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Voorwoord  
 
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt 

tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor 

u.   

Deze schoolgids van KBs De Molenwiek is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere 

betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de 

schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe 

wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij 

belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven 

aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.   

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de 

school en de andere manieren waarop wij u informeren.   

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad (MR).   

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (MR). Aanvullende informatie is te lezen via de volgende link: 

www.kalisto-basisonderwijs.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten . 

Wij wensen u veel leesplezier.   

Het team van basisschool De Molenwiek.  

Juli 2021  

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten
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1 Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

1.1.1 KBs De Molenwiek 

Stromenlaan 145 -147 

3448CD Woerden 

 0348417873 

 http://www.molenwiekwoerden.nl/  

 directie@molenwiekwoerden.nl 

Schoolbestuur 

1.1.2 Kalisto-Boeiend Basisonderwijs! 

Aantal scholen: 16 

Aantal leerlingen: 3.604 

www.kalisto-basisonderwijs.nl     

1.1.3 Schooldirectie 

Functie Naam E mailadres 

Directeur Mirjam Arts- van Hattem m.arts@molenwiekwoerden.nl  

Clusterdirecteur Anneke van der Waal vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl  

Op onze school wordt de schoolleiding uitgevoerd door Mirjam Arts, directeur en Anneke 

van der Waal, Clusterdirecteur van KBs de Wegwijzer, KBs Franciscus en KBs de Molenwiek 

en KBs De Wijde Blik (in Kamerik). 

Mirjam Arts is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.   

 

 

 

http://www.molenwiekwoerden.nl/
mailto:directie@molenwiekwoerden.nl
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:m.arts@molenwiekwoerden.nl
mailto:vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl


7 

 

1.1.4 Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs, regio Utrecht 
https://www.passenderwijs.nl/  

 

1.1.5 Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

 

 

2020-2021 

Op de Molenwiek is het 'Onderwijs Anders'. Dit betekent voor ons dat wij werken met 

kenmerken van het unitonderwijs. Wij werken met zes basisgroepen, waaronder twee 

basisgroepen 1/2/3, twee basisgroepen 4/5/6 en twee basisgroepen 7/8. 

Onze school telde op 1 oktober 2020 161 leerlingen. Aan de school zijn 17 medewerkers 

verbonden. 

 

 

 

 

 

161 

https://www.passenderwijs.nl/
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1.2 Onze ambitie en identiteit 

1.2.1 Onze ambitie 

Op De Molenwiek leren wij succesvol samen in een veilige sociale omgeving. Wij realiseren 

een optimale ontwikkeling voor iedereen en dragen bij aan kennis, vaardigheden en 

talent. 

Onze visie hebben wij vertaald in vier onderwijskundige pijlers: 

 

 

1.2.2 Identiteit 

Op basisschool De Molenwiek maken ongeveer 161 leerlingen en 17 teamleden er elke dag 

een gezellige, leerzame dag van. Wij werken in units waar leerlingen uit verschillende 

leerjaren bij elkaar in een basisgroep zitten.  

Wij bieden toekomstgericht onderwijs en werken aan een brede ontwikkeling en vorming 

van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om iedereen op eigen niveau uit te dagen. 

Wij passen daarom onze instructie aan en hebben verschillende plekken om (samen) te 

leren.  

Ons professionele team werkt en leert met elkaar. Wij creëren optimale kansen voor al 

onze leerlingen. Wij geloven in de kracht van school en ouders samen.    

Iedereen die onze katholieke achtergrond respecteert en waardeert is welkom, wij zijn 

een open katholieke school. 
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2. Onze pijlers 
 

2.1 Onderwijs Anders 

Wij maken het leren interessanter en uitdagender door te werken in units in plaats van 

lokalen. Wij werken in drie units: groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6 en groep 7 t/m 8. 

De leerlingen starten en eindigen de dag in hun basisgroep bij een vaste leerkracht 

(mentor). Deze leerkracht is ook het aanspreekpunt voor de ouders. In de basisgroep 

worden verjaardagen gevierd, spreekbeurten gehouden en krijgen de leerlingen sociale 

vaardigheidstraining. 

In de ochtend geven wij instructie voor de vakken taal, lezen en rekenen en gaan de 

leerlingen zelfstandig en op eigen niveau werken. In de middag gaan wij aan de slag met 

wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Bij Engels, begrijpend lezen en AVI-lezen wordt 

er samengewerkt met leerlingen van hetzelfde niveau. 

 

Wij hebben verschillende hoeken en ruimtes waar gewerkt kan worden en onze 

leerkrachten begeleiden iedereen in hun eigen ontwikkeling. Door onze manier van 

onderwijs kunnen wij uitstekend voldoen aan de onderwijsbehoefte van al onze 

leerlingen. 

Voordelen van Onderwijs Anders: 

 Korte instructie en werken op eigen niveau 

 Afwisselend werken, zelfstandig en samen 

 Leren van en met elkaar (verschil in leeftijd en niveau) 

 Vergroten van eigenaarschap (initiatief, behalen van doelen) 

 Inzet kwaliteiten van meerdere leerkrachten 

2.2 Ontdek wie je bent 

Door het creëren van een veilige omgeving gaan leerlingen met plezier naar school en 

kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Onze uitgangspunten zijn elkaar vertrouwen, een 

ander helpen, niemand speelt de baas en iedereen hoort erbij. 

Voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat hebben wij gekozen voor de 

methode ‘Kanjertraining’. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen waarbij wij de volgende onderwerpen 

bespreekbaar maken en ervaren: 

 Hoe zie ik mijzelf, jezelf voorstellen, iets aardigs zeggen over een ander en over 

jezelf 

 Hoe voelt een ander zich, inlevingsvermogen en laat pesters kletsen 

 Luisteren, samenwerken, vriendschap, van kritiek kun je leren en zelfreflectie 

 Hoe ga ik om met pesten, hoe zorg ik ervoor dat ik niet mee doe met narigheid en 

doe je niet anders voor dan je werkelijk bent 

http://www.kanjertraining.nl/
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Wij helpen leerlingen te ontdekken wie ze zijn en geven ze handvatten om zich sterk te 

voelen bij wie ze zijn. Ook besteden wij aandacht aan een respectvolle manier van 

communiceren. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vinden wij ontzettend 

belangrijk. 

2.3 Vergroot je vaardigheden 

Naast het overbrengen van kennis, vinden wij het van groot belang om de vaardigheden 

van onze leerlingen verder te vergroten. De zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden, 

bereiden leerlingen voor op een toekomst die snel verandert door technologie en 

digitalisering. 

