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Uw kind en zijn of haar ontwikkeling staan binnen de Willibrordus op de eerste plaats.

De basisschooltijd is immers een zeer belangrijke fase in het leven van uw kind. Een fase waarin de 
school in relatie met ouders/verzorgers een belangrijke taak in de ontwikkeling op zich neemt. Daarom 
is het van belang om een goede schoolkeuze te maken, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Met deze gids geven we u een beknopt overzicht van ons onderwijs en hoe dit is ingericht, zodat u een 
weloverwogen keuze kunt maken of de Willibrordus de juiste school is voor uw zoon of dochter.

Omdat deze schoolgids slechts een samenvatting is van alle noodzakelijke informatie, nodig ik u van 
harte uit om onze website www.willibrordusbreukelen.nl te bezoeken waar meer praktische informatie 
over de school overzichtelijk is vermeld. 

Graag tot ziens!

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Namens het team van Kbs Willibrordus ,

de directie.

Voorwoord
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Contactgegevens

KBs Willibrordus
G Splinter v Ruwielln 1
3621XD Breukelen

 0346261832
 http://www.willibrordusbreukelen.nl
 directie@willibrordusbreukelen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

locatie directeur mevr. Ilse Stoops directie@willibrordusbreukelen.nl

clusterdirecteur Hellen Schouenberg schouenberg@kalisto-basisonderwijs.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Kalisto-Boeiend Basisonderwijs!
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.604
 http://kalisto-basisonderwijs.nl/

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

328

2019-2020

Kernwoorden

Ethisch vermogen

ZelfsturingCreatief denkvermogen

Op groei gerichte mindset Talentontwikkeling

Missie en visie

Hier gaan wij voor!

De onderwijskundige pijlers voor de Willibrordus zijn:

Talentontwikkeling 

Wij zorgen ervoor dat de leerlingen hun eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Dit doen 
we bijvoorbeeld door het inzetten van ‘talentenlabs’ (interessante en uitdagende workshops gegeven 
door o.a. ouders) We willen dat onze leerlingen ervan bewust worden dat iedereen ergens goed in is en 
dat elke kwaliteit even belangrijk is. Wij stimuleren een ‘op groei-gerichte mindset’:

• Ga de uitdaging aan en geef niet op bij tegenslagen

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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• Als je iets nog niet kan, dan kun je het leren
• Sta open voor feedback
• Laat je inspireren door successen van anderen

Eigenaarschap

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen straks in staat zijn om zelf richting te geven aan hun leven. 
Daarom maken we ze op school al snel mede eigenaar van hun leerproces. Het voeren van gesprekken 
met kinderen over hun eigen doelen en motivatie, het aanbieden van verschillende manier om lesstof 
te verwerken en ruimte geven tot het maken van keuzes zijn hier onderdeel van.

Digitaal leren & Mediawijsheid

Digitalisering speelt bij ons een belangrijke rol. We willen ervoor zorgen dat leerlingen optimaal gebruik 
kunnen maken van motiverende en eigentijdse leermiddelen en dagen ze uit om ontdekkend te leren.

Daarnaast dragen wij bij aan een bewuste, verantwoorde en positieve manier van omgaan met de 
media. Media heeft een grote invloed in het leven van jongeren en daarom werken wij aan de 
competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te nemen aan deze informatiesamenleving.

Boeiend onderwijs & Leerlijnen

Actief leren bevordert de motivatie en vergroot de leerprestaties. Wij bieden daarom een leeromgeving 
die de leerlingen boeit en stimuleren eigen inbreng en oplossingen. We maken gebruik van uitnodigend 
lesmateriaal en er wordt veel samengewerkt om te onderzoeken en experimenteren.

Creatief denkvermogen

De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen helpt leerlingen oplossingen te vinden voor de 
uitdagingen waar zij nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Door vragen te stellen wordt er meer 
nagedacht over andere opties, ontstaan er innovatieve ideeën en worden er nieuwe verbanden gelegd.  

