géén eigen brievenbus op de Karolingersweg. Brieven aan dit adres worden teruggestuurd
naar de afzender of raken zoek.
Schoolleiding
Jan Overweel
Medewerkers
Gitta Willemsen

Sediq Baseq
Jorrit Mocking

Directeur

jan.overweel@windroos.nl

administratie
gitta.willemsen@windroos.nl
en ondersteuning schoolleiding
conciërge
assistent conciërge

sediq.baseq@windroos.nl

Tilly Baas-v.Veenendaal groepsleerkracht (groep..)

tilly.baas@windroos.nl

Maaike Balk

groepsleerkracht (groep 3/4)

Anouk Geelen

intern begeleider
groepsleerkracht (groep 8)

anouk.geelen@windroos.nl

Marijke Hovenier

groepsleerkracht (groep 8)

marijke.hovenier@windroos.nl

Noortje van Lieshout

groepsleerkracht (groep 6/7)noortje.van.lieshout@windroos.nl

Hanneke Meijer

groepsleerkracht (groep 3/4)

Maaike Mud

groepsleerkracht (groep 0/1/2)

Yvette Telkamp

groepsleerkracht (groep 5/6

yvette.telkamp@windroos.nl

Lieneke Stolker

groepsleerkracht (groep 5/6)

lieneke.stolker@windroos.nl

Loes Vermaeten

groepsleerkracht (groep 4/5)

loes.vermaeten@windroos.nl

Marijke Vroman

groepsleerkracht (groep 0/1/2) marijke.vroman@windroos.nl

Julia van Rennes

leerlingbegeleider

Marjolein Vallenga

leerkrachtondersteuner
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Vertrouwenspersonen
De informatie over de vertrouwenspersonen vanuit het Sticht is te vinden op de site van het
Sticht (www.hetsticht.nl) bij klachtenregeling onder het kopje Onderwijs.

Medezeggenschapsraad
Noortje van Lieshout
(personeel, lid)
Kees Dikker
(ouder, voorzitter)
Bart Dobbinga
(ouder, secretaris)

noortje.van.lieshout@windroos.nl
keesdikker@casema.nl
waldebart.dobbinga@gmail.com

Oudervereniging
Iedere ouder/verzorger met kind(eren) op de Windroos is automatisch lid van de
oudervereniging ‘Vernieuwingsschool Wijk bij Duurstede’. Dit is een actieve oudervereniging,
die, samen met het bestuur, de schoolleiding, het team en MR het beleid, de organisatie en
het onderwijs van de school op koers houdt op basis van het Kompas. In het Kompas zijn de
visie op, de uitgangspunten voor en de doelen van vernieuwingsonderwijs op de Windroos
vastgelegd.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
 Vacature (voorzitter)
 Vacature (secretaris)
 Tijmen Baas (penningmeester), vader van Jochem, Hilde, Pepijn en Arne
 Joost Meerbeek (lid), vader van Mees en Linde
Ouderbijdrage
De oudervereniging int ook de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage is de
Windroos in staat om invulling te geven aan het bijzondere karakter van de school. De
ouderbijdrage draagt namelijk bij aan:
 Het realiseren van bijzondere activiteiten zoals boekenfeest, sinterklaas, kerstfeest,
lentefeest en zomerfeest;
 Het mogelijk maken dat kinderen zelfstandig en in eigen tempo kunnen werken – om
dit te realiseren wordt er door leerkrachten veel extra materiaal gemaakt;
 Iedere klas in staat te stellen in te springen op de inbreng van kinderen ook als daar
wat kosten voor gemaakt moeten worden; denk aan een uitstapje, aanschaf
materiaal, voorstellingen;
 Communicatie, op velerlei manieren worden ouders en kinderen op de hoogte
gehouden van de activiteiten op school: via de site, via nieuwsbrieven, de ouderkrant
en de kinderkrant.
De vrijwillige bijdrage is minimaal 60 euro per kind per jaar. Wij willen er nadrukkelijk op
attenderen dat meer mag! In het najaar ontvangen ouders vanuit de oudervereniging een
verzoek tot betaling van de ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar.
Schoolleiding
De schoolleiding heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken -zowel
onderwijsinhoudelijk als organisatorisch- op de Windroos. Jan Overweel (directeur) is de
hele week aanwezig.
Er is structureel overleg met Kees Timmers van het bestuur bureau van Het Sticht.
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De schoolleiding wordt administratief bijgestaan door Gitta Willemsen. Zij is op maandag en
vrijdag aanwezig van 8.00 tot 12.00 uur.
Voor een gesprek met de schoolleiding kun je een afspraak maken, telefonisch of via e-mail:
0343 592798 en gitta.willemsen@windroos.nl of jan.overweel@windroos.nl .
Bestuur/ Het Sticht
De Windroos is vanaf 2009 aangesloten bij Het Sticht; stichting voor katholiek en algemeen
onderwijs. Het bestuur van Het Sticht is dus ook het bestuur van onze school. Namens Het
Sticht ondersteunt Kees Timmers de schoolleiding.
Bestuursbureau:

Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist

Schoolinspectie

Rijksinspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht (Park Voorn 4)
afd. Publieksvoorlichting

Algemene informatie:

info@hetsticht.nl
(030) 6939464

T: (030) 6665704
0800-8051

GGD Midden Nederland
Dependance
G. van Schoonebekestraat 77
www.ggdmn.nl
Veenendaal
Postbus 881
3900 AW Veenendaal
(0318) 514000
Schoolarts
Ronald Hofs
Verpleegkundige
Marina Boekhout
Schoollogopediste
Jolanda de Groot (vrijdag 13.00 tot 14.00 uur) (030) 6086086
Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg

Lierseschans 12
3432 ET Nieuwegein

T: (030) 6007700

De groepen
In het schooljaar 2018-2019 heeft de school 7 groepen. Tweemaal groep 0/1/2, groep 3/4,
groep 4/5, groep 5/6, groep 6/7 en groep 8.
Begeleiding
We werken met nadrukkelijke afspraken betreffende de begeleiding van de kinderen.
De eigen groep vormt de basis van het onderwijs en is ook de plek voor vieringen, projecten
en instructie. De leerkracht is de belangrijkste begeleider voor de kinderen in de eigen groep,
daarbij bijgestaan door de leerkrachtondersteuner. Anouk Geelen houdt als intern begeleider
de vinger aan de pols betreffende de leerlingenzorg. Als er sprake is van een duo (meerdere
leerkrachten die een groep begeleiden) zijn de afspraken rond de samenwerking met elkaar
vastgelegd in een duoprotocol.
Dit betreft zowel organisatorische als inhoudelijke zaken. Het uitgangspunt hierbij is dat de
aanwezigheid van meerdere begeleiders in een groep geen belastende factor voor kinderen
mag zijn.
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Onderwijs en begeleiding worden bovendien op elkaar afgestemd in het onderbouw - en
bovenbouwoverleg. De samenwerking en intervisie van de leerkrachten per bouw en tussen
de bouwgroepen onderling bieden mogelijkheden voor het beter gebruik maken van
specifieke kwaliteiten van teamleden.
Teamvergaderingen en studiedagen helpen ons om ons onderwijs nog meer aan te
scherpen en te blijven ontwikkelen.
Verdeling leerkrachten
Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en) als aanspreekpunt voor ouders en kinderen.
Deze leerkrachten zijn ook eindverantwoordelijk voor hun groep. De verdeling van de
leerkrachten en hun werkdagen is als volgt:
Groep

Leerkracht(en)

Maandag Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

0/1/2

Marijke V.

