Schoolwijzer OBS De Wilgen
Schooljaar 2018-2019
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-1Inleiding
In deze schoolwijzer vindt u alle praktische informatie
betreffende onze school.
We brengen u op de hoogte van verschillende zaken
zoals de groepsindeling, het vakantierooster en het gymrooster.
Dit is nog maar een kleine greep uit dit informatieboekje.
Bewaart u daarom deze schoolwijzer het hele jaar goed.
Wilt u meer weten over De Wilgen, dan kunt u de schoolgids raadplegen
of contact opnemen met de school.
Heeft u nog geen schoolgids? Bekijk deze op onze website: www.dewilgenvlijmen.nl
Graag wensen wij de kinderen en u een fijn schooljaar toe.

Namens team OBS De Wilgen
Patricia de Folter
Directeur
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Naam en adres van de school:
Openbare Basisschool De Wilgen
Van Limburg Stirumlaan 2
5252 AW Vlijmen
Telefoon: 073-5114178
Website: www.dewilgenvlijmen.nl
E-mail : info@dewilgenvlijmen.nl
Postadres:
OBS De Wilgen
p/a Kerkstraat 35 a
5154 AN Elshout

Het bestuur van de school:
Stichting Scala
Kerkstraat 35a
5154 AN Elshout
Tel.: 0416 320264
E-mail : officemanager@scalascholen.nl
Website : www.scalascholen.nl

-3Medewerkers aan onze school:
Alle medewerkers van de school zijn via onderstaand mailadres te
bereiken. We streven er naar om binnen 3 werkdagen te reageren.
Directie
Patricia de Folter
Sanne van Dongen
(onderbouwcoördinator)
Simone Versteeg
(bovenbouwcoördinator)
Leerkrachten
Lizet Cales
Frans Dielissen
Nathalie van der Doelen
Sanne van Dongen
Bianca de Grouw
Margot Heijmans
Yvonne Keane
Carla Ketelaars
Jannie Koenen
Carola van Loon
Ingrid Maas
Anjelien van de Meerakker
Ilona Palte
Marga Pullens
Ferdi van der Sanden
Nathalie Smits
Ruud Verhagen
Simone Versteeg
Marco Zwijsen
Intern Begeleiders
Meike Joosten
Joop Kivits
Onderwijsassistenten
Nancy Gordon
Conciërge
Servicedienst Scala

patricia.de.folter@scalascholen.nl
sanne.van.dongen@scalascholen.nl
simone.versteeg@scalascholen.nl

lizet.cales@scalascholen.nl
frans.dielissen@scalascholen.nl
nathalie.vander.doelen@scalascholen.nl
sanne.van.dongen@scalascholen.nl
bianca.de.grouw@scalascholen.nl
margot.heijmans@scalascholen.nl
yvonne.keane@scalascholen.nl
Carla.ketelaars@scalascholen.nl
jannie.koenen@scalascholen.nl
carola.van.loon@scalascholen.nl
Ingrid.maas@scalascholen.nl
anjelien.vande.meerakker@scalascholen.nl
Ilona.palte@scalascholen.nl
marga.pullens@scalascholen.nl
ferdi.vander.sanden@scalascholen.nl
nathalie.smits@scalascholen.nl
ruud.verhagen@scalascholen.nl
simone.versteeg@scalascholen.nl
marco.zwijsen@scalascholen.nl
meike.joosten@scalascholen.nl
joop.kivits@scalascholen.nl
nancy.van.ooijen@scalascholen.nl

-4Taken binnen de organisatie
Zorgteam
Meike Joosten
Joop Kivits
Contactpersonen Preventie Machtsmisbruik PMM:
Anjelien van de Meerakker (coördinatie)
Anti-pestcoördinator
Op OBS De Wilgen is een protocol voor het voorkomen en tegengaan
van pesten van kracht. Voor ouders en leerlingen is het van belang dat er
een laagdrempelig aanspreekpunt op school is, wanneer er gepest
wordt. Het aanspreekpunt op onze school is Anjelien van de Meerakker.
In de schoolgids leest u meer over de anti-pestcoördinator.

