BASISSCHOOL DE BOOGURT
SCHOOLGIDS 2018-2019
Voorwoord
Budel, juni 2018.
Geachte ouders/verzorgers,
De basisschool.......... een stukje van je leven!
De basisschool is een stukje van je leven. Niet alleen voor U, maar zeer zeker ook voor de kinderen.
Jarenlang is er immers bijna dagelijks de weg van huis naar school en omgekeerd. Tijdens de
basisschoolperiode vertrouwt u uw kind zo’n 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de
basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een (nieuwe) basisschool kies je dan ook met
zorg!
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Deze gids helpt de ouders met het maken van een
keuze voor de school van hun kinderen. Via deze schoolgids profileert de school zich door informatie te
geven over de manier van werken en de sfeer, maar ook over de resultaten die op de betreffende
school worden behaald.
Deze gids is bestemd voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben, maar ook voor ouders van
toekomstige leerlingen. Aan de ouders die al kinderen op onze school hebben, leggen we in deze gids
onze manier van werken uit en geven een overzicht van behaalde resultaten. Aan de nieuwe ouders
proberen we duidelijk te maken wat zij mogen verwachten als zij hun kind op onze school aanmelden.
Deze gids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Ieder jaar wordt de schoolgids
aangepast. We kijken even terug op het schooljaar dat voorbij is en maken de plannen bekend voor het
komende jaar. Ook nemen we nog een aantal belangrijke data op. Dat betreft natuurlijk de data van
activiteiten die nu al bekend zijn. Wekelijks krijgt u nog aanvullende informatie via ons schoolblad, het
‘Boogurtblaaike’.
Wij hopen op een goed en succesvol jaar voor alle kinderen, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en
verdere betrokkenen bij onze school.
Veel leesplezier met deze gids.

Team “De Boogurt”.
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1.

Algemene gegevens van de school
Basisschool “De Boogurt”
Jan van Schoonvorststraat 2
6021 BP Budel
Telefoon: 0495-491600
www.deboogurt.nl
e-mail: infodeboogurt@skozok.nl

Op de plaats waar onze school zich bevindt, lag in het verleden een grote boomgaard.
In deze “Boogurt” (Budels woord voor boomgaard) stond een aantal fruitbomen, die (letterlijk) goede
vruchten afwierpen. De naamgeving van onze school is gebaseerd op dat verleden. De symboliek rond
de rijk vruchtdragende fruitbomen willen wij proberen door te trekken in de kwaliteit van ons onderwijs.
Achterliggende gedachte rond de naamgeving van onze school, was voor één van de
(oud)leerkrachten inspiratiebron voor het ontwerp van ons logo.
“De Boogurt” is een school met plm. 300 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Er werken 21
leerkrachten, die ondersteuning krijgen van een kwaliteitsondersteuner (KO-er). Voorts werken op onze
school een administratieve kracht, een conciërge en een aantal dames die zorg dragen voor het
schoonhouden van het interieur.
Vanaf maart 2014 werken we in een nieuw gebouw met 12 leslokalen, 1 lokaal voor techniek of
handvaardigheid en 1 speelzaal. Samen met Peuterspeelzaal Hummelhonk vormen we de “brede
school”. Centraal in het gebouw is de hal/vide, die gebruikt kan worden voor gezamenlijke activiteiten.
Alle kinderen, die in staat zijn een reguliere basisschool te bezoeken zijn bij ons welkom, ongeacht hun
levensovertuiging of religie. Wij besteden wel aandacht aan de jaarlijkse vieringen rond thema’s van
christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen.
In de naaste toekomst is er, gezien de bestemmingsplannen van de gemeente, in de directe omgeving
van de school geen verdere uitbreiding gepland.
De meeste kinderen komen uit een modaal gezin: vader, moeder en 1 of meer kinderen. Daarnaast
hebben we ook kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn en het kind / de kinderen bij één van de
ouders woont.
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2.