Wij besteden extra aandacht aan de volgende vaardigheden: 

2.3.1 Samenwerken 

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel door elkaar aan te 

vullen en te ondersteunen. Belangrijk hierbij zijn een open en positieve houding, 

feedback geven en vragen, onderhandelen, afspraken maken en respect hebben voor 

verschillen. 

2.3.2 Problemen oplossen 

Leerlingen leren een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het op te 

lossen. Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan 

het vinden van de oplossing zelf. 

2.3.3 Mediawijsheid 

Wij besteden aandacht aan mediawijsheid om zo bij te dragen aan een bewuste, 

verantwoorde en positieve manier van omgaan met de media. wij leggen uit wat de 

verschillen zijn tussen online en offline media, dat er (misleidend) nieuws en 

(sluik)reclame wordt gemaakt en hoe je jezelf kunt beschermen op internet. De leerlingen 

maken ook een mediaproductie. 

2.3.4 Growth Mindset 

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen vaardigheden aan te leren hoe ze hun 

zelfvertrouwen kunnen vergroten, op welke manier zij door kunnen zetten als iets 

moeilijk is en wat zij kunnen doen als ze fouten maken. Wij creëren een groeimentaliteit, 

een Growth Mindset. 
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2.4 Ontwikkel wat je kan 

Ons onderwijs helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Om 

het zelfvertrouwen van onze leerlingen te stimuleren, vinden wij het belangrijk dat ze 

zowel hun eigen talenten en die van anderen herkennen. 

Iemand kan heel veel kennis hebben (cognitief), heel organiserend en verbindend zijn 

(sociaal) of vindingrijk en oplossingsgericht (creatief). Wij dragen uit dat iedereen een 

eigen talent heeft en dat elk talent of kwaliteit even belangrijk is. 

Door onze leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van leren en 

activiteiten, ervaren ze waar ze goed in zijn. Wij werken samen met ’t Klooster in 

Woerden. Wekelijks komt er een muziekdocent om samen met onze eigen leerkrachten de 

muzieklessen te verzorgen. 

2.4.1 Muziek 

Wij vinden het erg belangrijk om naast de cognitieve ontwikkeling ook andere talenten 

van onze leerlingen te ontwikkelen. Daarom gaan wij vanaf schooljaar 2020-2021 

samenwerken met ’t Klooster in Woerden. Wekelijks komt er een muziekdocent om samen 

met onze eigen leerkrachten de muzieklessen voor de Molenwiek kinderen te verzorgen. 

De leerlingen in de bovenbouwunit werken aan muziekprojecten (zoals dans, percussie).  

2.4.2 Extra aanbod 
Jaarlijks bezoeken alle leerlingen een theatervoorstelling, krijgen de bovenbouwgroepen 

les van Bureau Halt over vuurwerk en werken wij met leskisten van Natuur en 

milieueducatie.  

2.4.3 De Kraaien 
Vanuit onze stichting Kalisto hebben wij ook de mogelijkheid gekregen om de plusklas 

voort te zetten (de Kraaien). Zo houden we ook aandacht voor de leerlingen die meer 

uitdaging aan kunnen. 
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3. Kwaliteitszorg 
 

 

3.1 Wat is kwaliteitszorg? 
Op De Molenwiek werken wij met een plan om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. 
Het plan helpt ons om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee 
zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in ons plan worden bereikt. 
Kwaliteit is voor ons de mate waarin de school erin slaagt haar doelen op het gebied van 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming te bereiken, naar tevredenheid van onszelf, 
de overheid, het team, de ouders en de leerlingen. Continue verbetering is in de structuur 
en cultuur van De Molenwiek verankerd. Doelstellingen worden geformuleerd op basis van 
een langetermijnvisie, maar worden tijdig aangepast aan een veranderende omgeving. 
 

3.1.1 Succes!Spiegel 

Alle scholen van Kalisto brengen de onderwijskwaliteit in beeld met behulp van de 
Succes!Spiegel. 

De Succes!Spiegel is het kwaliteitsinstrument van Scholen met Succes. Scholen met Succes 
is een gespecialiseerd onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs en 
marktleider op het gebied van tevredenheidspeilingen. 

De uitkomsten geven ons inzage in onze (basis)kwaliteit, de ontwikkeling van de school en 
het schoolteam en maakt het mogelijk om planmatig te werken aan ‘succes’. 

Zowel de positieve feedback als de genoemde verbeterpunten uit het laatste onderzoek 
zijn besproken met het team en de Medezeggenschapsraad. Ze zijn leidraad geweest in de 
ontwikkeling die wij het afgelopen jaar hebben doorgemaakt: 

 Intensiveren communicatie met onze ouders 
 Afstemmen onderwijs op groepen leerlingen (van hetzelfde niveau) 
 Creëren uitdagend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen 

3.1.2 Passend onderwijs 

Niet alle leerlingen maken dezelfde ontwikkeling door. Om toch elk leerling een passend 
onderwijsaanbod te kunnen geven werken wij samen in het samenwerkingsverband 
Passenderwijs. 

In een ondersteuningsprofiel legt de school vast hoe het team Passend Onderwijs voor elke 
leerling wil realiseren. Beschreven wordt hoe lichte ondersteuning wordt vormgeven, wie 
daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden de school heeft om leerlingen met 
een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen.  

Het volledige Schoolondersteuningprofiel is te vinden op onze website, 
www.molenwiekwoerden.nl 
 
 
 

  

http://scholenmetsucces.nl/
http://www.molenwiekwoerden.nl/
http://www.molenwiekwoerden.nl/
http://www.molenwiekwoerden.nl/
http://www.molenwiekwoerden.nl/
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3.2 Doelen in het schoolplan  

1. Wij bieden onderwijs dat past bij onze leerlingen. Ons onderwijs is gericht op een 

duurzame ontwikkeling voor onze leerlingen vanuit hoge verwachtingen. 

 Wij werken aan een toekomstgericht onderwijsaanbod (met de 21st century skills) 

door het vergroten van het eigenaarschap van kinderen. 

 Wij ontwikkelen creatief denken en creatieve ontwikkeling bij onze leerlingen. 

 Wij leren onze leerlingen sociale vaardigheden aan, zoals samenwerken, 

weerbaarheid, zorgzaamheid, doorzetten etc. 

 Wij brengen de onderwijsbehoeften van onze leerlingen in kaart. Wij geven 

gedifferentieerde instructies. Wij stellen hoge doelen voor al onze leerlingen.  

 Wij streven ernaar onze leerlingen minimaal op T/Havo niveau te laten uitstromen. 