-5De groepen en hun leerkrachten
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3
Groep 3/4
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8
Groep 8

Jannie Koenen en Carola van Loon
Marga Pullens en Lizet Cales
Ingrid Maas en Yvonne Keane
Frans Dielissen en Nathalie Smits
Sanne van Dongen en Frans Dielissen
Margot Heijmans
Nathalie van der Doelen
Bianca de Grouw en Anjelien van de Meerakker
Ruud Verhagen en Carola van Loon
Simone Versteeg en Ilona Palte
Marco Zwijsen
Ferdi van der Sanden en Ingrid Maas

Nancy Gordon ondersteunt de groepen op maandag t/m donderdag
Anjelien van de Meerakker ondersteunt de groepen op maandag en dinsdag
Carla Ketelaars ondersteunt de groepen op maandag

Leerlingenaantal:
Aan de start van schooljaar 2018-2019 bedraagt het aantal leerlingen 302.

-6Vakanties leerlingen 2018-2019:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

ma
ma
ma
ma
ma

15-10-2018
24-12-2018
04-03-2019
22-04-2019
08-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr
vr
vr

19-10-2018
04-01-2019
08-03-2019
03-05-2019
16-08-2019

Vrije dagen leerlingen 2018-2019
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

11-09-2018: Studiemiddag
01-11-2018 : Studiemiddag
26-11-18: Studiemiddag
06-12-2018: Studiedag
22-01-2019: studiemiddag
01-02-2019: studiedag
14-02-2019: studiemiddag
11-03-2019: studiedag
06-05-2019: studiedag
29-05-2019: studiedag
30-05-2019: Hemelvaart
31-05-2019: Vrij
10-06-2019: 2e pinksterdag
18-06-19: Studiemiddag

In verband met de werkdrukverlaging hebben we ervoor gekozen
om een aantal studiemiddagen te plannen.
Vroegertjes
Sinterklaas 05-12-18: 08.30-12.30 uur
Kerst 21-12-18: 07.30-11.00 uur (middag vrij)
Laatste schooldag 05-07-19: 08.30-13.30 uur (continu rooster)
Verlofaanvragen
Bij de schoolleiding kunt u een aanvraag indienen
(via een aanvraagformulier) voor een extra verlof van
uw kind. Deze aanvragen zijn niet bedoeld voor een extra
vakantie, maar voor bijv. een bruiloft of een uitvaart in de
eerste familielijn. De aanvraagformulieren kunnen

worden opgevraagd door de leerplichtambtenaar. Voor meer
info: zie schoolgids.
-7Compensatieverlof van de leerkrachten
De leerkrachten met een volledige aanstelling, werken
een aantal uren teveel lesgebonden tijd. De wet geeft aan
dat zij dit teveel aan uren gecompenseerd moeten krijgen.
Leerkrachten die parttime werken komen over het algemeen lestijdgebonden tijd tekort. Wij proberen het zo te regelen dat zij degenen zijn die het
verlof van de fulltimers invullen. Voor de kinderen is het dan een bekende
collega.
Voorschoolse opvang Early Kids
Sinds oktober 2006 is er op onze school voorschoolse opvang geregeld. Er is
een contract afgesloten met Mikz kinderopvang, voorheen Stichting Kinderopvang Heusden.
Samen met basisschool De Vijfhoeven (onze naaste buur) hebben we een
locatie in het gebouw van De Vijfhoeven beschikbaar gesteld aan de kinderopvangorganisatie. Twee voormalige klaslokalen zijn gezellig en eigentijds ingericht om uw kinderen goed te kunnen opvangen. In de praktijk betekent dit, dat u uw kind vanaf 07.30 uur ’s morgens naar school kunt brengen.
Om 08.20 uur brengen de leidsters van Mikz uw kind naar het
eigen klaslokaal. De voorschoolse opvang heet ‘Early Kids’. Aanmelding en
betaling verloopt via Mikz.
Aanvang schooltijd
De deur gaat ’s morgens om 08.20 uur open en dan kunnen alle kinderen
onder begeleiding van hun ouders naar hun eigen klas.
Een paar minuten voor 8.30 uur gaat de bel en om 8.30 uur starten de
lessen. We zijn daarin streng en verzoeken de ouders ook met nadruk om
de school dan te verlaten. ’s Middags starten we weer om 13.00 uur. Om
12.55 uur kunnen alle kinderen naar binnen. Alleen de ouders van de
groepen 1-2 mogen hun kinderen dan naar binnen begeleiden om jassen
en tassen een plekje te geven. Ook in de kleutergroepen beginnen we
precies om 13.00 uur.
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Elke ochtend houden we een pauze. Voor de kleinsten
een fruitpauze in het lokaal; voor de groten een speelkwartier
buiten. De kinderen mogen hiervoor wat drinken of eten meebrengen.
Enkele suggesties: een beker melk (beker voorzien van
een goed sluitend deksel), een boterham, een appel,
banaan, sinaasappel (in partjes in een doosje, de leerkracht
heeft geen tijd om bv. fruit schoon te maken).
Wij vinden het niet verstandig om snoep, limonade, koek of
andere zoetigheid mee te geven. Ook proberen we de
afvalberg te verkleinen en daarom verzoeken wij u
uw kind zo min mogelijk wegwerppakjes mee te geven.
Wilt u de beker of het fruit voorzien van de naam van het kind?
Overblijven
Voor alle kinderen die overblijven is er een prima voorziening getroffen.
Van 12.00 uur tot 13.00 uur is er gelegenheid om te
eten en te spelen onder begeleiding van een aantal overblijf
ouders. Het overblijven wordt gecoördineerd door Anja van den Bosch
(073-5112856) & Miriam l'Amie-Kitslaar (073-6210388).
Op de website van de school vindt u een knop naar het
overblijfsysteem TSO ASSISTENT. Het adres van de schoolwebsite
is www.dewilgenvlijmen.nl.
De volgende info heeft u nodig om in te kunnen schrijven:
Brinnummer 18GQ00 en registratie code 6543
Enkele afspraken uit het reglement:
- De leerlingen vallen, tijdens het overblijven, onder
verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten en in tweede
instantie onder het team en de directie, waarbij het bestuur
van de school de eindverantwoordelijkheid heeft.
- Ieder kind dat van de overblijfregeling gebruik maakt, dient te zijn
geregistreerd in het online registratie- en administratiesysteem, óók de kinderen die incidenteel overblijven. Dus alle leerlingen van de school moeten worden geregistreerd. Overblijf kan tot maximaal 3 maanden vooruit
worden gereserveerd in het systeem dat 24/7 beschikbaar is.