Zelfsturing

Zelfsturing creëren we door het stellen van persoonlijke leerdoelen, het geven van feedback en het 
laten ervaren van de eigen verantwoordelijkheid. Inzien dat ze zelf controle hebben over hun leerproces 
draagt bij aan de betrokkenheid, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen bij onze leerlingen. 

Op groei gerichte mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat 
om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met een op groei gerichte mindset 
gaat er van uit dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. 

Prioriteiten

1. Talentontwikkeling
2. Eigenaarschap
3. Digitaal leren & mediawijsheid
4. Boeiend onderwijs & leerlijnen
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Identiteit

Hier staan wij voor!

De Willibrordus is een katholieke school. Vanuit de katholieke overtuiging dragen wij bij aan het 
ontwikkelen van het ethisch vermogen van leerlingen, waarbij respect, solidariteit en gelijkwaardigheid 
belangrijke uitgangspunten zijn.

Iedereen is welkom op onze school, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. Wij zijn nieuwsgierig naar wie de ander is, staan open voor andere ideeën en gaan met 
elkaar in dialoog over wat we (nog) niet begrijpen. 

Ons streven is het dat onze leerlingen de school verlaten als zelfbewuste, integere jonge mensen die 
met vertrouwen en vol nieuwsgierigheid de toekomst tegemoet gaan. Wij moedigen onze leerlingen 
aan nieuwe uitdagingen aan de gaan en stimuleren het maken van eigen keuzes. 

Wij omarmen daarom de uitspraak van Pippi Langkous:

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling zoveel mogelijk kennis te laten opdoen. Er is dan 
ook veel aandacht voor vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast stimuleren wij de 
ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Op deze manier werken wij met 
elkaar aan de volledige persoonsontwikkeling van iedere leerling. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Door naar ze te 
luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te komen, zal hun 
zelfkennis en reflectief vermogen groeien. Wij geloven in het vergroten van de intrinsieke motivatie tot 
leren.

Ons schoolteam is uitstekend in staat om onze leerlingen op deze manier te begeleiden. We hebben 
passie voor het onderwijs, de ambitie om ons te blijven ontwikkelen en de betrokkenheid naar elkaar en 
onze leerlingen.

Wij stimuleren onze leerlingen het lef te hebben om uitdagingen aan te gaan, creatieve oplossingen te 
vinden en optimistisch in het leven te staan. 
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Op de Willibrordusschool wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen 
met ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. We hebben 3 kleutergroepen waar kinderen 
van groep 1-2 bij elkaar zitten (4,5 en 6 jaar). Vanaf groep 3 hebben wij twee groepen per leerjaar, de 
parallelgroepen. 

Binnen deze parallelgroepen wordt steeds meer groepsdoorbrekend onderwijs gegeven. Dit houdt in 
dat de leerkrachten van beide groepen intensief samenwerken om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van alle kinderen van de betreffende parallelgroepen. Zo kan de ene leerkracht bij 
bijvoorbeeld het vak rekenen aan de slag gaan met leerlingen uit beide groepen die slechts een korte 
instructie nodig hebben en verdiepende lesstof kunnen gebruiken, terwijl de andere leerkracht zich kan 
focussen op de leerlingen die extra instructie kunnen gebruiken en een andere aanpak nodig hebben 
om het lesdoel te behalen. Op deze manier ontvangt iedere leerling het onderwijs en begeleiding waar 
hij/zij recht op heeft.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

De Willibrordus is aangesloten bij een vervangingspool van de stichting Kalisto. Deze vervangingspool 
is een samenwerkingsverband met Tranvita en de eigen organisatie.

Wanneer personeel door ziekte of bij verlof afwezig is, is er een mogelijkheid om een aanvraag te doen 
bij genoemde organisatie.

Wanneer dit niet mogelijk is dan is er binnen de school nog een mogelijkheid om het intern op te lossen 
door ambulante leerkrachten in te zetten of groepen samen te voegen of betrokken groepen te 
verdelen over de andere groepen. 