 

2. Onze medewerkers zijn competent en hooggekwalificeerd. Om onszelf verder te 

ontwikkelen, leren wij van en met elkaar, binnen teams en tussen scholen. De 

Molenwiek werkt met professionele leergemeenschappen. Zo ontstaat synergie op en 

tussen alle niveaus. 

 Wij communiceren op tijd, helder en zo praktisch mogelijk. 

 Wij begeleiden nieuw personeel als zij bij ons op school komen werken met een 

inwerkplan. 

 De Intern Begeleider en de leerkrachten dragen samen zorg voor onze leerlingen. 

 Wij zetten ons in voor het optimaliseren van de driehoeksrelatie tussen de school, 

ouders en leerlingen. 

 

3. De verantwoordelijkheid voor ons onderwijs ligt bij de experts, de leraren. Werken 

en ontwikkelen op elk niveau begint bij eigenaarschap en een onderzoekende cultuur. 

 Wij gaan effectief met onze tijd om en maken daarbij keuzes in wat wij wel of niet 

doen. 

 Wij werken samen als een team. 

 Wij werken vanuit een professionele cultuur. Wij werken met coördinatoren (taal, 

rekenen, HB, gedrag) en LWG’s die projectmatig werken. 

 De LWG’s werken vanuit een projectmatige basis onderzoekend. 

 

4. Onze voorzieningen, zoals gebouwen en lesmaterialen, zijn van een hoog niveau. 

 Wij verbeteren de uitstraling van de school, zowel aan de binnen- als aan de 

buitenkant. 

 Wij zorgen dat het lesmateriaal aangepast is aan de huidige tijd. 

 Ons ICT-netwerk voldoet aan de laatste standaarden. 
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3.3 Hoe bereiken wij deze doelen? 

De doelen worden omgezet in acties voor vergaderingen en voorafgaand aan het jaar 
ingepland in het jaarplan. Een onderwerp komt meerdere keren per jaar terug om te 
zorgen voor evaluatie en borging. Het hele jaarplan wordt halverwege en aan het einde 
van het jaar met het team geëvalueerd. 
 
Onze speerpunten voor 2021-2022 

Ons Onderwijs 

Begrijpend lezen: resultaten verhogen Toekomstgericht onderwijs: verbetering 
van de themaweken 

Snappet; borging werkwijzen Leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong: vroeg signalering 
en beredeneerd aanbod opzetten 

Onderbouw: beredeneerd aanbod opzetten Burgerschapsvorming: visie en werkwijze 
opstellen 

Onze Mensen 

Vitaal personeel; lage werkdruk, weinig 
ziekte 

 

Denken en werken vanuit een Growth 
Mindset 

 

Onze Zichtbaarheid 

Contact met ouders  

Profilering  

Ontzorging 

Een tweede activiteitencoördinator  

  

 
 

3.3.1 Basiskwaliteit 
Het afgelopen jaar hebben wij ons als doel gesteld om de betrokkenheid van de leerlingen 
te verhogen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen. Deze doelen 
hebben wij behaald. 
Komend jaar worden kinderen in de onder- en middenbouw gesignaleerd die specifieke 
onderwijsbehoeften hebben. Wij willen realistische doelen koppelen aan de verbeterde 
analyse van Snappet. Daarnaast zullen wij ons extra inzetten om de scores op het gebied 
van begrijpend lezen naar landelijk niveau te brengen (minimaal). 

 
3.3.2 Ons onderwijs 
Wij hebben ervoor gezorgd dat de leeropbrengsten van de school op landelijk niveau zijn, 
dit willen wij voor komend schooljaar zo houden. Wij hebben gezorgd voor een toekomst 
gericht aanbod, een brede ontwikkeling van leerlingen en onderwijs gegeven vanuit hoge 
verwachtingen. Daarnaast was een doel van De Molenwiek om een plusaanbod te 
verzorgen aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
 
Komend jaar zullen wij met het team en met de leerlingen structureel werken aan de 
Growth Mindset.  
 
De lessen mediawijsheid zijn uitgevoerd en geëvalueerd en wij zullen lessen Robotica 
toepassen. De Molenwiek wilt leerlingen niet alleen cognitief laten ontwikkelen, maar ook 
op andere gebieden. Wij geven lessen op het gebied van gezondheid, wetenschap & 
techniek, verkeer, muziek en crea.  
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Om ervoor te zorgen dat wij onderwijs kunnen geven vanuit hoge verwachtingen, hebben 
wij hoge doelen gesteld bij het opstellen van groeps- of individuele plannen. Er is een plan 
gemaakt voor leerlingen die in aanmerking komen voor een ‘plusaanbod’, deze leerlingen 
krijgen wekelijks begeleiding. 
 
Wij hebben groepsplannen gemaakt met doelen die passen bij de vragenlijsten van 

Kanvas. Deze groepsplannen worden uitgevoerd en geëvalueerd.  

In de eerste helft van 2022 is de oriëntatie op een mogelijk nieuwe soc. Emo. Methode 
gestart. 
 
Wij passen burgerschapsvorming toe in de lessen. Leerlingen leren van, door en over de 

waarden van de democratische rechtsstaat en cultuur. Dit begint met regels, afspraken en 

besluitvormingsprocessen in de eigen leefomgeving en breidt uit naar de publieke ruimte 

en samenleving. 

Leerlingen leren hun eigen identiteit te verkennen, opkomen voor zichzelf en anderen en 

om te gaan met verschillen in godsdienst, levensovertuiging, afkomst, geslacht of seksuele 

gerichtheid en over gelijkheid. 

Leerlingen ontwikkelen hun kennis over en visievorming op actuele maatschappelijke 

thema’s als technologisch burgerschap, duurzaamheid, globalisering en digitalisering en 

media. 

 
 

3.3.3 Onze mensen 
Wij hebben ons als doel gesteld om een doelgerichte verbetercultuur te implementeren. 
Dit hebben wij o.a. gedaan door nieuwe medewerkers op te leiden tot professional, ervoor 
gezorgd dat medewerkers zich permanent ontwikkelen, wij hebben experts ingezet, 
Growth Mindset als systeem voor Teamleren geïntroduceerd en gezorgd voor vitaal 
personeel.  
 
Voor komend schooljaar hebben wij beleidskaarten gemaakt voor de vakken taal en 
Engels, met schoolafspraken. Het team en de Intern Begeleider werken met de 
referentieniveaus. Nieuwe leerkrachten worden ingewerkt en opgeleid tot professional.  
 