-9- De bijdrage voor het overblijven bedraagt in schooljaar 2017-2018 €1,65
per overblijfmoment per kind.
- De overblijfbijdrage wordt maandelijks achteraf gedeclareerd.
Een specificatie ontvangt u per email. De betalingscondities staan vermeld op de declaratie.
- Het overblijven vindt plaats van 12.00 uur tot 13.00 uur op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
- Wanneer het gedrag van een kind daartoe aanleiding geeft
en/of wanneer de regels worden overtreden, dan worden de volgende
stappen ondernomen:
1. bij een eerste misdraging of overtreding van de regels krijgt
het kind een waarschuwing van de overblijfkrachten;
2. bij herhaling worden de ouders ingelicht door de TSOcoördinator;
3. blijft het kind de regels overtreden, dan wordt het incidenteel
of definitief uitgesloten van de overblijf.
- Om 12.50 uur worden alle overblijvende kleuters verzameld door
een overblijfouder en naar de klas gebracht.
Voor alle ouders
- Om 12.55 uur gaat de poort open voor alle kinderen die niet overblijven.
De poort wordt opengemaakt door enkele overblijfouders. Alle kinderen
met fietsen komen via de poort bij groep 8 naar binnen, behalve de kleuters. Dit i.v.m. de veiligheid van de kleuters bij de andere poort. De leerkrachten vangen de kinderen op in de klas.
- Alleen de ouders van de kleuters mogen nog even mee
naar binnen om hun kind gedag te zeggen en de jassen mee
op te hangen. Alle andere kinderen vanaf groep 3 gaan in de middag
alleen naar binnen.

-10Kinderen ophalen voor de middagpauze of na school:
Wilt u bij het ophalen van uw kind a.u.b. op de stoep wachten
en niet voor het raam, de deur, op het plein of zelfs in de school. Voor de
veiligheid van de leerlingen en op verzoek van buurtbewoners verzoeken
wij u vriendelijk niet bij de gele streep of voor een inrit te parkeren.
Naschoolse opvang:
Onze school heeft de samenwerking met kinderopvang
organisatie Mikz geintensiveerd. Dit hebben we samen gedaan
met onze buur- en collegaschool BS De Vijfhoeven.
In basisschool De Vijfhoeven start een buitenschoolse opvang
(Flitz Kids) voor zowel De Wilgen als de Vijfhoeven.
De lokalen die we inrichten als BSO ruimte zijn gelegen aan de
achterkant van de school.
Kinderen die gebruik maken van een BSO voor de naschoolse opvang,
kunnen hiervoor binnen in de grote hal blijven wachten. Daar worden ze
dan opgehaald door het BSO personeel.
Bellen naar school:
Wilt u bij voorkeur niet bellen onder schooltijd.
Ziekmelden en andere mededelingen graag voor
schooltijd doorgeven. Tel: 073-5114178. Ziekmelden
kan voortaan ook via de digiduif app
Jarig:
Als uw kind jarig is mag het trakteren op school, zowel in
de groep aan de kinderen, als aan de leerkrachten in
andere groepen.
Gezien de grootte van de school hebben we de afspraak
alleen de leerkrachten te trakteren, die in hetzelfde cluster zitten.
Let wel, trakteren mag! Ook hier geldt de regel:
liever geen snoep!
Enkele suggesties: kaas, worst, rauwkost, fruit, zoutjes

