
VEILIGHEID 
De school moet een veilige omgeving zijn voor kinderen en 
medewerkers. Veilig in de zin van geen pestgedrag, 
bedreigingen etc., maar ook veilig in de zin van het 
voorkomen van lichamelijk letsel. We hebben daartoe een 
veiligheidsbeleid opgesteld, samen met de schoolcommissie 
en de medezeggenschapsraad. 
Een paar hoofdpunten daaruit: 
- Elk jaar is er aandacht voor pestgedrag in de groepen; wij 
hebben een pestprotocol opgesteld waarin wij duidelijk 
aangeven welke acties wij als school ondernemen naar zowel 
de pester als naar het gepeste kind;  
- Elke teamvergadering wordt het welbevinden van de 
leerlingen besproken en gekeken of reacties nodig zijn; 
- Bedreigingen van volwassenen naar leerlingen en 
medewerkers toe, worden niet getolereerd. Er volgt dan 
aangifte bij de politie. 

 TEAM VAN De Wiksel 
Groep 1/2:  Janneke 
 
Groep 3/4/5:                 Anna 
                                 
Groep 6/7/8:                 Hedwig, Esmee 
 
IB:   Lineke 
 
Conciërge:  Michel 
 
Secretaresse:  Janneke v. Z. 
 
Onderwijsassistente: Jasmijn, Stephanie 
 
Directeur:  Margriet 
 
Adjunct directeur:              Esmee 
 
HVO docente:  Ingrid 
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VERTROUWENSPERSOON 
De vertrouwenspersoon voor de leerlingen en onze school is 
juf Lineke Bouw.  
 
De vertrouwenspersoon bij de GGD is: mw. M. Kokshoorn, 
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. tel. 088-2299855 

 

      

 DIVERSE COMMISSIES 
 
De oudervertegenwoordiging in de diverse commissies 
bestaat uit de hieronder vermelde namen. 
  
Ouderraad 
Namens de ouders Anneke de Haan 
                                               Astrid Wijmenga 
                                               Sietske Reitsma 
                                               Tineke Hoekstra 
                                               
                   
 
Namens het team               Janneke 
                                               Jasmijn  
 
 
Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden van de  school.  
 
Namens de ouders Anneke de Haan 
                                               Foppe-Jan de Meer 
    
    
Namens het team Hedwig Heijden 
   Lineke Bouw  
    

 

 Geachte ouders, verzorgers, 
  
Voor u ligt de informatiefolder van OBS de Wiksel voor het 
cursusjaar 2022-2023.  
In deze folder vindt u allerlei informatie die van belang is voor 
dit schooljaar. 
 
In het kort zijn diverse onderdelen beschreven. Voor 
uitgebreide informatie verwijs ik u naar de website van de 
school: www.wiksel.nl. Op deze site vindt u ook de schoolgids 
van de school met daarin uitgebreide informatie. 
Op de website vindt u naast foto's van de groepen en de 
maandelijkse nieuwsbrieven, ook informatie over diverse 
zaken van De Wiksel. Via de nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van actuele zaken binnen de school. 
Verder reiken we ieder jaar een schoolkalender uit met daarop 
de tot dan toe bekende activiteiten. In de loop van het jaar 
kunnen hier aanvullingen op komen die u vervolgens kunt 
toevoegen. 
Via Parro, een app voor leerkrachten en ouders, kunnen wij 
snel met u communiceren. 
Ik wens u namens alle medewerkers van OBS de Wiksel een 
heel goed schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur 

 DE NAAM ‘De Wiksel’ 
De naam van de school is "De Wiksel".  
Dit betekent wissel. Een school is een belangrijke wissel in 
het leven van een kind, maar het slaat ook op het verleden 
van Houtigehage. Vroeger kwam de goederentrein 
Groningen-Drachten langs het dorp. Ter hoogte van de hoek 
Folgersterloane / Luchtenveld lag een wissel. Daar konden 
elkaar tegemoetkomende treinen gerangeerd worden. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
De fotograaf komt elk schooljaar.  
 
Van groep 8 wordt elk jaar een afscheidsfoto gemaakt. 
 

KOPIEERMOGELIJKHEDEN 
We hebben op school goede kopieerapparatuur. 
Ook u kunt daar tegen een geringe vergoeding gebruik van 
maken. Tevens kunt u gekleurd papier en karton verkrijgen. 
Er hangt een prijslijst bij de apparatuur. U kunt het 
verschuldigde geld in het daarvoor bestemde gele busje 
doen. U kunt, indien gewenst, een kwitantie uitschrijven. 
Dat scheelt ons erg veel administratief werk en zo kunnen 
we de prijs laag houden. 
 