Waar onze school voor staat: missie en visie

Missie:
“De Boogurt” vormt een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden
om in een positieve sfeer samen veel te leren. We leren kinderen zich weerbaar op te stellen voor de
maatschappij, waarvan zij deel gaan uitmaken.
Op “De Boogurt” komt elk kind tot bloei!
Visie:
We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind
centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We
bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij de plek waar het kind woont.
“De Boogurt” is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze
wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en
voorbeeldgedrag belangrijk vinden en dat we elkaar hier op aanspreken. We hebben een actieve en
duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, gemeente en ketenpartners.
We streven ernaar om een school te zijn waar aandacht is voor de continue ontwikkeling van alle
kinderen. In dat ontwikkelingsproces komen cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve
aspecten aan bod. Als school hebben we er voor gekozen om de leerling een grotere
verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leren: zelf leren plannen, leren omgaan met uitgestelde
aandacht en zelfstandig leren. Over zelfstandig werken/leren is elders in deze gids een apart stukje
opgenomen.
In principe moet ieder kind een plaats kunnen vinden op onze school. We streven ernaar, om te komen
tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, zowel in de basisschoolperiode als daarna, om op die
manier de basis voor elk kind zo sterk en breed mogelijk te maken. Daarbij wordt uitgegaan van een
aantal basisvoorwaarden, waaraan veel belang wordt gehecht.
We vinden dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze nieuwsgierig zijn, als ze zelfvertrouwen hebben
en emotioneel vrij kunnen zijn. Kortom: kinderen die “goed in hun vel” zitten, ontwikkelen zich het best.
De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt dan ook als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat
zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen.
Veiligheid en waardering brengen kinderen tot communiceren, actief zijn en initiatieven nemen. Samen
met anderen kunnen spelen en werken, de wereld gaan verkennen, voorstellingsvermogen en
creativiteit kunnen ontwikkelen, dat is het ideaal wat ons in het onderwijs voor ogen staat. Samen met
kinderen, ouders en leerkrachten gaan we op weg om iedere dag, iedere maand en elk jaar wat
dichter in de buurt te komen van deze doelstelling.
Binnen ons leerstofjaarklassensysteem1 proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan “het
eigene” van het kind. Het passend onderwijs, waarbij de leerkracht uitgaat van de behoeften en de
mogelijkheden van het kind, zal elk jaar in een bepaalde vorm in het ontwikkelingsplan van de school
worden opgenomen. (Zie ook hoofdstuk 8 in deze gids)
We beseffen maar al te goed, dat elk kind anders is. Elk kind heeft zijn “eigen aardigheden”. Het
onderwijs op onze school is erop gericht dat anders zijn mag. Je mag dus jezelf zijn als dit niet ten koste
gaat van de ander. De leerkrachten en kinderen kunnen verschillen accepteren en vervolgens daar hun
acties/interventies op afstemmen.

1

Voor uitleg zie hoofdstuk 5 eerste alinea
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3.

De schoolorganisatie

3.1
SCHOOLBESTUUR: SKOzoK
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit), gevestigd te
5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting
met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre.
Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid
College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in een uitdagende
leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze visie:






We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het
kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de
omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze
werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen,
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners
en gemeenten.
Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed
mogelijk benutten.
Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.

Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch naar de wereld om
ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Onze strategie beschrijven wij in ons
Koersplan, dat loopt over de periode 2014-2018. Hiermee geven we richting aan de organisatie. We
onderscheiden drie focuspunten- waarlangs we ons beleid vormgeven:




Excellent in leren
samen ontwikkelen van de leergemeenschap
slimmer organiseren.

Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor de komende vier
jaar willen bepalen, zijn we in inmiddels gestart met de voorbereidingen van ons Koersplan voor 20192022.
Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en innovatieve wijze waarop
wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze leerlingen: www.skozok.nl.

