
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie     

 



De Wonderwijzer:  Hart voor alle kinderen 
 

Op De Wonderwijzer geven we Bijbelgetrouw onderwijs. Als u zelf christen bent en het belangrijk vindt 
dat uw kind in de klas ook les krijgt van een leerkracht die zelf overtuigd christen is, bent u van harte 
welkom op onze school! 
De Wonderwijzer maakt deel uit van GPOWN, Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland. 

 

Identiteit 
Wij geloven in God en wij geloven dat God met 
ons relatie zoekt. Deze relatie bestaat uit een 
sterke verbinding tussen Hem en ons, waarin 
we ons door God, onze Vader, geliefd en ge-
kend weten. 
Juist vanuit de liefdevolle verbinding tussen 
God en kinderen, zien we kinderen als waarde-
volle, unieke mensen. Zij hebben van God 
unieke gaven en talenten gekregen en het is 
ons verlangen dat deze gaven en talenten ont-
dekt en ontplooid worden en dat ze mogen 
schitteren als Zijn kinderen. Het kind mag er in 
al zijn eigenheid helemaal zijn en wordt hierin 
gerespecteerd. 
Het vertellen uit de Bijbel en het leren wat het 
betekent om kind van God te zijn, neemt een 
belangrijke plaats in op school. Het persoonlijk 
geloof van de leerkracht is iets wat hij/zij graag 
deelt met de kinderen. De leerkracht is hierin 
een belangrijk voorbeeldfiguur voor hen. 
 
 

Wonderlijk Gemaakt 
Lessen waarbij identiteit ook een belangrijke 
rol speelt zijn die rondom seksuele vorming. 
We gebruiken daarvoor de christelijke metho-
de Wonderlijk Gemaakt. Verwondering rich-
ting de Schepper, seksualiteit als 
mooie scheppingsgave van God, 
en Gods woord als uitgangspunt 
zijn belangrijke lijnen in de me-
thode.  

  ‘Levend Water’ 
 

Voor het bijbelonderwijs maken we gebruik van 
de methode ‘Levend Water’. De methode 

neemt de bijbelvertellingen als centrale werk-
vorm, maar biedt tegelijk door middel van een 
leerlingenboek en werkboek een stuk verdie-
ping. Onze school is nauw betrokken geweest 

bij het maken van deze methode. 
Het leerlingenboek is bedoeld om de bijbelver-
tellingen van die week te integreren en te ver-
diepen. Het geeft leerkrachten en leerlingen 
een aanzet om met elkaar in gesprek te gaan 

over de Bijbel en het geloof. Het slaat een brug 
tussen de bijbelvertellingen en de leefwereld 

van de leerlingen. Door de thuisopdrachten ra-
ken de leerlingen in gesprek met hun ouders. 

 



Lesmethodes 
Vanzelfsprekend ligt er een sterke nadruk op 
basisvaardigheden zoals lezen, taal, rekenen 
en kennisvakken, maar ook de sociale vaar-
digheden van onze kinderen krijgen veel aan-
dacht. Hiervoor gebruiken we de Kanjertrai-
ning. 
Met dit alles willen wij onze kinderen een 
goede startpositie geven voor het vervolgon-
derwijs. Een goede basis is belangrijk voor 
hun verdere leven!  
Binnen ons onderwijs hanteren wij het klassi-
kale systeem, met leerstofjaarklassen. Binnen 
dit systeem is ruimte voor extra zorg en bege-
leiding en ruime aandacht voor uitdagend 
werk voor meerbegaafde kinderen, zoals 
Spaans in de bovenbouw. 
In alle groepen wordt Engels gegeven. 
We beschikken voor alle vakken over moder-
ne lesmethoden waarbij de meeste hiervan 
naast leer- en werkboeken ook aparte inter-
netsites hebben. Alle groepen beschikken 
over een digitaal schoolbord. 
In de groepen 4-8 werken we met Snappet. 
Daarbij wordt de verwerking van de leerstof 
van rekenen, taal en spelling op tablets ge-
daan. Groot voordeel van deze werkwijze is 
dat de leerlingen en leerkracht meteen zien 
of het antwoord goed is. De leerkracht kan 
daarmee heel effectief inspelen op de onder-
wijsbehoeften van de kinderen.  
De software op de tablets zorgt bovendien 
voor extra leerstof afgestemd op het niveau 
van het kind. 

Zorg voor onze kinderen 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te 
kunnen volgen, gebruiken we een leerlingvolg-
systeem. Bij groep 1 en 2 maken we hiervoor ge-
bruik van de Parnassys Leerlijnen. Per kind wordt 
de ontwikkeling op de verschillende leerlijnen in 
beeld gebracht. Voor groep 3-8 maken we ge-
bruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. De vorde-
ringen van uw kind kunt u volgen via het ouder-
portaal van ons administratiesysteem Parnassys. 
De interne begeleider op school is verantwoorde-
lijk voor de zorg op school. Zij coördineert de 
zorg en voert met leerkrachten en indien nodig 
met ouders gesprekken over de leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking met ouders 
Samen met de ouders willen we gáán voor het 
belang van elk kind. Een goede samenwerking en 
nauw overleg is daarbij van groot belang. Op 
meerdere momenten in het jaar worden ge-
spreksavonden gehouden: startgesprekken en 
rapportgesprekken. Daarnaast worden open och-
tenden georganiseerd waarbij ouders worden 
uitgenodigd om een kijkje te nemen in de klas 
van hun kind. Via het traject Ouderbetrokkenheid 
3.0 willen we deze samenwerking nog verder ver-
sterken. 



BuitenSchoolse Opvang (BSO) 
Voor het regelen van de buitenschoolse op-
vang heeft de school afspraken gemaakt met 
Smallsteps. De ouders sluiten een overeen-
komst met Smallsteps. De aanvraag voor kin-
deropvang en de daaruit voortvloeiende kos-
ten zijn de verantwoordelijk-heid van de ou-
ders. Smallsteps draagt zorg voor het vervoer 
van school naar de BSO locatie en eventueel 
van BSO locatie naar school. 
 
Vervoer 
Een deel van onze leerlingen maakt gebruik 
van georganiseerd leerlingenvervoer. 
Ze worden dan met een bus naar school ge-
bracht. Dit vervoer wordt door de Stichting 
Leerlingenvervoer georganiseerd en deels be-
kostigd door de gemeentelijke overheid.  Om 
de kosten beheersbaar te houden wordt van-
uit de solidariteitsgedachte van alle ouders 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de 
Stichting Leerlingenvervoer. 
 
 

Basisschool ’De Wonderwijzer’ 
Tonneband 22 
3371 JG  Hardinxveld-Giessendam 
T 0184 614321 
www.dewonderwijzer.nl 
e-mail: administratiedewonderwijzer@gpown.nl 
 
Gereformeerde Schoolvereniging 
GPOWN 
’s Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan de Rijn 
T 0172 418830 

 

TussenSchoolse Opvang (TSO) 
Wij zijn een streekschool en dat betekent dat de 
meeste kinderen tussen de middag overblijven. 
Dit wordt voor een deel door de leerkrachten en 
voor een deel door de ouders verzorgd. De over-
blijfkinderen eten in hun eigen klas, samen met 
de leerkracht (groep 4 t/m 8) of een vaste over-
blijfkracht (groep 1 t/m 3) hun boterham op.  
Tijdens de pauze wordt de pleinwacht door de 
vaste overblijfkrachten en ouders waargeno-
men.  

 