Er zijn collega’s die individuele scholing hebben gevolgd. Het hele team heeft scholing 
gekregen op het gebied van de Growth Mindset en er is een plan gemaakt om de Growth 
Mindset in het onderwijs te verweven. De onderbouw heeft scholing gekregen voor KIJK! 
De LWG’s hebben op projectmatige basis samen met de directie onderzoekend aan een 
opdracht gewerkt.  
 

Wij werken samen met het samenwerkingsverband Passenderwijs en wij hebben binnen 

ons team een expert op het gebied van rekenen, taal en HB. 

Wij werken met het vitaliteitsbeleid van Kalisto, waardoor wij ervoor zorgen dat ons 

personeel minder werkdruk ervaart. Het team beslist over het werkverdelingsplan en het 

werkdrukbudget. 

 
 

3.3.4 Onze zichtbaarheid 
Wij hebben er nu voor gezorgd dat wij bekend staan als kwaliteitsschool en wij zijn er 
trots op dat wij een merkbaar goede relatie met ouders hebben.  
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Komend schooljaar willen wij uiteraard zo bekend blijven staan. Wij zullen dit gaan doen 

doordat onze professionele leerkrachten laten zien dat zij kennis van zaken hebben en 

persoonlijk leiderschap tonen. 

 

Wij willen uiteraard een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Wij 

willen dat zij zich welkom voelen op onze school en zullen hen, indien nodig, tussentijds 

betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.  

 

 

 

3.3.5 Ontzorging 
Wij zijn een financieel gezonde school geworden met leraren die zich focussen op 
kerntaken. 
 
Komend schooljaar willen wij dat onze leerkrachten na schooltijd voldoende tijd hebben 

om te overleggen over het onderwijs en zich bezig te houden met voor- en nawerk. Zo 

kunnen zij zich focussen op hun kerntaken.  

 

3.4 NPO gelden 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het 

onderwijs tijdens en na corona. De overheid heeft een ‘menukaart’ samengesteld met 

mogelijkheden (interventies) die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. 

Wij hebben de Cito-resultaten geanalyseerd en kunnen gelukkig concluderen dat er bij ons 

op school geen grote achterstanden zijn. De leerlingen met achterstand waren al bij ons in 

beeld en krijgen daar al de juiste ondersteuning voor. Wel is er landelijk een beperkte 

leergroei bij begrijpend lezen. 

Het team van De Molenwiek heeft alle mogelijkheden bekeken en is overtuigd dat onze 

leerlingen het meest geholpen zijn met:  

1. Instructie in kleinere groepen 

2. Meer individuele ondersteuning 

3. Extra aandacht voor begrijpend lezen 

Daarnaast zullen wij een deel van het geld duurzaam investeren in materialen en 

scholingen. 

 

3.5 Opbouw van het team 

3.5.1 Directie  

De directie van De Molenwiek bestaat uit Mirjam Arts (directeur) en Anneke van der Waal 
(clusterdirecteur). Mirjam is het aanspreekpunt van de school voor ouders, kinderen en 
externen en heeft de dagelijkse leiding over de school.   
Anneke is directeur van vier scholen, te weten De Molenwiek, De Wegwijzer, De Franciscus 
en De Wijde Blik. Zij houdt zich met name bezig met het (bovenschools) beleid en de 
samenwerking tussen de vier scholen.  
  

3.5.2 Groepsleerkrachten  
De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven aan de leerlingen. Iedere 
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leerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn eigen klas, met in 
achtneming van het beleid van de school. De leerkracht is voor u een eerste 
aanspreekpunt, wanneer u vragen of opmerkingen heeft.  
Op onze website kunt u zien welke leerkrachten er dit schooljaar zijn.  
www.molenwiekwoerden.nl/onze-school/ons-team. 

 
 
   

3.5.3 Interne begeleider  
Ilonka Luhulima is onze Intern Begeleider. De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor 
de zorg van de leerlingen en begeleidt leerkrachten, ouders en leerlingen hierbij. 
  

3.5.4 Vakleerkrachten en coördinatoren 

 Nils Kwak is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt de gymlessen voor 
groep 3-8. 

 Maaike van Brienen is rekencoördinator. Zij is de centrale persoon bij het doorvoeren 
van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het rekenonderwijs. 

 Marije van Kortenhof en Fee Driessen zijn onze taalcoördinatoren. Zij zijn de centrale 
personen bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van 
het taalonderwijs. 

 Laura Miedema is specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid. Zij is 
verantwoordelijk voor onze leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.  

 Marleen Bierlaagh en Laura Koelink zijn Kanjer coördinatoren. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het opzetten van ons Kanjerbeleid en het ondersteunen van de 
leerkrachten bij de uitvoering daarvan.  

 Miranda de Bondt is schoolopleider (coördinator opleiden). Zij zorgt voor de 
beoordeling van alle studenten die op De Molenwiek stagelopen.  

 
  

3.5.5 Onderwijs ondersteunend personeel  

 Iris Veldhoen werkt vier dagen per week als leraarondersteuner in de middenbouw. 
Lisa Oostveen is leraarondersteuner in de onderbouw. Tevens zijn Lisa en Iris de 
activiteitencoördinatoren. 

 Marion Dupont is één ochtend per week aanwezig voor administratieve zaken.   

 Corry Pesulima werkt 3 dagen per week als onze conciërge.   
 

3.5.6 Studenten 

 Gedurende het schooljaar zijn er verschillende studenten op school aanwezig van de   
o Marnix Academie of het ROC Mondriaan 

 De leerkracht van de groep waar stage wordt gelopen, is verantwoordelijk voor de 
begeleiding.  

 Bij de gymnastieklessen zijn regelmatig studenten van de HALO- en ALO-opleiding 
aanwezig.  

 Ook zijn er soms korte stages, ook wel snuffelstage of maatschappelijke stage 
genoemd, vanuit het VO. 

 
  

http://www.molenwiekwoerden.nl/onze-school/ons-team
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3.5.7 Gediplomeerde specialisten op onze school 
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

3.6 Verlof personeel 
In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er een beroep gedaan op een 
invaller vanuit de invalpools of een van de collega’s binnen de school. Wij proberen altijd 
eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. 
Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van 
nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen 
voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen.  
Indien wij geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:  

 De groep zelf wordt opgesplitst.  

 Er worden groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij 
geroosterd om de groep van de zieke leerkracht op te vangen.  

 Indien mogelijk worden de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding of 
coördinerende taken ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen 
daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.  

 De leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven 
groepen.  

 Vervolgens worden de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een dag naar huis gestuurd 
volgens een rooster.  