Verdere organisatie binnen De Boogurt:
3.2
ONDER- EN BOVENBOUW:
Onze school “De Boogurt” kent 2 bouwen: de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de bovenbouw
(groepen 4 t/m 8).
Elke bouw kent een coördinator die de dagelijkse gang van zaken regelt. Daarnaast is er een zgn.
kwaliteitsondersteuner (KO-er). Deze persoon regelt en coördineert de leerlingenzorg. Dit uiteraard in
samenspraak met de leerkracht.
Wekelijks komen de leerkrachten bij elkaar om zaken door te spreken. Dat kan zijn het hele team, per
bouw of in een samenstelling die op dat moment het meest waardevol is.
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3.3
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team en
ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd.
Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de
MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies.
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten. De MR vergadert tenminste 5x per jaar en
verder naar behoefte. Deze bijeenkomsten vinden plaats op school in de personeelskamer en zijn
openbaar.
Namens de ouders hebben Esmee Roost, Maarten Smeets, Maartje Sak zitting in de huidige MR. Namens
het personeel zijn dat Roel Hoomans, Marlijn Kuipers en Mien van der Woude. Namens het bestuur is
Huub Compen bij de vergaderingen aanwezig.
3.4
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het
College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de
GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten.
Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle
aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen
vallend Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR is
mevr. Dian Botteram (ouder), Mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.
3.5
OUDERRAAD
De ouderraad vormt de schakel tussen ouders, het team van leerkrachten en de schoolleiding. Zij
organiseert en coördineert in samenwerking met de school jaarlijks terugkerende evenementen zoals
Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis en de doeweek. Daarnaast ondersteunt de ouderraad
bij allerlei praktische zaken op school. Ook van de ouderraad vindt u elders in deze gids meer informatie.
3.6
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Met ingang van 01-08-2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor de vóór- en naschoolse opvang. In dit
kader zijn we met “Klikkelstein” een convenant overeen gekomen. Daarin regelen we de opvang vóór
en na schooltijd via deze stichting. De ouders nemen zelf contact op met “Klikkelstein”.
3.7
TUSSENSCHOOLSE OPVANG
De basisschool is zelf verantwoordelijk geworden voor het overblijven. De organisatie van de TSO is in
handen van 2 overblijfcoördinatoren.
Voor uw kinderen bestaat dus de mogelijkheid om tijdens de middagpauze over te blijven op school.
Tijdens de TSO is er toezicht door overblijfkrachten. De betaling geschiedt via automatische incasso. De
kosten bij automatische incasso bedragen voor schooljaar 2018-2019 € 1,90 per kind per overblijfdag. De
betalingen worden eens per 3 maanden geïnd.
Het overblijven gebeurt in de overblijfruimte op de begane grond en in het technieklokaal. Van de TSO
ontvangt u een overblijfreglement. De meeste overblijfkrachten hebben een cursus omtrent ‘overblijven’
gevolgd. Meer informatie vindt u op de website van de school onder “Voor ouders - Tussenschoolse
opvang”.
3.8
SPONSORING
In onze school is sponsoring een randverschijnsel. Als we met een sponsor in zee zouden gaan, dan
houden we ons aan de volgende uitgangspunten:
*
De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school.
*
De sponsoring mag de objectiviteit, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van ons
onderwijs niet in gevaar brengen.
*
De sponsoring mag de onderwijsinhoud of continuïteit van ons onderwijs niet
beïnvloeden.
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3.9
ARBO
De arbeidsomstandighedenwet is ook van toepassing op scholen. Dit houdt onder meer in dat een
verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkeld moet worden, dat gebaseerd is op een op schrift
gestelde inventarisatie en evaluatie van de risico’s die het werken in school voor de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn met zich meebrengt.
In het voorjaar van 2018 is de actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie door de Arbo-dienst
goedgekeurd.
Er dient hierbij o.m. gedacht te worden aan:
*
Beleid t.a.v. ziekteverzuim. B.v. Hoe kan ziekteverzuim bekort worden? Wet poortwachter.
*
Beleid t.a.v. hulpverlening. B.v. Hoe is de EHBO geregeld en hoe te handelen bij brand?
Ontruimingsplan is aanwezig en wordt elk jaar enkele keren geoefend met de kinderen.
*
Beleid t.a.v. veiligheid en gezondheid. B.v. Wordt de school voldoende en doelmatig verlicht?
Hoe is de kwaliteit van de ‘lucht’?
*
Verkeersveiligheid rondom school. Hiervoor is er een commissie van ouders en leerkrachten, die in
het kader van het B.V.L. (Brabantse Verkeersveiligheids Label) jaarlijks speciale activiteiten
organiseren. Deze worden in het jaarplan. Elk jaar wordt het plan geactualiseerd.
*
De gebruiksvergunning is aanwezig.
3.10
STAGE
Elk jaar geven we aan diverse opleidingen de mogelijkheid om op onze school studenten stage te laten
lopen. Voorbeelden van deze scholen zijn Pabo en ROC. In tijdsduur kunnen deze stages nogal uiteen
lopen: van een paar dagen tot het hele schooljaar.