Wanneer genoemde maatregelen niet mogelijk zijn, worden de leerlingen naar huis gestuurd. Dit 
laatste is in de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min

spel en beweging
5 u 45 min 5 u 45 min

kring
45 min 45 min

lezen
2 u 30 min 2 u 30 min

werken
7 u 10 min 7 u 10 min

taal
3 u 15 min 3 u 15 min

muziek
1 uur 1 uur 

overig
2 u 20 min 2 u 20 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De aangegeven uren in het algemeen een richtlijn die op school worden aangehouden. Bij projecten 
worden er andere verdelingen gehanteerd.

In het rooster is er een verdeling aangebracht tussen lezen en taal. In de de praktijk zijn deze 
taalonderdelen minder streng te scheiden.  
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
3 u 15 min 4 u 15 min 4 u 30 min 5 u 15 min 4 u 30 min 4 u 20 min

Taal
6 u 15 min 2 u 40 min 3 u 30 min 3 uur 3 u 45 min 2 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 4 u 40 min 5 u 20 min 5 u 20 min

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 35 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 55 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 30 min 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 45 min

overig: zelfstandig 
werken 1 u 15 min 3 u 10 min 3 uur 3 u 05 min 2 u 20 min 2 u 50 min

overig: kleine pauze en 
lopen van en naar de 
gym

2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

overig: schrijven
1 u 55 min 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• BSO-ruimte
• Gemeenschappelijke ruimte
• Extra lokaal

De bibliotheek is de afgelopen periode opgeknapt. Er is een nieuwe indeling gemaakt, er is nieuw 
meubilair aangeschaft en de collectie is vernieuwd. 

BSO 'Petit Petit' beschikt over een eigen ruimte waarin de (jongste) leerlingen na schooltijd en in de 
schoolvakanties opgevangen kunnen worden.

De gemeenschappelijke ruimte wordt ingezet voor groepsdoorbrekend werken, daarnaast is er een 
groot podium aanwezig om vieringen vorm te geven en theater/drama activiteiten te organiseren. 

De school beschikt over een extra lokaal om een instroomgroep te kunnen formeren.  
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Bij de aanmelding wordt o.a. gekeken of verwacht mag worden dat: 
·      het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het betreffende kind of de andere 
kinderen daardoor tekort komen; 
·      het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig (blijven) voelen; 
·      het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de andere kinderen niet belemmerd zal 
worden.

Ook heeft onze school een ondersteuningsplan waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze 
leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband 
Passenderwijs.  In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor 
elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor 
verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware 
ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar 
opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de 
Medezeggenschapsraad.

Hierbij kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen, die deze mogelijkheden kunnen doen 
veranderen, bij voorbeeld door veranderingen in de samenstelling van het team. Wanneer tot plaatsing 
wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: 
·     de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar krijgt voor zaken als 
begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; 
·     de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, benut wordt; 
·     de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien; 
·     de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig; 
·     er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in de vorm van 
een handelingsplan; 
·     er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende 
ontwikkelmogelijkheden op de school aanwezig zijn en handhaving binnen de groep passend blijft. Is 
dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een school voor Speciaal (basis)onderwijs 
overwogen worden.     

N.B. Bij elke aanmelding wordt in een intakegesprek nagegaan of uw kind mogelijk specifieke zorg 
vraagt bij het volgen van onderwijs. Dit is van wezenlijk belang, omdat u immers verwacht dat de 
school deze zorg kan bieden en omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te stellen of de 
gewenste zorg daadwerkelijk geboden kan worden. Veel kinderen worden op vroege leeftijd 
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aangemeld. Mocht in de periode na aanmelding pas duidelijk worden dat uw kind specifieke zorg nodig 
heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat in goed overleg onderzocht kan 
worden welke (on) mogelijkheden er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten volgen.  