 
Op de dag dat er geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag 
geen school zullen hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien al te 
voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van 
andere groepen gewaarschuwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7 Invulling onderwijstijd 
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 t/m 8 

Specialist Aantal dagdelen 
Gedragsspecialist 7 

Intern begeleider 10 
Rekenspecialist 7 
Specialist hoogbegaafdheid 10 
Taalspecialist 6 
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Aantal lesuren per week: 25,5 
Totaal aantal lesuren 2021-2022: 959 uur        

 

3.8 Extra faciliteiten 
Onze school beschikt over een bibliotheek, speellokaal en een gymzaal. 
 In de bibliotheek vinden de leerlingen prentenboeken en leesboeken op allerlei 

niveaus. De boeken worden gebruikt voor het leesonderwijs. Er zijn ook Engelse 
leesboeken beschikbaar. De bieb is vorig schooljaar helemaal gesaneerd en wij hebben 
honderden nieuwe boeken kunnen toevoegen aan onze collectie.  

 Het speellokaal wordt gebruikt door de kleutergroepen. 

 De gymzaal ligt naast de school. 
 
 

3.9 Voor- en vroegschoolse educatie 
Op De Molenwiek werken wij voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de 
peuteropvang van Kind&Co. 
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4. Veiligheid 
 

4.1 Anti-pestprogramma 
Door het creëren van een veilige omgeving, gaan leerlingen met plezier naar school en 
kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Onze uitgangspunten zijn elkaar vertrouwen, een 
ander helpen, niemand speelt de baas en iedereen hoort erbij.  
Voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat hebben wij gekozen voor de 

methode ‘Kanjertraining’. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen waarbij wij de volgende onderwerpen 

bespreekbaar maken en ervaren:  

 Hoe zie ik mijzelf, jezelf voorstellen, iets aardigs zeggen over een ander en over 

jezelf. 

 Hoe voelt een ander zich, inlevingsvermogen en laat pesters kletsen. 

 Luisteren, samenwerken, vriendschap, van kritiek kun je leren en zelfreflectie. 

 Hoe ga ik om met pesten, hoe zorg ik ervoor dat ik niet mee doe met narigheid en doe 

je niet anders voor dan je werkelijk bent. 

Het aanspreekpunt voor pestproblematiek zijn de Kanjercoaches. Dat zijn voor komend 

jaar Marleen Bierlaagh en Laura Koelink. 

 

4.2 Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen een 
vragenlijst af via Kanvas. 
De Sociaal Emotionele Ontwikkeling van de leerlingen uit groep 1/2 wordt via KIJK! 
gevolgd. Daarnaast gebruikt de school voor alle groepen de methode ‘Kanvas’ van de 
kanjertraining om een beeld te krijgen van de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Na de 
herfstvakantie en de voorjaarsvakantie wordt er voor de leerlingen uit groep 4 t/m 8 een 
sociogram afgenomen. Leerlingen vanaf groep 5 vullen vragenlijsten in. Daarnaast worden 
vragenlijsten ingevuld door de leerkrachten van alle groepen. 
 
4.2.1 Gedragscoördinatoren  

Op De Molenwiek zijn er 2 gedragscoördinatoren. Voor unit 1/2/3 is dit Laura Koelink, 

voor de midden- en bovenbouwunit is dit Marleen Bierlaagh. Zij monitoren het 

pedagogisch leefklimaat op De Molenwiek en dragen zorg voor het leerlingvolgsysteem van 

de Kanjertraining. Zodra er vragen of zorgen zijn rondom het gedrag van leerlingen of de 

groepen, dan kunnen leerkrachten hun ondersteuning inroepen.  

Voor vragen kunt u Marleen en Laura bereiken via: m.bierlaagh@molenwiekwoerden en 

l.koelink@molenwiekwoerden.nl  

 

 

mailto:m.bierlaagh@molenwiekwoerden
mailto:l.koelink@molenwiekwoerden.nl
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4.3 Interne contactpersoon 
De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die 
minder tevreden zijn over de school. Zij zoeken samen naar een oplossing voor de klacht. 
De contactpersonen organiseren preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van 
ongewenst gedrag. En zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het 
bestuur over het veiligheidsbeleid. 
Gegevens die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van 
de school in strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden 
niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management 
teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel). 
De contactpersonen op onze school zijn Marleen Bierlaagh en Marije van Kortenhof. U kunt 

de contactpersonen bereiken door hen te mailen; m.bierlaagh@molenwiekwoerden.nl en 

m.vankortenhof@molenwiekwoerden.nl 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:m.bierlaagh@molenwiekwoerden.nl
mailto:m.vankortenhof@molenwiekwoerden.nl
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5 Ouders en school 
 

5.1 Ouders  
Samenwerking tussen school en ouders is van groot belang als het gaat om het 
welbevinden van kinderen. De Kanjertraining gaat uit van een pedagogisch partnerschap. 
Alleen door samen te werken, kunnen wij werken aan het welbevinden van onze kinderen.  
Jaarlijks organiseren wij een informatiemoment om (nieuwe) ouders te informeren over de 
werkwijze van de kanjertraining. Ook zijn er inloopmomenten gedurende het jaar gepland 
waarop ouders Kanjerlessen kunnen bijwonen.  

 

5.2 Hoe ouders worden betrokken 
“Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het helpen opgroeien van 
kinderen”, vermeldt de missie van de school. Daarom is het goed dat er regelmatig 
contact is tussen de ouders en de leerkrachten, waarbij afspraken over het leerproces, het 
gedrag en de opvoeding gemaakt en nagekomen worden. De ouders mogen van de school 
verwachten dat zij goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun 

kind(eren), zeker als er problemen zijn.  
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen meedenken over de ontwikkelingen, 
daarom voeren wij driehoeksgesprekken. In deze gesprekken geven de kinderen zelf aan 
wat zij moeilijk vinden en wat ze nog willen leren. De driehoeksgesprekken vinden plaats 
in november, februari en juli. 
Ouders zijn altijd welkom om langs te komen om te vragen hoe het gaat of om een 
afspraak te maken. 