4.

Voor het eerst naar school en aannamebeleid

Opvang van nieuwe kinderen in de school
De contactpersoon voor nieuwe leerlingen, zowel 4-jarigen als leerlingen die van elders onze basisschool
komen bezoeken, is de kwaliteitsondersteuner, Monique van den Reek. Zij verzorgt de eerste informatie
naar ouders toe en de inschrijving, waarna kennis gemaakt wordt met de groepsleerkracht. Nieuwe
leerlingen krijgen ook de gelegenheid om hun nieuwe school te bekijken en kennis te maken met de
nieuwe leerkracht. Dat gebeurt op een aparte middag na schooltijd. Voor de zogenaamde “instromers”
(kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden) bestaat de mogelijkheid om 4 dagdelen mee
te draaien met de nieuwe groep. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
We streven we er naar om de onderbouwgroepen niet groter te laten worden dan ongeveer 25
leerlingen. We hanteren daarbij ook de regel om de instroom van 4-jarigen te beperken vanaf het
moment dat de kleutergroepen te groot dreigen te worden. Ieder jaar stellen we aan de hand van de
inschrijvingen vast of dit moment zich voordoet en wanneer.
Bij aanmelding van 4-jarigen ontvangen de ouders eerst een aanmeldformulier. Op grond van de door
de school ontvangen gegevens, krijgen de ouders binnen 6 weken een bevestiging van inschrijving.
Aannamebeleid nieuwe leerlingen
Onder "nieuwe leerlingen" verstaan we:
a) Leerlingen die ingeschreven worden op de inschrijfdatum voor groep 1.
b) Instromers voor groep 1.
c) Kinderen die tussentijds instromen van een andere school.
ad a)
Binnen Cranendonck wordt jaarlijks een dag vastgesteld waarop ouders met hun kind de Open Dag van
alle basisscholen kunnen bezoeken. Tijdens de Open Dag wordt door de directeur en de
groepsleerkrachten informatie verstrekt en kan er een kijkje genomen worden als de school ‘in bedrijf’ is.
Enkele dagen na deze Open Dag vindt de aanmeldavond plaats waarop ouders hun kind kunnen
aanmelden voor het primaire onderwijs. De bekendmaking van deze data gebeurt via de gemeente en
deze data worden gepubliceerd in “De Grenskoerier”. Als het kind 4 jaar wordt, kan het definitief op
school komen; per eerste schooldag van het schooljaar of als instromer. (Zie bij punt b.)
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ad b)
Kinderen die op de eerste nieuwe schooldag nog geen 4 jaar zijn, maar dat in de loop van het
schooljaar wel worden, kunnen als instromer worden toegelaten, waarbij in overleg met de ouders wordt
bekeken wanneer dat het beste kan gebeuren, daarbij inbegrepen de zogenaamde
gewenningsdagen. Criteria waarop een kind tussentijds geplaatst wordt:
*
bij aanvang van het schooljaar starten ook de kinderen die vier jaar worden in de eerste 6 weken
van het schooljaar; in de laatste 6 weken van het schooljaar stromen geen kinderen meer in.
*
groepsgrootte
*
tussentijdse wijzigingen (kinderen, die niet komen of tussentijds vertrekken naar een andere school
of van een andere school komen en in groep 1 zitten)
*
de aard van de samenstelling van de groep, hierdoor zou de maximale groepsgrootte
aangepast kunnen worden.
Deze criteria worden in samenhang met elkaar gehanteerd en het ene zal NIET zwaarder wegen dan het
andere.
ad c)
Kinderen van een andere school die op onze school worden aangemeld, plaatsen we definitief als we
de volgende informatie hebben ontvangen:
*
onderwijskundig rapport of rapportage bij verhuizing.
*
gegevens van het leerlingvolgsysteem van de desbetreffende school.
*
gegevens van de groepsleerkracht van de vorige school. (De leerkracht die het kind
waarschijnlijk geplaatst krijgt, neemt daar telefonisch contact mee op.)
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, nodigen we de leerling uit om te komen kennismaken.
De kennismaking is minstens een halve dag en maximaal een week.
In deze periode wordt gekeken of deze leerling passend onderwijs op onze school kunnen bieden.
Hierbij wordt o.a. gekeken naar:
*
aanpassingsvermogen in de groep
*
leerbaarheid
*
eventueel hulp van ambulante begeleiding (“rugzakje”)
*
is het kind zindelijk
Na de kennismaking volgt een gesprek met ouder(s) /verzorger (s) en een afvaardiging van de school
waarin wordt er besproken of de leerling kan worden geplaatst.
Als op onze school een leerling wordt aangemeld, die (bijv. door een stoornis) extra zorg en aandacht
nodig heeft, hanteren we het volgende uitgangspunt:
We plaatsen een kind als we vinden dat onze school de betreffende leerling een adequate begeleiding
kan geven.
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5.