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 3

Specialist hoogbegaafdheid 6

(Matrix)coaching 2

Video interactie -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Ons anti-pestprogramma zorgt voor een prettig groeps- en schoolklimaat:

• De eerste weken van een nieuw schooljaar wordt specifiek aandacht geschonken aan het 
groepsklimaat en worden met kinderen samen afspraken gemaakt over de regels in de groep, 
waaronder hoe je met elkaar omgaat. Hierbij volgen wij de Gouden Weken.

• In alle groepen wordt dagelijks gestart met de methode 'Trefwoord'. Een methode voor 
identiteitsontwikkeling waarin onderwerpen als vriendschap, verdriet, naastenliefde en respect 
centraal staan. Doordat hier dagelijks in alle groepen aandacht aan wordt besteed zijn kinderen 
eraan gewend geraakt zaken die spelen bespreekbaar te maken.

• Twee keer per jaar worden vragenlijsten ingevuld over de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
gevoel van veiligheid en welbevinden bij de kinderen. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen deze ook 
zelf in. N.a.v. de uitslag worden indien nodig gesprekken gevoerd met de leerlingen.

• Er zijn twee geschoolde vertrouwenspersonen actief op school.
• Er kan, naar gelang de situatie in de groep, gebruik gemaakt worden van diverse materialen op 

het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (bv. 'Huis vol gevoelens' en 'Zo gaan Tom en 
Roos met elkaar om').

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via 
de vragenlijsten van ZIEN!.
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Jaarlijks worden de leerlingen via een vragenlijst gevraagd naar de veiligheidsbeleving. Indien 
leerlingen opvallende antwoorden geven bij het invullen van de vragenlijst zal een leerkracht een 
gesprek voeren met de leerling om helder te krijgen waarom het betreffende antwoord is gegeven en 
welke mogelijke begeleiding dit kind nodig heeft. 

Veiligheid persoonsgegevens:

Het afgelopen jaar is het aantal meldingen van "phishing aanvallen" sterk gestegen. Berichten in de 
media en rapportages van de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigen dit. Bij "phishing" probeert een 
cybercrimineel waardevolle persoonsgegevens of toegang tot accounts te krijgen door zich via e-mail 
of websites voor te doen als een gerenommeerde organisatie. Scholen van Kalisto zullen nooit zomaar 
via e-mail of websites van de school persoonlijke gegevens van u opvragen. Dit gebeurt alleen voor 
specifieke doelen zoals het aanmelden van uw kind of het maken van een afspraak. Als u twijfelt of een 
vraag echt van een van onze scholen afkomstig is verzoeken wij u vriendelijk om dit te melden aan de 
directeur van de school of de vraag voorleggen via het e-mailadres:  privacymeldpunt@kalisto-
basisonderwijs.nl.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Bouwmeesters. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via dvdijk@willibrordusbreukelen.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A Vendrig en C Ballegooij. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via ib@willibrordusbreukelen.nl.
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Klachtenregeling

Binnen de stichting waar de Willibrordus deel van uit maakt, wordt de Modelklachtenregeling en het 
Reglement GCBO gehanteerd. 

De klachtenregeling vindt u op: https://www.willibrordusbreukelen.nl/praktische-
informatie/protocollen-en-downloads

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

- Wij maken voor alle algemene communicatie met ouders gebruik van de digitale veilige tool 'Social 
Schools'. 
Alle berichten, brieven en mededelingen worden via deze tool verzonden aan ouders. Daarnaast 
kunnen ouders via deze tool bv. inschrijven voor gesprekken en schooluitjes. 

- De ontwikkelingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Twee maal per 
jaar (in januari en juni) krijgen kinderen een rapport mee naar huis zodat ouders worden geïnformeerd 
over de ontwikkelingen van hun kind. Na ieder rapport zijn er rapportgesprekken waar ouders en 
leerlingen (vanaf groep 5) worden uitgenodigd om inhoudelijk in te gaan op het rapport en de 
ontwikkelingen van de leerling.