eventueel ijs. De leerkrachten graag hetzelfde als de kinderen.
Mocht uw kind allergisch voor bepaalde traktaties zijn,
dan vragen wij u zelf voor een alternatieve traktatie zorg te willen
dragen. Dit kan in overleg met de leerkracht.

-11Bij de verjaardag van de kinderen uit groep 1/2 mogen
de ouders bij het zingen en/of trakteren aanwezig zijn.
Ouderbijdrage:
Door het schoolbestuur wordt jaarlijks een bijdrage
per kind beschikbaar gesteld. Dit bedrag is echter niet
toereikend om een aantal activiteiten (o.a. schoolreizen,
carnaval, kerstmis, laatste schooldag) te kunnen organiseren.
Daarom wordt jaarlijks een beroep gedaan op de ouders
om een vrijwillige bijdrage te leveren. De hoogte daarvan wordt jaarlijks
vastgesteld.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de bijdrage vastgesteld op 37,00 per
kind. De bijdrage is vrijwillig, wij mogen en zullen een leerling nooit de toegang tot de school, de lessen of andere onderwijsactiviteiten ontzeggen,
indien u niet of slechts gedeeltelijk betaald heeft. Wel kunnen wij besluiten
om kinderen niet te laten deelnemen aan bepaalde niet-lesgebonden activiteiten indien de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk betaald hebben.
Los van deze ouderbijdrage wordt een bijdrage voor het schoolkamp
gevraagd. Naast het organiseren van activiteiten wordt
de ouderbijdrage ook gebruikt voor de aanschaf van sport-,
spel- en speelmaterialen.
Wanneer het voor u erg moeilijk is om de ouderbijdrage
te betalen dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding
of de penningmeester van de ouderraad.
Samen kunnen we nadenken over een gespreide betaling
of een andere regeling.
De gelden worden beheerd door de penningmeester,
die hiervoor een girorekening heeft bij de ING.
De ouders ontvangen een brief waarin wordt gevraagd het bedrag aan
de penningmeester over te schrijven.
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De gymlessen vinden plaats in de speelzaal van ons
gebouw en in sporthal "Die Heygrave".
Voor de kinderen vanaf groep 3 verwachten we:
Meisjes: Gympak of shirt met korte broek
Jongens: Korte broek en een shirt
In verband met de hygiëne en veiligheid zijn gymschoenen verplicht.
Deze gymschoenen mogen absoluut niet buiten gebruikt worden.
Gymmen op balletschoenen is te gevaarlijk en daarom verboden.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 vragen we
schoenen met “klittenbandsluiting" of instapschoenen te kopen.
Liefst geen schoenen met veters, omdat de kleinsten deze niet
zelfstandig aan kunnen trekken/strikken. Deze schoenen worden op
school bewaard. Omdat de kinderen soms op wisselende dagen gym
hebben. Ook kunnen ze gebruikt worden als uw kind bij slecht weer
laarzen aan heeft. Wilt u de schoenen a.u.b. voorzien van de naam van
uw kind. We horen graag van u wanneer uw kind niet mee kan of
mag gymmen.
Gymrooster:
Op OBS De Wilgen gymmen we één keer per week. In deze les komen
twee elementen aan bod. De leerlingen volgen 45 minuten een spelles
en 45 minuten een toestellenles. Door één les in de week te geven, zorgen we er voor dat we niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het lopen. Er
zijn groepen waarbij we er voor gekozen hebben om de kinderen rechtstreeks naar sporthal Die Heygrave te laten komen of waar de kinderen
vanaf sporthal Die Heygrave naar huis toe gaan. Het kan dus zijn dat u
uw kind naar de sporthal moet brengen of hem/haar daar op moet halen. Overblijfkinderen lopen op de middag met een leerkracht mee naar
de sporthal.
We hebben bij deze opzet gekeken naar een zo veilig en efficiënt mogelijke oplossing.