Het onderwijs en groepsinformatie.

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer
dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Zo’n groep kinderen loopt in principe de basisschool in acht
jaar door. In die periode van acht jaar werkt een kind, samen met de leerkracht, aan zijn ontwikkeling en
schoolvorderingen. Het leerstofaanbod dat in de kerndoelen omschreven is, wordt in acht jaarblokken
verdeeld. Het aanbod van de leerstof per groep wordt dan weer onderverdeeld in kleinere
hoeveelheden. In onze methoden is terug te vinden welke onderdelen aangeboden worden in de
verschillende leeftijdsgroepen.
Op dit moment worden de 12 basisschoolgroepen verdeeld over de leerkrachten. De directie is belast
met de algemene organisatie. Leerkrachten hebben soms extra taken, zoals kwaliteitsondersteuner en
automatisering. Niet lesgebonden taken zijn gelijkmatig en zo goed mogelijk over de teamleden
verdeeld. Elk jaar bespreken we in een teamvergadering de teamtakenlijst en stellen die bij.
In het schooljaar 2018-2019 komen we tot de volgende groepenverdeling:
4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
1 groep 5

1 groep 6
1 groep 7
1 groep 8

Als er zich geen onvoorziene ontwikkelingen voordoen, kunnen we in het schooljaar 2018-2019 kinderen
in laten stromen tot 24 mei 2019. De laatste 6 weken van het schooljaar stromen geen nieuwe leerlingen
meer in.
De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen per leeftijd. Op diverse momenten wordt er
binnen de jaarklas in groepen gewerkt. De indeling hiervan kan op verschillende uitgangspunten
gebaseerd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan leervorderingen, interesse, leesniveau, extra
ondersteuning, enz. In de kleutergroepen werken we met heterogene groepen, d.w.z. dat kinderen van
verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten.
Sociaal-emotionele ontwikkeling volgen via “Zien”.
Vanaf schooljaar 2013-2014 werken we op “De Boogurt” met het computerprogramma “Zien”. Hierbij vult
de leerkracht een lijst in over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Op grond van deze
gegevens wordt duidelijk waar een leerling op uitvalt. En wordt er indien nodig een hulpplan opgesteld.
De lijst wordt 1x per schooljaar ingevuld voor de hele groep (november) en voor de zorgkinderen nog
een 2de keer in mei/juni.
Meerbegaafdheid – DHH
Om meer- en hoogbegaafde kinderen eerder én beter te kunnen bedienen werken we met het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit is een digitaal hulpmiddel dat ons helpt bij het signaleren
van deze kinderen én leerkrachten adviseert m.b.t. aan te bieden lesstof, vervolgonderzoek etc. De
signalering wordt structureel uitgevoerd bij onderstaande leerlingen; * binnen 6 weken na instroming op
school; * groep 3; * groep 5. Daarnaast is het mogelijk een individuele leerling in te voeren in het DHH,
uiteraard bij voldoende signalen van meer- of hoogbegaafdheid. Met behulp van deze signalering kijken
we naar eventueel aanwezige kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid. De signalering is een
digitale vragenlijst die betreffende leerkracht invult voor uw kind. Deze wordt niet besproken met u als
ouder. Wanneer uit de signalering blijkt dat verder onderzoek geadviseerd wordt, neemt de leerkracht
contact met de ouder(s) op en wordt u betrokken in het vervolgonderzoek.
Burgerschap in de einddoelen
Het wetsartikel met de opdracht het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie is op 1
februari 2006 in werking getreden. Het betreft een algemene oproep aan scholen. Scholen hebben de
ruimte om op een eigen wijze invulling te geven aan deze opdracht.
In artikel 8 van de WPO (Wet Primair Onderwijs), artikel 17 van de WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) en
artikel 11 van de WEC (Wet op de Expertise Centra) staat het volgende: a. het onderwijs gaat er mede