FOTO’S WEBSITE EN UITWISSELEN 
LEERLINGGEGEVENS 
Regelmatig worden er foto's van gebeurtenissen op school 
op de website gezet of geplaatst in de Parro-app. 
In de Parro-app kunt u zelf aangeven waarvoor en of u 
toestemming geeft bij plaatsing van foto's. 

 

IDENTITEIT 
Dorpsschool OBS de Wiksel is een fijne, toegankelijke basisschool 
ten midden van het dorp Houtigehage. 
Waar veiligheid en sfeer hoog in het vaandel staat. 
 
De kernwaarden van onze school zijn: “vriendelijkheid, 
eigenaarschap en ruimte”. Het kind staat hier centraal. 
 
We verzorgen onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de 
kinderen. We dagen hen uit, hebben hoge verwachtingen en het 
kind is eigenaar van het persoonlijke leerproces. 
 
Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van digitale middelen, 
verschillende materialen en een passend aanbod tussen hoofd, hart 
en handen. 
 
Op OBS de Wiksel is er ook oog voor leerlingen die extra zorg of een 
uitdagender aanbod nodig hebben. Binnen de combinatiegroepen, 
leren we met en van elkaar. 
 
In het onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan de wereld 
waarin onze leerlingen opgroeien en waarin we hen voorbereiden 
op een leven in de wereld van morgen. 

    

  SCHOOLTIJDEN 
OBS de Wiksel werkt met een continurooster (vijf gelijke 
schooldagen). De kinderen beginnen om 8.30 uur en gaan door 
tot 14.00 uur. Ze nemen een lunchpakket en drinken mee voor 
tussen de middag. 

 

       

‘Jong leren door prima onderwijs!’ 
 

‘Jong leren door prima onderwijs!’ 

mailto:directie.wiksel@opo-furore.nl


DE OUDERS 
Het belang van de betrokkenheid 
De ouders en de leerkrachten hebben ieder een eigen 
verantwoordelijkheid in het aanleren van normen en 
waarden. Als team zijn we ons ervan bewust dat de aanpak 
thuis en op school zo nu en dan kan verschillen. Wanneer 
deze verschillen zich voordoen, kan er een gesprek volgen 
tussen ouders en leerkrachten. 
Uitgangspunt is een vertrouwensrelatie tussen leerlingen, 
leerkrachten en ouders, zodat we kunnen spreken van een 
optimaal schoolklimaat. We hopen dat de ouders zich ook 
betrokken zullen voelen bij het doen en laten op onze 
school. Dat kan bv. tot uitdrukking komen in het verlenen 
van hulp bij de diverse activiteiten. 
 
Informatie aan de ouders 
De volgende informatiemogelijkheden worden op De Wiksel 
gebruikt: 
- Met de Parro-app kunnen leerkrachten snel met ouders 
communiceren en planningen maken. 
- Iedere maand een nieuwsbrief met daarin het 'wel en wee' 
en belangrijke data. Deze wordt iedere maand op de website 
van De Wiksel gezet (www.wiksel.nl) 
- Een informatieavond per groep 
- KOP gesprekken 
- Twee keer de gesprekken waarbij de rapporten worden 
toegelicht, hier verwachten we u allen. Alleen het laatste 
rapport van groep 8 wordt niet besproken. 
- Als u tussendoor behoefte heeft aan een gesprek met de 
leerkrachten kan dat. U wordt uitgenodigd dit kenbaar te 
maken. 
- Groep 8: de ouders krijgen een uitnodiging voor een 
gesprek op school in januari/februari om het advies voor het 
voortgezet onderwijs te bespreken. 
 
Verder stellen wij het zeer op prijs wanneer u ergens mee zit 
of vragen heeft dat u het ons laat weten. Dat kan bij de 
leerkracht van uw kind, maar ook altijd bij de directeur. 
Zoekt u haar rustig op in haar werkkamer bij het 
koffiekamertje. Soms kan zij u gelijk te woord staan, anders 
maakt zij een afspraak met u. Ook kunt u haar altijd bellen of 
mailen voor een afspraak. Bij afwezigheid kunt u uw vraag of 
wens doorgeven aan een van de leerkrachten. U wordt dan 
zo snel mogelijk teruggebeld. 
 