De school werkt intensief samen met de oudervereniging voor het organiseren van feesten 
en activiteiten. Regelmatig betrekken wij ouders ook op andere manier bij de school, 
bijvoorbeeld als leesouder, begeleiding naar een uitje of tijdens een themaweek.  
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5.3 Communicatie met ouders 

Ouders worden op de volgende manieren geïnformeerd: 

5.3.1 Schoolgids 
Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolgids op onze website geplaatst. In deze 
gids leggen wij uit hoe de school werkt, wat de resultaten zijn van ons onderwijs en wie er 
allemaal aan de school verbonden zijn. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door 
het bestuur nadat er instemming is verkregen van de medezeggenschapsraad (MR). 
Uitreiking van de digitale gids vindt plaats aan ouders/verzorgers, bij inschrijving en 
jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 
5.3.2 Schoolplan  
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin elke school haar onderwijskundig- en 
personeelsbeleid beschrijft en de inrichting van de kwaliteitszorg weergeeft. Via het 
schoolplan legt de school verantwoording af aan haar omgeving. Dit plan kunt u, op 
verzoek, inlezen. Dit plan is geldig van 2019-2023. 

 
5.3.3 Gesprekken 
Na schooltijd is er de mogelijkheid om de leerkracht te spreken. Indien de leerkracht 
reeds een afspraak heeft, wordt er een andere afspraak gemaakt. 
Gedurende het jaar zijn er kennismakings-, voortgangs-, en rapportgesprekken.  
 
5.3.4 Social Schools 
De leerkrachten delen via de groepspagina's op Social Schools berichten over de klas. Dit 
kunnen praktische zaken zijn zoals een hulpvraag bij uitjes, informatie over huiswerk of 
foto's om te delen hoe de dag is geweest. Social Schools is een veilige, afgesloten 
omgeving.  

 

5.3.5 Kalender 
De school voorziet in een jaarkalender in SocialSchools. Hierin staat praktische informatie 
met betrekking tot het betreffende schooljaar. Deze kalender is te koppelen aan uw 
mobiele telefoon. 

 
5.3.6 Website 
Onze website is vooral bedoeld om nieuwe ouders te informeren. Daarnaast staat op de 
website algemene informatie en zijn er diverse formulieren te vinden, zoals 
verlofaanvraag formulieren. 
De Kalisto-scholen hebben een protocol voor het gebruik van foto’s, video- en 
filmopnames van leerlingen. Ook dit protocol is op onze website te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://11ewkbsdemolenwiek-live-cae964c554754e7-4156d0f.aldryn-media.io/filer_public/15/0a/150a6d68-d35b-42c1-a388-d60777f752f3/social_media_protocol_kalisto_4_sep_2018.pdf
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5.4 Gescheiden ouders 
Het protocol ‘informatievoorziening gescheiden ouders’ staat op onze website: protocol. 
 

5.5 Ouderinspraak 
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:  
 
5.5.1 Oudervereniging 
De Oudervereniging van De Molenwiek heeft een heel actief bestuur dat zich met veel 
plezier inzet om het team te ondersteunen en de belangen van de leerlingen en hun 
ouders/verzorgers te behartigen. De OV is per mail te bereiken op 
ov@molenwiekwoerden.nl.  

 

5.5.2 Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) bouwt mee aan de kwaliteit van het onderwijs op De 

Molenwiek. De MR is een platform waar ouders en leerkrachten meedenken over de 

ontwikkeling en keuzes die de school maakt. Met een positief kritische blik zetten wij ons 

in om voor de kinderen en leerkrachten een plezierig en goed klimaat te creëren. 

Uw vragen, suggesties en/of ideeën voor de MR kunt u mailen naar 

mr@molenwiekwoerden.nl. 

 

5.6 Klachtenregeling 
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De 
klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en 
personeelsleden van Kalisto.  
De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en kunt u ook vinden op de website van 

Kalisto, www.kalisto-basisonderwijs.nl. 

 

5.7 Vrijwillige ouderbijdrage 

 
5.7.1 Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. De bijdrage is vrijwillig. De 
bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.  
De inkomsten van de Oudervereniging zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage.   
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 51,00 per leerling, per schooljaar.  
Voor het schoolkamp in de bovenbouwunit (leerjaar 7/8) wordt een aparte bijdrage 
gevraagd. 
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten te kunnen organiseren 
zoals: een schoolreis, kleuterfeest, kunstzinnige vorming, excursies, schoolsport. Tevens 
wordt er met hulp van de OV extra aandacht besteed aan: Sinterklaas, Kerst, Pasen en 
Carnaval. Ook schenkt de OV jaarlijks een duurzaam middel ter waarde van € 400 en 
leesboeken ter waarde van € 200 aan de school en verzorgt ze het thematisch versieren 
van de school op een veilige en verantwoorde wijze.  
 

 

https://11ewkbsdemolenwiek-live-cae964c554754e7-4156d0f.aldryn-media.io/filer_public/cd/17/cd1734be-2947-446f-ad1a-e35628ea4292/protocol_informatievoorziening_aan_gescheiden_ouders.pdf
mailto:mr@molenwiekwoerden.nl
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
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Mocht het voldoen van de ouderbijdrage tot problemen leiden, neemt u dan tijdig contact 
op met de directie van de school. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.  
  
Voor minder draagkrachtige ouders geeft de gemeente een vergoeding. U kunt zich dan 
wenden tot: Ferm Werk NV (organisatie voor maatschappelijk werk), Carrosserieweg 1, 
3445 BC Woerden,  tel. 0348-497000. 

 
  

5.8 Schoolverzekering 

Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De 
wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van 
de leeftijd - bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze 
kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Waar leerlingen niet vanuit hun 
privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de 
school. 
De school heeft daarnaast ook een schoolongevallenverzekering. Deze biedt dekking voor 

de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van 

aansprakelijkheid. 

 

Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op onze verzekeringen, dan vragen wij u 

contact op te nemen met de directie van de school. 

5.9 Ziek melden en verlof aanvragen 

5.9.1 Over schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 
Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd 
schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat 
uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: 
 
5.9.2 Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim: 
bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/wettelijk 

vertegenwoordiger de directeur van tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf 

toestemming geven. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? U kunt dan d.m.v. een 

verlofformulier, minimaal een week voor de eerste verlofdag een aanvraag doen voor 

verlof. Dit formulier staat op de site en is bij de directie op te halen.  

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

Ouders kunnen 's ochtends tussen 8.00u en 8.15u hun kind(eren) telefonisch, of per Social 

Schools bericht (aan de basisgroepleerkracht) ziek melden. 

5.10 Medicijnprotocol 
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of één van de 
leerkrachten hun kind op school, op schoolreisje, op excursie, op kamp of tijdens een 
andere activiteit medicatie willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven 

https://www.rijksoverheid.nl/
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leraren zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de 
school in principe geen medische handelingen verrichten. 
Voor uitzonderingen hanteren wij het medicijnprotocol dat u kunt terugvinden op onze 
website www.molenwiekwoerden.nl. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.molenwiekwoerden.nl/
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6.Regels en afspraken 
 
 

6.1 Mobiele telefoon 
De leerlingen mogen geen mobiele telefoon tijdens schooluren in de groep 
hebben/gebruiken.   
Indien een leerling toch een mobiele telefoon meeneemt, dient deze te worden afgegeven 
aan de leerkracht en wordt deze weer aan de leerling teruggegeven tijdens de 
middagpauze en/of na schooltijd.   