van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving b. het onderwijs is mede gericht op het
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bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie c. het onderwijs is er mede gericht op dat
leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdsgenoten.
Dit wetsartikel komt ook terug in de kerndoelen, dan wel direct, dan wel zijdelings of in voorwaardelijke
sfeer. Voor het primair onderwijs gaat het m.n. over de volgende kerndoelen:
 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.
 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument.
 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van
de burger.
 Leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen.
 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respect op te brengen voor verschillen in
opvattingen.
 De leerlingen leren met zorg omgaan met het milieu.
 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen zoals aanwezig in ons
cultureel erfgoed.
 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis.
Gepersonaliseerd leren op De Boogurt.
Wij vinden het een mooi streven als we het kind nog meer als uitgangspunt nemen binnen ons systeem
en samen kijken hoe elke leerling succesvol ontwikkelt op zijn of haar niveau.
We willen de leerling nog meer eigenaar maken van zijn leerproces: “Wat kan ik al, wat vind ik nog
moeilijk en wat lukt me nog niet.” Waarbij de nadruk ligt op het proces van iedere leerling. We stimuleren
een positieve groei-mindset bij de kinderen.
We blijven werken vanuit de methode maar nemen de leerlijnen steeds meer als uitgangspunt om te
werken aan de leerdoelen. We gebruiken de digitale leermiddelen als aanvulling op de methode.
Op De Boogurt werken we naast de methode software met Junior Einstein. Leerlingen kunnen, zowel op
school- als thuis, gericht werken aan doelen die de leerkracht klaar zet in een weektaak. Het is ook
mogelijk dat leerlingen zelf kiezen aan welk doel ze werken.
De leerkracht kan het proces hierbij monitoren en de leerlingen gericht coachen en begeleiden.
Daarnaast werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op een Chromebook. Voor rekenen werken we met
Snappet en gebruiken we Google Suite omdat leerlingen de mogelijkheid hebben om in hun eigen
account te werken aan projecten, boekbesprekingen, werkstukken enz. Hierbij stimuleren we de
interesse en keuzemogelijkheden van leerlingen in een omgeving waar kinderen zowel thuis- als op
school de mogelijkheid hebben om samen te werken. De leerkracht behoudt altijd de supervisie en kan
zien hoe elke leerling aan zijn proces werkt. Plezier in leren, succeservaringen voor elke leerling!
GROEPSINFO
Groepen 1 en 2:
In de groepen 1 en 2 vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen, zich thuis voelen in de
groep en dat ze vertrouwen krijgen en houden in zichzelf, in ons en elkaar.
We werken meestal met projecten, die tijdgebonden zijn; bijv. herfst, sinterklaas, kerst, etc. Daarnaast
hebben we ook thema’ s zoals sprookjes, winkelen, beroepen enz. Wij gaan daarbij uit van de belevingsen ervaringswereld van de kinderen. Door het werken met thema’s zijn de kinderen betrokken en krijgt
het onderwijs betekenis voor de kinderen, waarbij de leerkrachten nadrukkelijk letten op de bedoelingen
(doelen-leerlijnen). Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen ervaringen en indrukken opdoen.
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, zoals taalontwikkeling, muzikale vorming, beginnende lees-,
schrijf- en wiskundige activiteiten, beweging en expressie.
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Kinderen ontwikkelen zich de hele dag door spelenderwijs: wanneer ze bijvoorbeeld samen buiten
spelen, wordt niet alleen de grove motoriek geoefend, maar ook de sociale ontwikkeling en de
taalontwikkeling. Een kind hoort en gebruikt de hele dag door taal.
