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                       GEFELICITEERD!!!!        

NIEUWE LEERLINGEN      
Kees van Strien - Morris de Wit - Amke Honcoop  

 

WELKOM OP SCHOOL 
 

NIEUWS VAN DE MR 
De eerste MR vergadering van dit schooljaar zit er weer op. We hebben met elkaar besproken welke ontwikkelingen 

we dit schooljaar extra gaan volgen. Dat zijn de volgende punten: 

- Oudercommunicatie 

- Dynamische groepsplannen 

- 21 Century Skills 

- Gedragscode team 

- Werkdrukverlaging 

Tijdens de vergadering hebben we het onder andere gehad over hoe we de werkdrukverlaging verder vorm gaan  

geven, de communicatie naar ouders wat betreft rapportage leerlingen en de statuten/huishoudelijk reglement  

van de MR. Daarnaast hebben we de taakverdeling besproken waarbij is besloten dat de Linda de Jong voorzitter  

blijft en Sonja Vissers secretaris. 

  

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen, dan bent u van harte  

welkom! U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de MR via sonja.vissers@dehogewaai.nl. U ontvangt  

dan vooraf de agenda en de starttijd van de vergadering (wisselend 16.00 uur en 19.00 uur). De data voor komend 

schooljaar zijn: 30-09-2019; 21-11-2019; 30-01-2020; 06-04-2020; 28-05-2020 en 15-06-2020.   

 

MISSIE-VISIE EN KERNWAARDEN DE HOGE WAAI 
Missie 
Als inspirerende dorpsschool willen wij kinderen van 2-13 jaar uitdagen, houvast bieden en vertrouwen geven om zich 

te ontwikkelen tot gelukkige en sociale mensen. 

 

Kernwaarden 
Samen: Wij zien onze school als een SAMENleving in het klein, waarin samen gespeeld, gewerkt, geleerd en beleefd 

wordt. Zowel door onze kinderen en ouders samen met het team, als alle anderen die zich verbonden voelen met  

onze school. 

Zien: Op onze school wordt iedereen gezien en tonen we oprecht aandacht voor elkaar. 

Bruisend: In onze school voel en zie je de passie van het team en het enthousiasme van de kinderen en de ouders.  

Dat delen wij graag met de mensen om ons heen. 

Geborgenheid: Wij vinden het belangrijk een veilige omgeving te creëren. Wij bieden een gemoedelijke sfeer met  

positieve aandacht en respect voor elkaar, zodat ieder zich bij ons thuis kan voelen en zichzelf kan ontwikkelen. 

 

 

Niek van Strien - Lieke Boons - Rick Boons -  

Mathijs van den Kieboom - Logan Broeders -  

Amke Honcoop - Morris de Wit - Kees van Strien -  

Stan Ottevanger - Willem van der Put - Stef Kruizinga -  

Gijs de Wit - Teun Honcoop - Kars Honcoop 
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Onze visie 
 

1.    Brede ontwikkeling 

We bieden een rijke speelleeromgeving met allerlei mogelijkheden om dagelijkse situaties tot leerervaring te maken. 

Met -verspreid over de dag- een breed aanbod van sport, kunst en cultuur, natuur, wetenschap en techniek,  

extra leerondersteuning of extra zorg. Er is veel aandacht voor spelend en bewegend leren en betekenisvol en  

onderzoekend leren. Zo ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden en ontdekken ze wie ze zijn en willen zijn. 

 

2.    Spil van het dorp 

De Hoge Waai is een belangrijk onderdeel van het dorp: de buitenwereld naar binnen brengen. De buurt en ouders 

brengen levensechte inhoud aan ons onderwijs. We werken intensief samen met organisaties in het dorp om zo  

ook het naschools aanbod in te richten.  Kinderen worden voorbereid op hun toekomst en vormen ook nu al met  

elkaar een gemeenschap. Kinderen oefenen in samenwerken, meedenken, meebeslissen en bijdragen aan de  

gemeenschap. 

 

3.    Modern onderwijs 

We willen modern onderwijs bieden, wij verdiepen ons in onderwijsontwikkelingen en maatschappelijke ont- 

wikkelingen en we maken een vertaling daarvan naar ons aanbod. We maken gerichte keuzes die passen bij onze 

doelgroep. We bieden passend onderwijs in een doorgaande ontwikkellijn 2-13 jaar. We weten onze grenzen en  

mogelijkheden en benoemen die met elkaar. 