 

6.2 Dieren in school  

Het is niet toegestaan om dieren mee de school in te nemen, dit in verband met allergieën van 
leerlingen. Wilt u hier rekening mee houden? Voor een hulphond kan een uitzondering gemaakt 
worden.  
  

6.3 Gedragsregels gebruik social media voor leerlingen en 
ouders/verzorgers    
Iedereen moet het Protocol sociale media van stichting Kalisto Boeiend 
Basisonderwijs! kennen en zich daaraan houden. Dit protocol is in te zien op de websites 
van de Molenwiek en van Kalisto www.molenwiekwoerden.nl en www.kalisto-
basisonderwijs.nl.   
 

6.4 Kom op tijd 
Wij vinden het belangrijk om onze lessen op tijd te laten beginnen. Wij hebben de 
volgende regels als een leerling toch te laat komt: 
 Van alle kinderen wordt het te laat komen geregistreerd. U wordt hiervan direct op de 

hoogte gebracht.  

 Ouders waarvan de kinderen 3 keer in een periode van 4 weken te laat komen, worden 

voor een gesprek uitgenodigd door de leerkracht. 

 Wanneer het te laat komen een structureel probleem blijft, wordt u uitgenodigd voor 

een gesprek met de directeur. 

 

6.5 Gezond eten en trakteren 

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren over gezondheid, daarom 
organiseren wij jaarlijks een themaweek over dit onderwerp. 
Wij willen u vragen om de traktatie van uw jarige kind(eren) zo gezond mogelijk te laten 
zijn. Op deze website: http://www.gezondtrakteren.nl/ vindt u leuke suggesties. 
Voor de leerkrachten is een stuk fruit, een theezakje of iets anders gezonds heel welkom! 
Iedere woensdag is het groente-en fruitdag en nemen de kinderen als 10uurtje een stuk 
fruit of groente mee.  
 
 
 
 
 

http://www.molenwiekwoerden.nl en www.kalisto-basisonderwijs.nl.  
http://www.molenwiekwoerden.nl en www.kalisto-basisonderwijs.nl.  
http://www.gezondtrakteren.nl/
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7. Ontwikkeling van leerlingen 
 

7.1 Tussentijdse toetsen 
Wij gebruiken voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 het geautomatiseerde 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin staan de landelijk genormeerde toetsen van het 
CITO verwerkt. In dit systeem worden na afname van toetsen de resultaten verwerkt tot 
leerlingrapporten en groepsoverzichten, die met elkaar een goed beeld geven van de 
vorderingen van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. Analyse hiervan 
vormt een indicatie voor mogelijke extra hulp. Deze analyses vinden plaats in het midden 
en aan het eind van het schooljaar. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken wij ook 
het leerling observatiesysteem KIJK!. 
 

7.2 Eindtoets 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met 
de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De 
leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet 
onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan 
moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets 
is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. De score wordt aanvullend 
gezien op het schooladvies, dat de kinderen meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. De 
score van de Eindtoets kan variëren tussen 500 ( zeer laag) en 550 (maximale score). Een 
score rond 535 is gemiddeld in de Nederlandse basisscholen. van de capaciteiten en 
vaardigheden van de leerlingen in de groep. 
 
Referentieniveaus 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende 
niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze 
controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of 
een school voldoende of onvoldoende presteert. 
 
Wat zijn referentieniveaus? 
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald 
(dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd). 
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft 
gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 
 
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook 
wel de ‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de 
school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school 
voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden 
van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school 
minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat 
er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores 
‘signaleringswaarden’ genoemd.  
 
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als 
het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat 
schooljaar voldoende. 
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Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 
2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een 
correctie toe in verband met de coronacrisis.  
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7.3 Schooladviezen 
Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. De 
leerkrachten van groep 7, de Intern Begeleider en de directie stellen in maart van het jaar 
dat het kind in groep 7 zit samen één voorlopig advies op. Dit eenduidig advies wordt 
besproken met de ouders en de leerling. Vervolgens wordt er samen met de leerling een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld welke meegaat t/m groep 8. 
Het definitieve advies wordt in februari van groep 8 opgesteld door de leerkracht(en) van 

groep 8 en 7, de Intern Begeleider en de directie. Het definitieve advies wordt met het 

kind en de ouders besproken. Dit gebeurt voor de afname van de CITO-Eindtoets welke in 

april wordt gemaakt. Zodra de uitslag van de eindtoets binnen is, worden de ouders en 

kinderen geïnformeerd.  

Elk jaar worden de ouders van onze bovenbouw leerlingen door de leerkrachten 

geïnformeerd over de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs in Woerden en 

omgeving. Tussen het eerste en het tweede rapport bezoeken de kinderen samen met hun 

ouders de open dagen van scholen van het voortgezet onderwijs. Via onze website en een 

meegegeven informatiebulletin van de VO scholen, worden de ouders van de juiste data 

op de hoogte gesteld. 

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020? 

Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b / vmbo-k 

8,3% 

vmbo-k 

8,3% 

vmbo-(g)t 

8,3% 

vmbo-(g)t / havo 

16,7% 

havo 

25,0% 

havo / vwo 

16,7% 

vwo 16,7% 

Juni 2021: Gegevens van 2021 nog niet bekend.  



31 

 

7.4 Sociale ontwikkeling 

7.4.1 Visie op sociale opbrengsten 
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei 
situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de 
samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en 
zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal 
veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van 
burgerschap. 
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Wij leren ze 

zelfredzaam te zijn. Bij zelfredzaamheid hebben de kinderen inzicht in wat zij voor 

anderen kunnen betekenen en wat anderen voor hen kunnen betekenen. Ze leren zelf 

zaken aan te pakken en dus onafhankelijk te zijn. 

Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en daar ook 

mede-eigenaar van te worden. Daarnaast willen wij dat kinderen inzicht krijgen in hun 

eigen kunnen en talenten. Dat inzicht draagt bij aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Dit 

zijn belangrijke elementen om je staande te kunnen houden in de maatschappij. Wij 

helpen de kinderen om dit te verkennen, erkennen, ontwikkelen en in te zetten. 