Toch besteden wij in de kleutergroepen bewust extra aandacht aan de taalontwikkeling. Dit gebeurt op
verschillende manieren: De mondelinge taal wordt gestimuleerd door middel van o.a. gesprekjes (ook in
tweetallen, groepjes), naspelen van verhalen en prentenboeken, en het vertellen van (eigen)
ervaringen. De woordenschat komt nadrukkelijk aan bod in prentenboeken en op de woordmuur.
Nieuwe woorden worden d.m.v. spelletjes ingeoefend. Beginnende geletterdheid zie je terug in de
letterboom: kinderen verzamelen allerlei spullen met de betreffende beginletter. Maar ook d.m.v.
ontwikkelingsmaterialen, spelletjes en in de lees-schrijfhoek leren kinderen spelenderwijs al veel over
woorden en letters, ook al lezen ze nog niet echt.
Tijdens speelwerklessen en veel andere bezigheden proberen we de kinderen een zekere mate van
zelfstandigheid bij te brengen. Om die zelfstandigheid te bevorderen werken we o.a. met een werkkaart,
waardoor de kinderen de kans krijgen om hun eigen werk te plannen.
Gedurende de dag observeren de leerkrachten en proberen zij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Deze observaties worden digitaal geregistreerd aan
de hand van de methode “Kijk”. Zo wordt heel duidelijk zichtbaar hoe een kind zich ontwikkelt.
Ook nemen we bij de kinderen eind groep 1 en midden en eind groep 2 cito-toetsen af. Het betreft de
toets “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters”. Meestal bevestigt deze toets onze eigen
bevindingen. Maar we weten ook dat zo’n toets een momentopname is. In groep 2 bekijken we de
leesvoorwaarden van de kinderen extra goed door het afnemen van een toetsje volgens het
dyslexieprotocol.
Protocol OND-kinderen (oktober-november-december)
In het verleden kwamen kinderen, die na 1 oktober 4 jaar werden, in de instroomgroep. Volgens de wet
bestaat deze groep echter niet. Dus is daarin verandering gekomen voor de kinderen die jarig zijn in
oktober, november en december. Als kleuters langer dan 2½ jaar in de kleutergroep zitten, is er volgens
de inspectie sprake van doubleren. Daarom hebben we voor deze kinderen een protocol ontwikkeld. U
kunt dit achter in de gids vinden als bijlage.
Groep 3:
Als de kinderen in groep 3 komen, begint het “echte” lezen. We doen dit met de methode van “Veilig
Leren Lezen” (laatste versie). Dit is een methode voor lees- en taalonderwijs, die werkt met
ankermaterialen, werkboekjes, leesboekjes, een klikklakboekje, de speelleesset, een
computerprogramma en een digitale leerkrachtassistent. Ook geeft deze methode erg veel
mogelijkheden om te differentiëren. Daarnaast volgen we ook het televisieprogramma: “Ik Mik Lore
land”.
Het is erg belangrijk dat kinderen goed leren lezen en er plezier aan beleven. Alleen op school lezen is
natuurlijk niet genoeg. Ook thuis lezen, samen met u, is gezellig en van groot belang. En we kunnen het
niet genoeg benadrukken: liever elke dag 10 minuten dan 1 maal per week een uur! Indien nodig geven
we de kinderen lees huiswerk mee.
Het schrijfonderwijs geven we gestalte met de methode “Pennenstreken”.
Onze rekenmethode heet “Wereld in getallen”. Als we rekenen, proberen we zoveel mogelijk praktisch
handelend bezig te zijn, zodat de kinderen rekeninzicht krijgen.
De kinderen werken met een weektaak, waar de taalleesopdrachten op staan. Op die manier leren de
kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te werken en de leerkracht begeleidt kinderen die extra aandacht
nodig hebben. Binnen de weektaak differentiëren we zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen
werken.
Voor wereldverkenning gebruiken we de tv-serie “Huisje, Boompje, Beestje”, samen
met andere projecten, die afgestemd zijn op de belevingswereld van het kind. Bij verkeer
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werken we met de verkeerskalender van “School op Seef”.