 

4.    Autonomie 

De Hoge Waai is een éénpitter. Het team is autonoom; een zelfstandig en zelfsturend team. We stellen persoonlijke  

leerdoelen vast met iedere medewerker en met ieder kind.  Kinderen en hun ouders denken hierin actief mee. Er is  

een grote variëteit in leerroutes en werkvormen, individueel en groepsgewijs. De vooruitgang van kinderen wordt 

nauwlettend gevolgd. 

 

5.    Eén visie 

Alle medewerkers werken vanuit onze katholieke identiteit vanuit dezelfde kernwaarden en met een gedeelde missie 

en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is het fundament van onze organisatie en richtlijn 

voor de keuzes en werkwijzen in de praktijk van alle dag 

 

6.    Lerende organisatie 

Eén team met verschillende professionals. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten,  

orthopedagoog, vakdocent en jeugdhulpverleners vormen samen één team. Ze werken intensief samen op de  

werkvloer en kijken vanuit hun eigen expertise naar wat kinderen nodig hebben. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor de leerlingen. 

 

7.    Kindnabije hulp 

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen hulp op school en waar mogelijk in de groep. Op een manier 

daardoor zoveel mogelijk kinderen meeprofiteren. Vragen rond gedrag of ontwikkeling van kinderen worden  

vroegtijdig onderkend en deskundig opgepakt. Indien nodig werken jeugdhulpverleners met de leerkrachten en  

pedagogisch medewerkers samen. 
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REGELING VERLOF BASISONDERWIJS 
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één  

schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. 

 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste  

twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. 

- Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of  

aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag. 

Bij een verlofaanvraag van bovenstaande feestelijkheden dient u een kopie van de uitnodiging toe te voegen. 

- Voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 

- Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur.  

- Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school. 

- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of  

aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of  

vierde graad ten hoogste een dag. 

- Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

 

Graden in verwantschap 

1e graad: ouders. 

2e graad: grootouders, broers en zussen. 

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen). 

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes. 

 

Vakantie onder schooltijd 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan 

alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van  

de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan. 

2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 

3. Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden  

werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin  

feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden 

aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 

Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is  

onvoldoende. 
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Geen gewichtige omstandigheden zijn: 

- Zogenoemde kroonjaren (veelvouden van tien) die aanleiding zijn voor een feest(je). Zoals: 

- 30 of 45 jaar getrouwd; 

- iemand wordt 65-70-80 jaar; 

- Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 

- Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken. 

- Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum 

van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is 

vermeld. 

- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn. 

- Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met  

familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten. 

- Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode 

vakantiehuis bijvoorbeeld). 

- De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn  

er geen annuleringsmogelijkheden. 

- Vakantie in verband met gewonnen prijs. 

 

zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten). 

Voor bovenstaande omstandigheden mag GEEN verlof worden verleend! 

 

De leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar ziet toe op het naleven van de regeling. 

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/

verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal opgemaakt word 
 

SCHOLEN OP DE KAART 
Link naar www.scholenopkaart.nl waar onze schoolgids op staat. 

  

Een portfolio bij de peuters en kleuters!  
Jonge kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Ze leren via activiteiten en spel in verschillende situaties.  

 

Dit schooljaar zijn wij gestart met het portfolio bij de kleuters en peuters. In het portfolio zien wij de stappen in  

ontwikkeling via de verschillende (beeld)materialen.  Daarnaast zetten wij hiermee in op de autonomie van het kind. 

Het kind kiest met behulp van de leerkracht twee werkjes uit die in zijn/haar portfolio komen. Enkele voorbeelden  

zijn handvaardigheidsopdrachten, gym activiteiten, woorden stempelen of andere ontwikkelingsmaterialen.  

Deze (beeld)materialen verzamelen we in de map. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij/zij eindelijk een koprol kan  

maken. Het kind is zo trots en wil dit in zijn/haar portfolio. Via een foto wordt dit  

vastgelegd en bewaard in zijn/haar map.  