Marijke

Marijke

X

Marijke

Marijke

0/1/2

Maaike

Maaike

X

Maaike

Maaike

Maaike

Maaike

Maaike

Hanneke

Hanneke

4/5

Maaike M.
Maaike B. en
Hanneke
Loes en Yvette

Loes

Loes

Loes

Loes

Yvette

5/6

Lieneke en Yvette

Yvette

Yvette

Lieneke

Lieneke

Lieneke

6/7

Noortje

Noortje

Noortje

Noortje

Noortje

Noortje

Marijke H. en
Anouk

Marijke

Marijke

Marijke

Marijke

Anouk

3/4

8

Extra begeleiding
Naast de groepsleerkrachten werken we op de Windroos met personeel dat wordt ingezet
daar waar specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen dit vragen. Intern begeleider Anouk
Geelen coördineert de vragen voor ondersteuning en in het zorgteam kijken we hoe we hier
het beste aan tegemoet kunnen komen. Het zorgteam bestaat dit jaar uit Anouk Geelen
(intern begeleider), Jan Overweel, Marjolein Vallenga en Julia van Rennes
Groepsouders en het GOG
Groepsouders maken met de leerkrachten afspraken voor regelmatig overleg.
Het Gezamenlijk Overleg Groepsouders is dit jaar gepland op 17 september, 14 januari en 8
april.
Meer informatie over groepsouders vind je in het ‘Schoolinformatie basis (school ABC)’ op de
website.
Schooltijden 2018-2019
Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur.
Op woensdag van 8.30 – 12.30 uur.
De kinderen van groep 0/1/2 zijn op woensdag vrij.
Buitenschoolse opvang, voor- en na schooltijd
Op de Windroos is geen interne buitenschoolse opvang. Kinderen die naar een opvang gaan
blijven na schooltijd in de groep, of op de afgesproken plaats, totdat zij worden opgehaald
door de begeleiders van de opvang. De school is vanaf 8.15 u. open voor de kinderen. Het
team start de dag gezamenlijk van 8.00 tot 8.15u. Als kinderen voor 8.15u. op school willen
komen moet dit gemeld worden bij de schoolleiding. Deze kinderen zullen dan in de eigen
groep zelfstandig aan de gang gaan met een rustige activiteit.
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Vakanties 2018-2019:
22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02-2019 t/m 01-03-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
22-07-2019 t/m 30-08-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen/ Koningsdag/Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Studie-/margedagen
18-09-2018 Studiemiddag, alle kinderen om 12.00u vrij
16-11-2018 Freinetstudiedag, alle kinderen vrij
05-12-2018 Sinterklaas, alle kinderen om 12.30u vrij
06-12-2018 Margedag, kinderen groep 1 t/m 4 vrij
20-12-2018 Studiemiddag, alle kinderen om 12.00u vrij
21-12-2018 Kerstviering alle kinderen om 12.30u vrij
25-01-2019 Studiemiddag OB, kinderen 1/2 om 12.00u vrij
12-02-2019 Studiemiddag, alle kinderen om 12.00u vrij
11-03-2019 Studiedag OB, kinderen groep 1/2 vrij
20-03-2019 Studieochtend, alle kinderen vrij (woensdag)
22-03-2019 Margedag OB, kinderen groep 1/2 vrij
06-05-2019 Studiedag, alle kinderen vrij
Overige belangrijke data:
17-09-2018
28-09-2018
01-10-2018/ 03-10-2018
04-10-2018
19-10-2018
15-11-2018
05-12-2018
21-12-2018
14-01-2019
07-02-2019
21-03-2019
03-04-2019
08-04-2019
12-04-2019
18-04-2019
18-04-2019
04 / 07-06-2019
06-06-2019
27-06-2019
02-07-2019
11-07-2019
12-07-2019
15-07-2019
16-07-2019
17-07-2019
18-07-2019
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GOG
Mariënhoeveloop
kamp leerlingen groep 7 en 8
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
Boekenfeest
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
Sinterklaas, iedereen 12.30 uur vrij
Kerstviering, iedereen 12.30 uur vrij
GOG
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
Kangoeroe rekendag
Grote Rekendag
GOG
Koningsspelen
lentefeest
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
avond4daagse
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
Wennen nieuwe groep van 11.00-12.00 uur
Wennen nieuwe groep van 11.00-12.00 uur
inloopspreekuur GGD (8.30 uur)
Afscheid groep 8
Infoavond Zomerfeest
Zomerfeest
Schoonmaak school overdag/ ‘s avonds
Schoonmaak school overdag/ ‘s avonds
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Gymnastiek en gymtijden

dag
maandag
dinsdag

donderdag

gymtijd
13.00-13.45
13.45-14.30
12.00-13.00
13.00-13.45
13.45-14.30
08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.45

groep gym gegeven door
8
Marijke
6,7
Noortje
4,5
maaike M
3,4
maaike M
5,6
Yvette
8
Marijke
6 en 7
Noortje
3 en 4
Noortje
4 en 5
lieneke
5 en 6
Lieneke

locatie
walplantsoen
walplantsoen
Anker
Anker
Anker
walplantsoen
walplantsoen
walplantsoen
walplantsoen
walplantsoen