Informatieplicht gescheiden ouders 
Tenzij anders vastgesteld door de rechtbank en aantoonbaar, 
hebben scholen informatieplicht naar beide ouders. Wij 
voldoen op de volgende manier aan de informatieplicht: de 
ouders waarbij het kind niet woont, ontvangt desgevraagd 
de nieuwsbrieven, krijgt de uitnodigingen voor ouder- en 
rapportavonden. Indien gewenst kan de ouder ook een 
aparte afspraak maken voor de rapportbespreking. 
 
Ouderactiviteiten 
*Schoolse activiteiten 
Bij een aantal activiteiten hebben we de hulp van ouders 
nodig. Te denken valt aan: 
-begeleiden leesgroepjes 
-computers 
-zwemonderwijs (reisbegeleiding) 

 De ouders van de betrokken groepen worden hiervoor 
benaderd door de leerkracht of door een lid van de 
schoolcommissie. 
 
*Buitenschoolse activiteiten 
Voor begeleiding bij schoolreisjes/-kamp, excursies e.d. doen 
we ook graag een beroep op de ouders. 

 

 SAM& voorheen STICHTING LEERGELD   
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om 
je kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, 
muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.   
Dat is niet iets om je voor te schamen. Wat de reden ook is, elk 
kind kan meedoen!  
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld hebben elkaar, 
aanvullend met Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds 
Kinderhulp, landelijk én lokaal gevonden onder één 
naam: Sam& voor alle kinderen.  
Via de link www.samenvoorallekinderen.nl kunt u op deze 
portal alle informatie vinden over hoe Sam& werkt.  
Sam& is per 1 januari 2021 officieel de opvolger van 
Kindpakket in onze gemeente. 
Net als Kindpakket is Sam& een aanvraagportal waarop ouders 
en intermediairs voorzieningen kunnen aanvragen voor 
kinderen uit niet-financieel daadkrachtige gezinnen.  Voor 
vragen neemt u contact op met Lineke Bouw, onze IB’er. 

 REGELS 
Groep 1 en 2  
Uw kind mag fruit, drinken o.i.d. meenemen voor de 
ochtendpauze. Drinken graag in een goed sluitende beker 
meegeven. Als het 'regentijd' is, wilt u dan de laarzen voorzien 
van de naam? 
De inloop start om 8.20 uur, om 8.30 uur start de les. De fietsen 
van de kleuters mogen voor het plein van de kleuters gestald 
worden, zodat de kleuters direct met de fiets naar hun ouders 
kunnen bij het ophalen. 
De kleuters komen om 14.00 uur uit.  
 
Binnengaan van de school 
De kinderen mogen vóór schooltijd niet in de school komen. 
Wanneer de bel gaat kunnen de kinderen naar binnen. De 
kinderen van groep 1 en 2 mogen van 8.20 naar binnen gaan.    
 
De andere kinderen spelen buiten op het plein tot de bel 
gaat. Als het regent mogen de kinderen uiteraard wel iets 
eerder naar binnen. Vanaf 8.15 mogen de kinderen op het 
plein. Er is pleinwacht aanwezig. We bellen ca. 5 minuten 
voor aanvang van de lessen, om 8.25 uur, zodat we om 8.30 
uur ook daadwerkelijk kunnen beginnen. 
 
Het plein 
Kinderen die vroeger op school zijn dan 15 minuten voor 
aanvang van de lessen vallen niet onder onze juridische 
verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de tijd na 14.00 uur. 
Op het plein en het veld is pleinwacht aanwezig vanaf 15 
minuten voor aanvang van de school en tijdens de pauze. 
 
Fietsen naar school 
Wie met de fiets naar school komt, plaatst zijn/haar fiets in 
de daarvoor bestemde fietsenrekken aan de zijkant van het 
plein.  
 
Halen en brengen 
Bij het uitgaan van de school lopen de leerkrachten van 
groep 1 en 2 met de kinderen naar het hek. De kinderen uit 
groep 3 t/m 8 verlaten zelfstandig de school. 
We vragen u om mee te werken aan een veilige situatie bij 
het halen en brengen. Wilt u zoveel mogelijk lopend of op de 
fiets komen?  
 
Omgaan met materialen 
Eén van de dingen die we de kinderen graag willen leren, is 
dat ze goede zorg hebben voor hun omgeving. Ook de 
materialen horen daarbij. Soms komt het voor, gelukkig niet 
vaak, dat een leerling doelbewust iets kapot maakt. Als dat 
zo is, zullen we de leerling daar op aanspreken en ook de 
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte stellen. We verwachten 
dan van de leerling dat de kosten van het vernielde vergoed 
worden, om ze zo ook te leren goed op het materiaal te 
passen. 
 