 

Vaak vinden jonge kinderen het leuk om samen met de leerkracht terug te kijken wat ze  

allemaal hebben gedaan, wat het is, wanneer ze het hebben gemaakt, wat eerst niet  

lukte en nu wel en waar ze trots op zijn.  

 

Het portfolio gaat mee van de peuters naar de kleuters.  

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/7678/Basisschool-De-Hoge-

Waai?school=7678&presentatie=1&sortering=2 
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PARKEREN 
Parkeren recht voor de school is niet toegestaan. Parkeren in de Cornelis Oomestraat wel, maar heeft niet de  

voorkeur omdat aankomende en wegrijdende auto’s regelmatig voor onoverzichtelijke situaties zorgen.  

 

Wij hopen dat u dit schooljaar wederom zoveel mogelijk gebruik maakt van de vele parkeerplekken bij de kerk en  

het ontmoetingscentrum. Dank u wel! 

 

 

BOEKENWAAIER 
Zoals u wellicht weet, kunnen de kinderen iedere week op donderdagmiddag boeken  

lenen in onze schoolbieb.  

Deze bieb wordt gerund door heel enthousiaste ouders. Sinds begin van dit schooljaar zijn  

dat Kirsten Aarts, Tess Vermeij en Nancy van Meel.  

 

Onze school komt nu voor de duur van dit schooljaar in aanmerking voor een pilot vanuit Theek 5 waarin zij het leesple-

zier van kinderen willen vergroten door hen te helpen bij het zoeken naar materialen.  

Dit kan door kinderen met een vraag rechtstreeks te helpen of (op verzoek van de leerkracht) met kinderen  

individueel een wat langer gesprekje te hebben over waarom ze lezen niet leuk vinden, wat ze moeilijk vinden en  

vervolgens samen te zoeken naar boeken die ze over de drempel helpen. Diana van Gorp gaat dit op zich nemen. 

Diana is al langer onze contactpersoon en de kinderen kennen haar vanuit de klassenbezoeken in groep 3 en 6. 

 

Op andere scholen heeft dit project een heel positief effect gehad op de leesresultaten dus wij zijn blij haar te mogen 

verwelkomen. 

 

 

THEEK5 
Daarnaast is er ook in de bibliotheek in Raamsdonksveer iedere week ruimte voor vragen in het 

Digi-Taal Vragenuur (0-12 jaar). 

Voor vragen over lezen en mediaopvoeding. 

Te veel lezen, te weinig lezen? Te moeilijk kiezen? Goede apps voor kinderen? 

Op woensdagmiddag is een uur lang iemand vrijgemaakt voor al je vragen. 

Vanaf nu elke woensdagmiddag, m.u.v. schoolvakanties, van 14.00-15.00 uur, in de bibliotheek van Raamsdonksveer, 

Keizersdijk. 

 

 

 

 

AGENDA 
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20 september  Groepen 1-4 vrij  

2 oktober  Start Kinderboekenweek 

4 oktober  Groepen 1-2 vrij 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

14 oktober t/m 

18 oktober  Herfstvakantie 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kom in de herfstvakantie ook naar de Vakantie Bijbel Club!  
Dit jaar pakken we de Vakantiebijbelclub anders aan! Benieuwd wat er anders is? We gaan verhuizen en indikken  
van 3 kortere dagen naar 1 lange dag. We gaan op die dag alle toppers van de vertrouwde Vakantiebijbelclub laten 
langskomen. Dus we gaan weer zingen, knutselen en er is een nieuw avontuur van Sam en Jiddo! Verder gaan we  
ook het grote woensdagmiddagspel spelen en iedereen mag frietjes blijven eten.  
 
Dus reserveer de Vakantiebijbelclub vast in de agenda: woensdag 16 oktober van 10.00-16.00 uur. We gaan ook  
verhuizen van locatie! Dit jaar zijn jullie welkom in de Emmakerk, Emmastraat 13 in Raamsdonksveer. Vanaf 9.45 uur 
zijn de deuren open om je aan te melden. Alle basisschoolkinderen van zijn van harte welkom! Toegang is gratis. 
 
Kijk voor meer informatie ook op: https://sites.google.com/view/raamsdonksveervbc/ 

 
De kleurplaat kun je downloaden; kleur 'm en win een prijs! 
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