Hieronder het gymrooster van dit jaar en de opmerkingen erbij wat betreft het lopen van en naar de sporthal.
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Woensdag

Ruud 6/7

8.30 10.00

Woensdag

Sanne 3/4

8.30 10.00

Woensdag

Nathalie 5

10.00 11.30

Woensdag

Anjelien/
Bianca 6

10.00 11.30

Donderdag

Marco 8

8.30 10.00

Donderdag

Frans 3

8.30 10.00

Donderdag

Ferdi 8

10.00 11.30

Donderdag

Margot 4

10.00 11.30

Donderdag

Simone 7

13.00 –
14.45

Kinderen komen zelf naar de
gymzaal (brengen door ouders)
en gaan met de leerkracht mee
terug naar school.
Kinderen komen zelf naar de
gymzaal (brengen door ouders)
en gaan met de leerkracht mee
terug naar school.
De kinderen gaan heen en terug
met de leerkracht en zijn om 12.00
uur weer terug op school.
De kinderen gaan heen en terug
met de leerkracht en zijn om 12.00
uur weer terug op school.
Kinderen komen zelf naar de
gymzaal (brengen door ouders)
en gaan met de leerkracht mee
terug naar school.
Kinderen komen zelf naar de
gymzaal (brengen door ouders)
en gaan met de leerkracht mee
terug naar school.
De kinderen gaan heen met de
leerkracht en zijn om 12.00 uur
weer terug op school.
De kinderen gaan heen en terug
met de leerkracht en zijn om 12.00
uur weer terug op school.
De kinderen komen zelf naar de
gymzaal en gaan vanuit de gymzaal ook zelf weer naar huis.

-14Jeugdgezondheidszorg (G.G.D.)

De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg helpen
u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact
op met de jeugdverpleegkundige op uw school.
Op uw school hebben ze haar contactgegevens.
Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg:
0900-46 36 443 (lokaal tarief).
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor uitgebreide informatie over de GGD:
Website www.ggdhvb.nl/mijnkind
Hoofdluis:
Alle kinderen krijgen een hoofdluistas van school. Deze tas is
voorzien van de naam van het kind. De tas wordt één keer
per jaar gewassen.
Op onze school hebben we een hoofdluisteam.
Dit bestaat uit vrijwilligers. Deze ouders kunnen zich aan
melden via de Ouderraad. De ouders hebben van de GGD
of de hoofdluiscoördinator instructies gekregen hoe ze hoofdluis
bij kinderen kunnen constateren.
Als dit het geval is worden de verzorgers van het kind
door de coördinator op de hoogte gebracht. Deze controle is
altijd de eerste dagen na een vakantieperiode.
Daarnaast vaker indien nodig. Toch vragen wij u om uw kind
ook regelmatig zelf te controleren en mocht u hoofdluis bij uw
kind constateren dit op school te melden. Ter bestrijding van
hoofdluis kunt u bij de drogist of apotheek een lotion tegen
hoofdluis kopen. De laatste tijd wordt steeds meer aangeraden

om de haren dagelijks uitgebreid te kammen met een luizenkam.

-15Verkeersouders en BVL
De Wilgen is gecertificeerd middels het BVL, het Brabants Verkeersveiligheid Label. Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt
aan verkeerslessen aan de hand van een doorgaande leerlijn. Door het
schooljaar heen worden er schoolbreed verschillende activiteiten georganiseerd zoals: de fietsverlichtingscontrole, thema weken verkeer in
groep 1/2, het Dode-hoek project en twee jaarlijks project Streetwise.
Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en
praktisch verkeersexamen. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit
te voeren is er een verkeerscommissie actief. Deze groep, bestaande uit
ouders en leerkrachten, werkt met een activiteitenplan. Ze houden zich
o.a. bezig met het verkeersveilig maken van de omgeving en de routes
naar de school. Maar ook met een adequaat en gericht programma
voor verkeer op school. De verkeersouders krijgen op regionaal en landelijk niveau ondersteuning van VVN.
Voor meer informatie kunt u kijken op één van de volgende sites:
http://www.bvlbrabant.nl of https://vvn.nl
Ook in het schooljaar 2018-2019 zullen weer diverse activiteiten
georganiseerd worden. Middels Digiduif of het Wilgenblaadje houden
we u op de hoogte.
Speelgoed:
Daar het vaak op een teleurstelling uitloopt om speelgoed
mee naar school te nemen, lijkt het ons verstandiger dat het
kind met zijn/haar speelgoed thuis speelt.
Vaak raakt het op school kwijt of kapot en er is in het
programma bijna geen ruimte om er mee te gaan spelen.
De kinderen mogen wel “buitenspeelgoed” meenemen,
zoals b.v. knikkers, een springtouw.
Ook stepjes e.d. mogen mee naar school. De stepjes mogen