vervoer
fiets
fiets
lopen
lopen
lopen
fiets
fiets
bus
bus
lopen

Weeksluitingen, op vrijdagen van 13.45 uur tot 14.15 uur

07-09-2018
21-09-2018
05-10-2018
02-11-2018
23-11-2018

14-12-2018
18-01-2019
01-02-2019
22-02-2019
15-03-2019

05-04-2019
17-05-2019
07-06-2019
21-06-2019
12-07-2019

Activiteiten
Ook dit schooljaar zullen er weer allerlei activiteiten worden georganiseerd. Verjaardagen,
uitstapjes, projecten, feesten, sporttoernooien, werken in de schooltuin en klussen in de
school. Activiteiten waarbij de hulp en deelname van ouders belangrijk is. De groepsouders
ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van activiteiten. Daarbij maken ze graag
gebruik van de hulp van meer ouders. Over de activiteiten in de groep worden ouders
geïnformeerd via een nieuwsbrief of oproepen op de deur. Over schoolbrede activiteiten kun
je meer lezen in het Oudernieuws die tweewekelijks verschijnt, en natuurlijk op de website,
www.windroos.nl.
Wat ouderhulp op de Windroos inhoudt, kun je lezen in het ‘School-ABC’ in de
informatiemap. Ook groepsouders en leerkrachten kunnen je er meer over vertellen.
Om uitstapjes (onder schooltijd, maar buiten school) formeel mogelijk te maken is er
toestemming van ouders nodig. Wij hebben er voor gekozen jullie eenmalig een
toestemmingsverklaring te laten tekenen. Aan het begin van dit schooljaar wordt deze mee
gegeven. Jullie worden verzocht die ondertekend mee te geven en in te leveren bij de
leerkracht of bij Gitta. In deze verklaring hebben wij de vraag meegenomen of –eventueelbeeldmateriaal van jullie kinderen tijdens groepsactiviteiten op de website geplaatst mag
worden of gebruikt kan worden bij andere publicaties.
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Groepsavonden/thema-avonden
Drie keer per jaar organiseren de leerkrachten, samen met de groepsouders, een
groepsavond. Op die avonden kunnen ouders zien en ervaren hoe het onderwijs van hun
kinderen er uitziet en hoe het gaat in de groep. De avonden zijn aan het begin van het
schooljaar, na de kerstvakantie en in de periode april/mei. Ouders krijgen voor deze
groepsavonden een uitnodiging. Bovendien worden de groepsavonden aangekondigd in het
Oudernieuws en in de kalender op www.windroos.nl.
Schoolkamp
In het najaar (september) gaan de kinderen van groep 7 en 8 op schoolkamp.
Dit schooljaar gaan we naar Haps. Kijk voor de data bij ‘Belangrijke data’.
De bijdrage voor het schoolkamp is door de oudervereniging dit jaar vastgesteld op
€ 82,50. Aan de hand van de begroting voor het schoolkamp wordt het bedrag per kind
vastgesteld. In de loop van het schooljaar krijgen de ouders een verzoek tot betaling. Deze
bijdrage is verplicht. Als dit bezwaarlijk is dient er met de schoolleiding contact opgenomen
te worden.

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen in de school
Het onderwijs op de Windroos is inhoudelijk voortdurend in ontwikkeling. Om te blijven
werken vanuit de ervaringen van de kinderen is het belangrijk om de inhoud en didactiek van
vakken ondersteunend te maken en zo in te richten dat kinderen inhoudelijk gemotiveerd zijn
om te werken: hun werk moet van “henzelf” zijn. Kinderen voelen zich veilig, worden
uitgedaagd om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en reflecteren hierop. Kennisvakken
in combinatie met creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken en dat
binnen een sociaal ingestelde context werken daaraan bij.
Op de website van de school wordt het verslag van het afgelopen schooljaar geplaatst met
daarin alle ontwikkelingen van dat jaar. Daarnaast worden in het jaarplan de werkgebieden
voor het schooljaar 2018/2019 aangegeven. Dit jaarplan wordt in overleg met team,
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging vastgesteld.
Deze stukken zullen in de startperiode het nieuwe schooljaar, beschikbaar komen op de site
en hier wordt melding van gedaan in het Oudernieuws.
Windroos uitstroom
Jaar

Totaal

Praktijk
onderwijs

Speciaal
onderwijs

VMBO
Basis

VMBO/
HAVO

Kader

TL

2012

32

1

1

1

5

2013

28

1

2

3

4

2014

25

5

5

2015

26

4

2016

20

2017

19

2018

28

*

0

3

4*

HAVO

HAVO/
VWO

VWO

23

1

3

11

4

3

4

5

3

2

6

4

4

6

5

9

2

1

5

3

1

2

4

4

3

3

9

4

3

3

Met leerwegondersteuning (extra begeleiding, bijvoorbeeld bij kinderen met Downsyndroom)
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