
Basisschool
de Boogurt

Op een centrale plek in Budel -waar vroeger een 
boomgaard lag- staat nu basisschool ‘De Boogurt’. 
Een modern en licht gebouw, met op het schoolplein 
de grote houten speelboot. Een echt herkenningspunt 
in Budel. Samen met peuteropvang ‘Hummelhonk’ 
en bibliotheek De Kempen vormen we ‘Brede school 
De Boogurt’. We werken met een enthousiast team, 
staan open voor vernieuwing, communiceren open en 
werken doelgericht.

Kortom: transparant, 

licht, fris en helder. 



Nienke (leerling)
“Het is een leuke school. De juffen en meesters zijn aardig en helpen je goed. De gymlessen zijn erg leuk, groep 7 en 8 mag zelfs soms zwemmen!”

Hoe ziet ons onderwijs eruit?
We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs 
en stellen ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de 
behoeften en talenten van kinderen.

Betrokkenheid en ruimte om eigen verantwoordelijk
heden te nemen, vinden we hierin essentieel. Maar ook 
aandacht voor 21eeuwse vaardigheden zoals ICT en 
samenwerken.

Groepsactiviteiten, samenwerkmomenten en 
zelfstandig werken wisselen elkaar af.

We organiseren ons onderwijs óm de behoefte van 
de leerlingen heen en werken ook groepsdoorbrekend 
om dit te realiseren. Samen zijn we verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van alle kinderen. Ook betrekken 
we externen bij ons onderwijs. Gastlessen, excursies 
en samenwerking met het Bravo!College. De 
leeromgeving is ruimer dan alleen het klaslokaal! 

Eerst relatie, dan prestatie.
De Boogurt biedt onderwijs, waarin kinderen centraal 
staan en zich in een positieve sfeer ontwikkelen. Op 
De Boogurt staat de relatie op nummer 1, omdat 
we geloven dat een kind zich goed kan ontwikkelen 
wanneer het zich veilig voelt. Een basis voor groei en 
bloei. Zo ontwikkelen kinderen vertrouwen in zichzelf 
en hun omgeving. 

Vanuit die veiligheid en relatie laten we kinderen verder 
ontwikkelen. We stellen ambitieuze doelen en maken 
onderwijs passend bij de ontwikkelingsbehoefte van 
ieder kind. Op De Boogurt komt ieder kind tot bloei!

“Tijd om te groeien, 

ruimte om te bloeien!”

 
Marleen (leerkracht)

“Ik werk graag op de 

Boogurt vanwege de fijne 

collega’s en onze gedeelde 

verantwoordelijkheid. We 

kijken samen naar kinderen en 

organiseren onze instructies 

op niveau. Samen zie je meer 

en kun je meer!”

 
Maartje (ouder)
“Mijn dochter gaat graag 
naar school, heeft veel 
vriendjes en vriendinnetjes. 
Er is zelden onenigheid en 
naast de eigentijdse lesstof 
is er ook tijd voor andere 
leuke sportieve en creatieve 
projecten.”

Hein (directeur)
“Op de Boogurt voelen de 
kinderen zich welkom. Er 
hangt een fijne sfeer waar 
kinderen zich veilig voelen. 
De meesters en juffen werken 
heel veel samen zodat er een 
goed en passend aanbod op 
niveau gegeven wordt voor alle 
kinderen. Ook laten we hier 
de kinderen meedenken over 
allerlei zaken die met de school 
en het onderwijs te maken 
hebben.”



basisschool de Boogurt
Jan van Schoonvorststraat 2
6021 BP Budel
0495-491600
infodeboogurt@skozok.nl

www.deboogurt.nl

 
Mirthe en Bianca 

(leerkrachten) 

“Uit leerling vragenlijst 

Zien! blijkt ieder jaar dat 

de kinderen op De Boogurt 

graag naar school komen en 

zich gewaardeerd voelen.” 
Ouders als partner
Opvoeding en onderwijs zijn niet los van elkaar te zien, 
kinderen brengen de meeste tijd thuis en op school 
door. Een goede relatie en samenwerking met ouders is 
van positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, 
de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. 

Daarom houden wij de drempel op De Boogurt graag 
laag, en trekken we samen op met ouders in het 
begeleiden van hun kind. We communiceren open en 
transparant. Waar kan met ouder én kind samen. Ook 
hebben we een actieve oudervereniging en worden er 
gezellige activiteiten georganiseerd om saamhorigheid 
te stimuleren. 

Nieuwsgierig naar onze school?
Op de website kunt u meer uitgebreid lezen hoe wij het 
onderwijs vormgeven. Ook bent u van harte welkom 
om een bezoek te brengen aan onze school!

Wilt u eens onze school bezoeken 
of heeft u vragen? U bent welkom!