- Twee maal per jaar (in november en april) kunnen ouders uitgenodigd worden voor de 
voortgangsgesprekken. Deze gesprekken worden ingepland voor die leerlingen die extra begeleiding 
krijgen op school of bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan gepland.

- Indien extra begeleiding gewenst is voor een leerling krijgen ouders inzicht in het handelingsplan 
waarbij de doelstellingen en de aanpak wordt besproken. 

- Indien nodig kan op ieder moment tussendoor een gesprek worden gepland. Dit kan zowel op verzoek 
van ouders als op verzoek van de leerkracht gebeuren.  

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Onze ouders waarderen onze 
openheid en voelen zich welkom. Wij betrekken ouders bij onze schoolactiviteiten en zorgen voor een 
goede communicatie over het reilen en zeilen op de Willibrordus. 

De ouderbetrokkenheid op onze school is groot en dat heeft een positieve impact op het welzijn en de 
leerprestaties van de leerlingen. We respecteren elkaars deskundigheid, spreken verwachtingen uit en 
realiseren een veilige en plezierige schoolperiode.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) behartigt de belangen van onze leerlingen. Ze hebben structureel overleg, geven 
feedback aan de MR en stimuleren leuke en educatieve schoolactiviteiten.Tijdens de jaarvergadering 
worden de maximaal tien OR leden gekozen door de aanwezige ouders. Iedere ouder met een 
ingeschreven kind op de Willibrordus mag zich verkiesbaar stellen. 

Meer informatie over de OR? or@willibrordusbreukelen.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van iedereen die betrokken is bij de school: 
leerlingen, ouders en personeel. Ze adviseren de directie bij wijzigingen in de schoolorganisatie, spelen 
een rol bij de selectie van nieuwe leerkrachten en hebben instemmingsrecht bij wijziging van bepaald 
beleid of protocollen. De MR bestaat uit acht gekozen leden: vier ouders en vier personeelsleden. De 
leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen nogmaals herkozen worden.

Meer informatie over de MR? mr@willibrordusbreukelen.nl

Klassenouders

In elke groep zijn klassenouders aangesteld die de bijzondere activiteiten in de groep coördineren.Bij 
schoolfeesten zoals eindejaarsfeest, schoolreisjes, bijzondere activiteiten en feesten zoals Kerst, 
Sinterklaas.
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Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De hoogte van deze ouderbijdrage per kind is met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) 
voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 40,00 per kind. Deze bijdrage wordt automatisch 
geïncasseerd. Deze bijdrage is belangrijk om de extra activiteiten te kunnen bekostigen.

Wilt u meer weten over de verdeling van uw bijdrage over de diverse activiteiten? Dat kan door een 
mail te sturen naar or@willibrordusbreukelen.nl.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd 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? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Elke school binnen de stichting valt onder een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en kan hier 
aanspraak op maken bij calamiteiten, ook bij het leerlingenvervoer onder schooltijd.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Als uw kind door ziekte niet in staat is om de lessen te volgen, dan verzoeken wij u dat telefonisch, voor 
half negen, aan de school door te geven: 0346-261832.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Wilt u vrijstelling aanvragen van schoolbezoek wegens bijzondere omstandigheden, dan kunt u 
hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

U kunt het aanvraagformulier bijzonder verlof via de link 
downloaden: https://www.willibrordusbreukelen.nl/praktische-informatie/ziekmelden-en-verlof/
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tweemaal in het jaar worden de CITOdatabesprekingen gehouden, waarin de resultaten schoolbreed 
geëvalueerd en geanalyseerd worden. Team en directie kijken hierbij naar de trendanalyses en de 
ontwikkelingen op de hoofdvakgebieden, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.

Daarnaast worden tweemaal per jaar naar aanleiding van de toetsresultaten de groepen/leerlingen 
doorgesproken tussen leerkrachten en IB.

Hierbij worden de parallelgroepen samen genomen, besproken en wordt er een plan van aanpak 
gemaakt. Dit wordt in groepsplannen of op individueel niveau genoteerd. 