niet in de hal of bij de klassen worden gestald, maar staan
buiten bij het lokaal van het kind.
Fietsen:
Gezien de beperkte fietsenstalling en tegen mogelijke
diefstal en beschadiging, vragen wij u uw kind alleen dan
met de fiets naar school te laten gaan als dat daadwerkelijk
nodig is.
Wanneer u te voet kunt, willen we dat graag aanbevelen.

-16Gevonden voorwerpen:
Voorwerpen die gevonden worden, m.n. kleding en laarzen,
worden op school bewaard. Spullen die te lang blijven liggen worden
aan een goed doel gegeven.
Mobieltjes:
Mobieltjes mogen op school niet gebruikt worden
m.u.v. dringende gevallen en met toestemming van de directie.
Bezoek dokter, tandarts of orthodontist.
Kinderen, die onder schooltijd naar de dokter, tandarts
moeten, moeten opgehaald worden. Kinderen mogen
onder schooltijd nooit alleen naar huis.
We verzoeken u deze afspraken zoveel mogelijk na
schooltijd te plannen.
Auto’s bij de school:
Wilt u bij het brengen en het ophalen van uw kind uw auto
op een veilige plek parkeren? Op de stoep of meteen voor
school is een zeer onveilige plaats. We krijgen regelmatig klachten uit de
wijk dat er auto's voor in/opritten geparkeerd staan. Ook op de invalideparkeerplaats mag niet zonder invalidekaart geparkeerd worden.

Oud papier:
Op een tiental vrijdagen van de maand (de data staan
vermeld in de jaarkalender en in het Wilgenblaadje) staat
tussen negen uur en half twee een papiercontainer bij de

school. De opbrengst van dit oud papier is bestemd voor het Lilianefonds
en voor de school.
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Jaar
2015
2016
2017
2018

Ongecorrigeerde
cito score
533,5
535
535,9
535,8

Landelijk
gemiddelde
534,8
534,5
535,1
534.9

Onze 40 schoolverlaters zijn dit schooljaar gestart op de volgende
scholen:
D’ Oultremontcollege Drunen
Vmbo-t
13
/Havo/VWO
Stedelijk gymnasium Den Bosch
VWO
1
S.g. de Overlaat Waalwijk
Vmbo
4
Walewyc mavo Waalwijk
Vmbo t
1
Dr Mollercollege Waalwijk
Havo/VWO
8
Rodenborch college Rosmalen
Vmbo-t/Havo/
1
VWO
St janslyceum
Mavo/Havo/VWO 1
Maurick College
Vmbo2
t/Havo/VWO
Prinsentuin
Vmbo
1
Van Maerlant
Vmbo
6
Sancta Maria Mavo
Vmbo-t
2
Schoolverlaters:

Hieronder een overzicht van onze uitstroom in de afgelopen jaren:
Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Praktijkond
VMBO B/K
5
5
7

VMBO T/
HAVO
8
10
8

HAVO/
VWO
10
20
19

VWO
7
9
6
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Wij hopen dat u door deze schoolwijzer voldoende
geïnformeerd bent over het reilen en zeilen van onze school.
Meer informatie is te vinden in de schoolgids en op
onze website: www.dewilgenvlijmen.nl
Tevens vindt u op onze site het ‘Wilgenblaadje’ waarin u verdere
mededelingen kunt lezen.
Mede namens het team van OBS De Wilgen,
Patricia de Folter
Directeur

Openbare Basisschool De Wilgen
Van Limburg Stirumlaan 2
5252 AW Vlijmen
Telefoon: 073-5114178
Website: www.dewilgenvlijmen.nl
E-mail: info@dewilgenvlijmen.nl
Postadres:
OBS De Wilgen
p/a Kerkstraat 35 a
5154 AN Elshout