Mobiele telefoons 
De mobilisering van de samenleving gaat door. We hebben 
besloten het gebruik en het in bezit hebben van mobiele 
telefoons niet toe te staan. Mocht er vanuit u als ouder een 
noodzaak zijn om uw kind een mobieltje mee te geven, wilt u 
ons dat van tevoren melden? 

 

VERLOFREGELING 
Als u vrij wilt vragen voor uw kind dient dit altijd in overleg 
met de directeur te gebeuren. U kunt  hiervoor een formulier 
invullen. U kunt dit bij de administratie of bij de directeur 
krijgen of downloaden via de website www.swsdediamant.nl  
Levert u het daar ook weer in. Zodra de directeur op grond 
van de wet– en regelgeving een beslissing heeft genomen 
krijgt u een getekend exemplaar van het formulier retour.   
Ook als u vrij wilt vragen voor uw kind dat nog niet 
leerplichtig is moet dit ook via bovengenoemd formulier. Wij 
weten dan dat kinderen afwezig zijn en we op het gegeven 
tijdstip niet verantwoordelijk zijn. 
 
Met nadruk willen we aangeven dat vakantieverlenging door 
de afdeling leerplicht wordt gecontroleerd. Dit is dan ook 
niet toegestaan. Gaat u wel op vakantie terwijl u geen 
toestemming hebt, dan kan dat een boete opleveren. 
Als ouders kinderen ziek melden terwijl ze in werkelijkheid 
op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur, 
moet de school dit altijd melden bij de Leerplichtambtenaar. 
Voor de uitgebreide wet- en regelgeving verwijzen wij u naar 
de schoolgids. 

  

 

 

   

 ZWEMTIJDEN 
Groep 3 en 4 hebben in de oneven weken op 
donderdagmiddag tussen 11:45-13:45 uur schoolzwemmen.  
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van 
zwemdagen en overige informatie. 
 
De onderwijsassistente gaat mee naar de zwemlessen en de 
leerkracht blijft op school.  
Groep 5 krijgt les van de leerkracht. 
 

GYMTIJDEN 
Dinsdag middag: 12:30-14:00  
Groep 3/4/5/6/7/8 
 
We lopen samen met de groepen naar de gymzaal.  
Voor de bovenbouw (6/7/8) geldt dat de kinderen bij akkoord 
van ouders zelfstandig naar huis gaan. 
 
Wij verwachten dat de kinderen gepaste gymnastiekkleding en 
schoeisel meenemen. 

 

 

KOSTEN 
 
Zwemmen  
Zwemmen: groep 3 en 4 hebben 1 keer per 2 weken 
zwemles. U betaald voor het vervoer naar het zwembad. De 
kosten bedragen mogelijk  € 22.00  Wij dragen het hele 
bedrag af aan de gemeente. 
 
Schoolreisjes:  
*Leerlingen groep 0 betalen € 22,00 
*Leerlingen uit groep 1 en 2 betalen ca.€ 15,00  
*Leerlingen uit groep 3 en 4 betalen € 30.00 
*Leerlingen groep 5 en 6 betalen € 45.00 
*Leerlingen groep 7 en 8 betalen € 65.00 
 
Van de ouders wordt een vrijwillige ouder bijdrage gevraagd. 
  
Ouderbijdrage: jaarlijks vragen wij aan ouders een vrijwillige 
bijdrage van € 22,00 per kind voor bijzondere dagen; bv. 
sinterklaas, kerst, laatste schooldag etc. Een deel hiervan is 
ook voor culturele activiteiten bestemd. 
U ontvangt een totaalnota per kind afgerekend. 
 
 
 

   

 
 WAT VINDT U BIJ DEZE 
INFORMATIEFOLDER?  
 
Kanjertraining 
Ouders, kinderen en de school willen graag een veilige school, 
waar kinderen zichzelf kunnen zijn. De Kanjertraining geeft 
handvatten voor sociale situaties. In de folder vindt u hier 
meer informatie over.  
 
Visble learning 
Op het bijlage blad, vindt u extra informatie over Visible 
learning. 
 
Veel leesplezier! 
 

 
  

 

https://samfriesland.email-provider.nl/link/7lpmnuiggx/knrksdm9p0/q1bjtgn7hm/bgy1dr3ipo/3stpuc23lq