Naar aanleiding van de toetsresultaten wordt op individueel niveau de ontwikkelingsperspectieven van 
leerlingen bijgesteld. 

Aan de hand van de opgestelde (groeps)plannen worden de leerlingen op groeps- en/of op individueel 
niveau begeleid.

Bovenstaande is een standaardprocedure om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en 
de begeleiding zo adequaat mogelijk te laten verlopen.

5.2 Eindtoets

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. De eindtoets is geschrapt 
vanwege het corona-virus. Het schooladvies dat de groep 8 leerlingen van de school kregen, heeft 
bepaald naar welke middelbare school de leerlingen gaan. Het schooladvies van de school is gebaseerd 
op de ontwikkeling van leerlingen in de afgelopen jaren. Dat advies was altijd al leidend.

Wat is de 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 voortgezet 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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,7%

vmbo-k 5,7%

vmbo-(g)t 18,9%

havo 32,1%

vwo 37,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

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:
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Op groei gerichte mindset

ZelfsturingCreatief denkvermogen

Creatief denkvermogen

De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen helpt leerlingen oplossingen te vinden voor de 
uitdagingen waar zij nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Door vragen te stellen wordt er meer 
nagedacht over andere opties, ontstaan er innovatieve ideeën en worden er nieuwe verbanden gelegd.  

Zelfsturing

Zelfsturing creëren we door het stellen van persoonlijke leerdoelen, het geven van feedback en het 
laten ervaren van de eigen verantwoordelijkheid. Inzien dat ze zelf controle hebben over hun leerproces 
draagt bij aan de betrokkenheid, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen bij onze leerlingen. 

Op groei gerichte mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat 
om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met een op groei gerichte mindset 
gaat er van uit dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. 

Wij maken gebruik van de methode ZIEN! Dit is een observatie-instrument en helpt de leerkracht 
inzicht te geven in de sociale ontwikkeling van het kind. Daarnaast geeft het kind zelf zijn of haar kijk op 
zichzelf ten aanzien van het welbevinden en gevoel van veiligheid. Op basis van deze gegevens 
begeleidt de leerkracht de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Net als de andere scholen van Kalisto werkt onze school aan een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle 
medewerkers. Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Kwaliteit zit niet alleen in de 
opbrengsten, maar vooral in de ontwikkelen die leerlingen doormaken. In de kwaliteit van de lessen, 
van de instructie en verwerking van de feedback op het geleverde werk van leerlingen en collega’s. 
Kortom wij streven naar integrale kwaliteitszorg. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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De belangrijkste elementen van kwaliteit zijn voor ons: 
·       doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale resultaten van het primaire onderwijsproces 
binnen een optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een voorstel  (Plan) doen hoe dat te 
bereiken; 
·       doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en schoolorganisatie. De mensen en de middelen 
slim inzetten zodat de doelen worden behaald; 
·       transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over resultaten op basis van betrouwbare 
informatie. Rekenschap geven door periodiek te meten en de voortgang te controleren(Check); 
·       onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlakfunctie van kwaliteitszorg (de 
kwaliteitsdialoog); 
·       de organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act); 
·       en daarmee streven naar voortdurende verbetering van het functioneren: de leer- en 
verbeterfunctie van kwaliteitszorg. Leren, vernieuwen en ondernemen.  

In ons onderwijs maken van gebruik van De Succes!Spiegel. De Succes!Spiegel staat voor het nieuwe 
denken in kwaliteitszorg. Daarin ligt de focus op groei en wordt onderzoeken leuk en interessant, óók 
voor leraren. Dit nieuwe kwaliteitssysteem van Scholen met Succes biedt een krachtig middel om 
kwaliteitszorg op te schalen naar onderzoekend leren.