Wij leren kinderen vaardigheden die passen bij datgene wat de maatschappij in de 

toekomst van hen gaat vragen. Wij erkennen dat de snel veranderende maatschappij 

voortdurend andere eisen stelt aan de vaardigheden van mensen. Met onze blik naar 

buiten gericht zal ons onderwijs hierop worden aangepast. Wij willen bovendien dat alle 

kinderen een goed beeld hebben van de wereld om hen heen. Er is een cultuur van leren 

met en van elkaar, zowel leerkrachten onderling als leerkracht met leerling en leerlingen 

onderling. 

  

Zelfkennis Respect 

Verantwoordelijkheid 
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7.4.2 Kanjertraining 
Op De Molenwiek werken wij met de Kanjertraining. Onder andere deze thema’s zijn 
verwerkt in de Kanjertraining:  
 Jezelf voorstellen/jezelf presenteren  

 Iets aardigs zeggen, met een compliment weten om te gaan 

 Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan; 

 Je mening vertellen, (maar) niet altijd 

 Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn 

 Samenwerken 

 Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe 

raak je vrienden kwijt 

 Kritiek durven en kunnen geven   

In de Kanjertraining wordt gebruik gemaakt van vier gedragstypen. Je bent geen 

gedragstypetje, maar je gedraagt je als één van de types; de Kanjer (witte pet), Konijn 

(gele pet), Aap (rode pet) of de Vlerk (zwarte pet).  

In de klas werken wij met de volgende bijhorende afspraken die op een poster in de klas 

hangen. Wij vertrouwen elkaar, wij helpen elkaar, wij werken samen, wij hebben plezier, 

wij doen mee. Door middel van verhalen, toneelstukjes en oefeningen leren de kinderen 

over de verschillende typetjes en werken wij aan bovenstaande thema’s.  

Indien er zich problemen voordoen met een kind, nemen wij zo snel mogelijk contact op 

met de ouders. Samen met de ouders proberen wij tot een werkbare oplossing te komen.  

De school heeft een anti-pestprotocol waar wij naar handelen als dit nodig is. Dit protocol 

kunt u nalezen op de website.  
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8 Schooltijden en opvang 

 

8.1 Schooltijden 

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen 
per week vrij). 
Maandag 07.30-08.30 08.30-12.00 13.00-15.00 15.00-18.30 

Dinsdag 07.30-08.30 08.30-12.00 13.00-15.00 15.00-18.30 

Woensdag  08.30-12.00   

Donderdag 07.30-08.30 08.30-12.00 13.00-15.00 15.00-18.30 

Vrijdag 07.30-08.30 08.30-12.00 13.00-15.00 15.00-18.30 

 

Opvang  

School  

 

 

8.2         Opvang en Brede School 
Wij werken samen met KMN Kind&Co voor de opvang van onze leerlingen.  
 
8.2.1 Buitenschoolse opvang (BSO) 
BSO Malle Molen bevindt zich in het schoolgebouw van De Molenwiek en is een 
opvanglocatie voor kinderen t/m 8 jaar. Daarna zullen zij doorstromen naar BSO Asterix en 
Obelix, Het Clubhuis of Sportlust. BSO Sportlust bevindt zich in het gebouw van 
voetbalvereniging Sportlust. 
Tijdens het eet- en drinkmoment kunnen de kinderen hun verhaal doen over hun dag op 

school. Na de gezamenlijke start gaan de kinderen (zelf) spelen of doen mee met een 

activiteit. Er is altijd wat te doen: schilderen, binnen- en buitenspelletjes, voorlezen en 

activiteiten rond een bepaald thema.  

Wij beschikken over drie verschillende ruimtes. Twee ervan zijn sfeervol ingericht als 

algemene groepsruimte met verschillende hoeken om een boekje te lezen, een spelletje 

te doen of van alles te bouwen met Lego of Kapla. De derde ruimte gebruiken wij als 

creatieve ruimte, een atelier. Op het schoolplein van De Molenwiek kan gevoetbald 

worden. Er is voldoende rijdend materiaal zodat de kinderen zich lekker uit kunnen leven.  

8.2.2 Voorschoolse opvang (VSO) 
VSO De Malle Molen biedt opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30 
tot 8:30 uur voor kinderen van De Molenwiek, Achtsprong en de Johan Frisoschool. De 
pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan 
de leerkracht goed verloopt.  

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-de-malle-molen/
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-asterix-en-obelix/
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-asterix-en-obelix/
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-het-clubhuis/
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-sportlust/
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8.2.3 Tussenschoolse opvang (TSO) 
Leerlingen die op school blijven eten doen dit onder leiding van een aantal 
vrijwilligers van KMN Kind&Co. De leerlingen eten gezamenlijk en gaan daarna 
buiten spelen. 
Kijk voor meer informatie op de website van KMN Kind&Co.  
 

 

 

 

8.2.4 Brede School Molenvliet 
Voor maximale ontwikkelkansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maken wij onderdeel uit 
van Brede School Molenvliet. Door samenwerkingen met verschillende jeugdorganisaties in 
de wijk creëren wij verbinding binnen en buiten schooltijd. 
Door samenwerking met het Beweegteam Woerden komen wij meer in beweging. Zo 
worden de kisten van 'Sportsterren' regelmatig aangevuld, worden er toernooien en 
evenementen georganiseerd en bieden wij naschoolse activiteiten met ‘Sjors, ontdek je 
talent’. 

Ook werken wij samen met de andere basisscholen in de wijk: 

 De Franciscusschool 
 De Constantijnschool 
 De Johan Frisoschool 
 De Achtsprong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-de-malle-molen/
https://www.beweegteamwoerden.nl/
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8.3 Vakantierooster 2021-2022 

Studiedag 1   Vrijdag 24 september   

Herfstvakantie   Zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober   

Vrije dag i.v.m. Koeiemart   Woensdag 27 oktober   

Studiedag 2   Maandag 22 november   

Halve dag tot 12.00u   Vrijdag 3 december   

Halve dag tot 12.00u   Vrijdag 24 december   

Kerstvakantie   Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari   

Studiedag 3   Vrijdag 25 februari   

Voorjaarsvakantie   Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart   

Studiedag 4   Woensdag 23 maart   

Paasweekend   Vrijdag 15 t/m maandag 18 april   

Meivakantie   Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei   

Hemelvaartweekend   Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei   

Tweede Pinksterdag   Maandag 6 juni   

Studiedag 5   Dinsdag 7 juni 

Halve dag tot 12.00u   Vrijdag 8 juli   

Zomervakantie   Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus   

  

 

 

 

 

 

 

 


