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Met jouw talent op weg! 

 

 

 

 

Contact 
Directeur Dick Nijzink, aanwezig op maandag, 

woensdag en donderdag. Altijd per mail 

bereikbaar op directie@wegwijzerenter.nl.  

Verwachtingsgesprekken in 

coronatijd 
 

De gesprekken zijn: 

21 en 22 september  voor de groepen 1, 3, 5 

en 8 

28 en 29 september voor de groepen 2,4, en 

6/7 

Afspraken:   

 

- Er komt één ouder / verzorger per 

gezin 

- Bij de groepen 7 en 8 komt de leerling 

mee 

- Per groep vaste ingangen (zie verder) 

- De gesprekken duren 10 minuten, 

daarna is er 5 minuten tijd voor 

wisseling en hygiënische maatregelen 

- Ouders wachten buiten en worden 

opgehaald door de leerkracht 

- Ouders desinfecteren hun handen bij 

binnenkomst 

- In het lokaal wordt 1,5 m. afstand 

gehouden tot de leerkracht(en) 

- U komt alleen als u gezond bent. Is er 

sprake van verkoudheid, keelklachten 

of koorts bij u (of huisgenoot) komt u 

niet. U kunt dit de leerkracht laten 

weten. Er wordt dan een telefonische 

afspraak gemaakt. 

 

(vervolg) 

 

Ingangen  

Wilt u door de volgende ingang binnen komen 

en de school weer verlaten? 

Groep 1 en 4: kleuteringang naast Kindertuin. 

Groep 2, 3: ingang bij groep 2 

Groep 5 en 6/7: hoofdingang 

Gr. 8: zijingang bij groep 8 

 

 

 

Naar Ghana 
 

De fam. Voortman (pleeggezin van Jazzmin) 

gaat voor Compassion naar Ghana. Dit duurt 

nog even. Als het doorgaat gaan ze in mei. 

Anderen willen hen graag helpen het geld 

hiervoor bij elkaar te krijgen.  Dit doen ze 

d.m.v. een kledingverkoopactie van kinder-  en 

dameskleding. Ruimt u uw kledingkasten leeg? 

Zou u mooie, schone kleding willen schenken 

voor dit doel? Volgende week woensdag, 23 

sept. is er op het erf van de fam. Sloof 

(Achteresweg 15) een kledingverkoop (half 2- 

half 5). Voor mooie prijsjes verkopen ze 

ingebrachte kleding. De opbrengst is dan voor 

Compassion. Heeft u kleding over? Het mag 

gebracht worden bij bovenstaand adres. 

mailto:directie@wegwijzerenter.nl
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Uitslag vragenlijsten 
 

In het voorjaar hebben we het bedrijf “Scholen 

met Succes” gevraagd om vragenlijsten uit te 

zetten voor ouders en leerlingen. Dit is voor de 

grote vakantie afgerond. We zijn blij dat veel 

ouders de vragen hebben ingevuld. De 

kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hadden 

twee uitgebreide vragenlijsten. Eén over het 

onderwijs en een vragenlijst over veiligheid en 

welbevinden.  

Hieronder een korte samenvatting van de 

uitkomst.  Ouders die het hele rapport willen 

lezen, kunnen dit per mail aangeven. 

 

Leerlingen over het onderwijs 

Over het algemeen geven de leerlingen onze 
school een 8,6.   
Positief scoren wij met name goed op het 
aanleren van toekomstgerichte 
vaardigheden. Het is mooi om IPC terug te zien 
in de resultaten. Leerlingen geven aan goed 
over hun eigen voortgang en het behalen van 
doelen te kunnen praten.   
Wat beter kan is de ervaring van de leerlingen 
met betrekking tot het aanbod. Begrijpend 
lezen wordt over het algemeen echt niet leuk 
gevonden. Taal vinden de leerlingen ook niet 
leuk. Het lezen en Engels wordt redelijk 
ervaren. Rekenen scoort goed.  
Leerlingen zouden graag meer willen leren 
over het verstandig gebruiken van sociale 
media (Whatsapp, Youtube en Facebook).  
 

 

Leerlingen over veiligheid en welbevinden 

 

De leerlingen voelen zich veilig op school.  De 

score die ze op dit gebied geven is een 9,1 en 

ligt behoorlijk boven het gemiddelde. Er is ook 

gevraagd naar de ervaring van vervelende 

situaties, zoals pesten, bang maken, 

uitschelden of spullen van anderen expres 

kapot maken. Dit scoort 1 %. Dit geeft aan dat 

de leerlingen zich veilig voelen en het ook naar 

hun zin hebben. De sfeer in de groepen wordt 

door de kinderen met een ruim voldoende 

beoordeeld. 83% van de kinderen noemt het 

contact met de leerkracht goed. Het gaat dan 

om aspecten als aardig zijn, eerlijk zijn, 

luisteren, sfeer scheppen, kinderen betrekken 

bij de les. 

 

Ouders over de school 

Uit de enquête is gebleken dat u onze school 

een hoge score geeft. Het rapportcijfer was 

een 8,5. Waarvoor dank! Opvallend was dat u 

als ouder ervaart dat de lessen goed zijn 

afgestemd op de verschillen tussen kinderen. 

U als ouder voelt zich gezien en gehoord. Bijna 

alle kinderen voelen zich erg veilig op onze 

school (98%). Ook werd aan u gevraagd om 

sterke punten van De Wegwijzer te 

benoemen. Hier werd IPC erg vaak genoemd 

en de open communicatie en sfeer op school 

wordt als prettig ervaren. De 

laagdrempeligheid in contact met de 

leerkrachten wordt ook als sterk punt 

ervaren.   

Het team en de M.R. zullen verder nadenken 

over actiepunten die vanuit deze vragenlijsten 

naar voren komen. 
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 Gebedsgroep 
 

Ook dit schooljaar komt de gebedsgroep 

maandelijks bij elkaar. Door de 

coronamaatregelen kan dit nu niet in school, 

maar wordt onderling een plek afgesproken. 

Iedereen is welkom om mee te bidden. De 

eerstvolgende ontmoeting is woensdag 23 

sept. Contactpersoon is Ester Wessels. 

Mail: esterwesselsbrinks@gmail.com  

 

Jarig 
 

Komende periode is er één jarige. Van harte 

gefeliciteerd. 

 

25 sept.  Maud Pluimers  gr.2 

 

Belangrijke data 
 

 

  

21, 22 
sept. 

Doelstellingsgesprekken gr. 1, 
3, 5 en 8 

28, 29 
sept. 

Doelstellingsgesprekken gr. 2, 4 
en 6/7 

12-16 okt Herfstvakantie  

  
 

 

Lied van de week 
 

 

Samen met de kerken zetten we elke week 

één lied centraal. Deze week is het gez. 380 

vers 1. 
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 Alle opvang bij de Kindertuin 
 

CBS De Wegwijzer is een integraal 

kindcentrum, dat wil zeggen dat alle vormen 

van opvang worden aangeboden in de school. 

Er zijn peutergroepen, voor-en naschoolse 

opvang en kinderopvang. Onze partner hierbij 

is De Kindertuin. Ook in deze “coronatijd” 

verzorgen zij, aansluitend aan de aangepaste 

schooltijden, de opvang.  

Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Locatie-aanspreekpunt : Marissa Lankamp 

Telefoonnummer locatie: 0547 214027 

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of 

g.schaap@dekindertuin.nl  

Informatie: www.dekindertuin.nl  

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl
http://www.dekindertuin.nl/