In 2018 heeft de Willibrordus het predicaat excellent ontvangen van een onderwijsjury aangesteld door 
het ministerie van OC&W. Dit is de hoogste onderscheiding voor scholen die uitstekend presteren 
volgens de inspectienorm en daarbij excelleren op een bepaald onderwijsgebied. Voor de Willibrordus is 
het te beoordelen thema eigenaarschap bij leerkrachten geweest. De jury was lovend over hoe directie 
en team dit vormgegeven heeft. …”de school is door haar planmatigheid binnen de 
Leerwerkgemeenschappen en de scherpe focus op onderzoek en het verbeteren van prestaties goed 
voorbereid op de toekomst…”. Dit predicaat mag de school tot 2020 behouden. Daarna wordt 
beoordeeld of dit predicaat opnieuw toegekend kan worden.

20



6 Schooltijden en opvang

De Willibrordus heeft (nog) traditionele schooltijden dus geen continurooster.

Dit levert als voordeel dat leerlingen en leerkrachten tussen de middag een ruim een uur hebben om te 
ontspannen of de middag voorbereiden.

De tussenschoolse opvang is geregeld door TSO 'Het twaalfuurtje' en biedt leerlingen tegen een 
geringe vergoeding een prima opvang.

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Zaterdag  -  -  -  - 

Zondag  -  -  -  - 

Maandag: TussenSchoolseOpvang aanwezig
Dinsdag: TussenSchoolseOpvang aanwezig
Woensdag: nvt
Donderdag: TussenSchoolseOpvang aanwezig
Vrijdag: TussenSchoolseOpvang aanwezig
Zaterdag: nvt
Zondag: nvt

Bewegingsonderwijs
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Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met het twaalf uurtje, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Petit Petit en KMN Kind&Co, 
in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De naschoolse opvang is ook mogelijk tijdens vrije dagen en vakanties.

De school informeert de betrokken opvang voor aanvang van elk schooljaar over de vrije dagen en 
vakanties.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3a 2 x per week

Gymnastiek 3b 2 x per week

Gymnastiek 4a 2 x per week

Gymnastiek 4b 2 x per week

Gymnastiek 5a 2 x per week

Gymnastiek 5b 2 x per week

Gymnastiek 6a 2 x per week

Gymnastiek 6b 2 x per week

Gymnastiek 7a 2 x per week

Gymnastiek 7b 2 x per week

Gymnastiek 8a 2 x per week

Gymnastiek 8b 2 x per week

De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht.

De school heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs die aan elke groep vanaf groep 3, twee keer in 
de week bewegingsonderwijs geeft. Daarvoor maken we gebruik van de gymzaal in 't Kikkerfort op 
maandag, dinsdag en donderdag.

22

http://www.willibrordusbreukelen.nl/
http://www.petitpetit.nl/
http://www.kmnkindenco.nl/


6.3 Vakantierooster

Extra vrije dagen i.v.m. studiedagen team: Maandag 26-10-2020, Woensdag 25-11-2020, Vrijdag 19-02-
2021, Donderdag 01-04-2021, Woensdag 16-06-2021.

Vrije dagen onderbouw (groep 1 t/m 4): Vrijdag 18-09-2020, Vrijdag 11-12-2020, Vrijdag 29-01-2021, 
Vrijdag 02-07-2021.  

Aangepaste tijden: 04-12-2020 Sinterklaas, alle groepen om 12:00 uur vrij, 18-12-2020 Start 
kerstvakantie, alle groepen om 12:00 uur vrij, 12-02-2021 Carnaval, alle groepen om 12:00 uur vrij, 16-07
-2021 Start zomervakantie, alle groepen om 12:00 uur vrij. 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Paasvakantie 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 07 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag t/m donderdag 8:30 uur - 16:00 uur

Interne Begeleiding dinsdag t/m donderdag 8:30 uur - 16:00 uur

Directie en Interne Begeleiders staan u graag te woord. Wanneer u vragen hebt of een afspraak wilt 
maken met leerkrachten, directie of Interne Begeleiders is het verstandig om dit telefonisch of via de 
mail te doen.
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