“Leefstijl” is de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en gaat over normen en waarden,
emoties en sociale vaardigheden.
Daarnaast hebben we nog 1x per week een uur gym.
In de loop van het schooljaar nemen we ook toetsen af. Dit kunnen methode gebonden toetsen zijn of
CITO toetsen. We kijken ook op welk AVI niveau kinderen lezen.
Groep 4:
In groep 4 vindt verdere verdieping en uitbreiding van de leerstof van groep 3 plaats. Voor veel kinderen
is dit een hele stap. Het rekenprogramma is realistisch en veelzijdig en vraagt behoorlijk wat inzicht in de
diverse onderdelen. De tafelsommen worden aangeleerd. Het technisch lezen blijven we oefenen en
regelmatig lezen de kinderen in hun eigen leesboek. Daarnaast is het begrijpend lezen een belangrijk
onderdeel. Het is dan ook van belang dat de kinderen thuis veel lezen. Het goed kunnen lezen heeft op
alle terreinen een positieve invloed. Bij taal werken we met een spellinggedeelte en een taalkundig deel
o.a. zelf opdrachten uitvoeren, spreken en luisteren binnen de methode van Staal. Om duidelijk en netjes
te schrijven gebruiken we de (nieuwste) methode “Pennenstreken”. Ook de creatieve lessen (tekenen,
handvaardigheid, muziek en gym) komen aan bod. Deze proberen we waar mogelijk te koppelen aan
een thema. Dit wordt hieronder nog kort besproken.
Bij wereldoriëntatie volgen we de televisieserie “Huisje, Boompje, Beestje”. We proberen deze telkens te
koppelen binnen een thema. Dit thema proberen we zo sterk mogelijk te integreren binnen het overige
lesprogramma. Onze verkeersmethode heet “Wijzer door het verkeer”. Om goed met elkaar om te
kunnen gaan, werken we o.a. met “Leefstijl”, een methode over waarden en normen. Ook proberen de
leerkrachten zoveel mogelijk in te springen en met elkaar te leren van voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk.
Veel van de vakken verwerken we in de weektaak, zodat kinderen ook zelfstandig leren werken en
plannen. Dat geeft de leerkracht tijd en ruimte om kinderen, die het nodig hebben, extra te begeleiden.
Bovendien proberen we met de twee groepen vier de groepen zoveel mogelijk gemixt te clusteren
zodat we de kinderen een begeleiding kunnen geven waar zij, het meest baat bij hebben. Ook wordt
bij verscheidene vakken gebruik gemaakt van de computer. Tot slot: in de loop van het schooljaar
worden de kinderen op verschillende onderdelen getoetst om hun ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt
met methodegebonden toetsen en met Cito toetsen. Cito toetsen zijn landelijk genormeerd en niet
gebonden aan een methode.
Groep 5 en groep 6:
In de groepen 5 en 6 werken we aan het vergroten van de zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van kinderen. De kinderen in de groepen 5 en 6 leren steeds meer zelfstandig bezig
te zijn. Dit doen we door het gebruik van een weektaak. Hier staan een aantal taken op die de kinderen
op een bepaalde dag van de week af dienen te hebben. Kinderen zijn dan vrij om te plannen welke
taak ze wanneer gaan maken. Dit doet ook een beroep om de eigen verantwoordelijkheid van de
kinderen te ontwikkelen. Ook leren kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht.
Technisch lezen blijft ook in deze groepen structureel aan bod komen. Hiervoor gebruiken we de
methode ‘Estafette’. Daarnaast lezen de kinderen vrijwel iedere dag in een eigen leesboek die in de
school bibliotheek geleend kan worden of van thuis meegenomen kan worden. Een aantal momenten
per schooljaar kan een groep gebruik maken van projecten die door de bibliotheek aangeboden
worden.
Het begrijpend lezen wordt geoefend door middel van het gebruik van de methode ‘Nieuwsbegrip’.
Voor taal en spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. In deze methode van het vakgebied taal wordt
o.a. aandacht geschonken aan het vergroten van de woordenschat, taal verkennen, spreken en
luisteren en schrijven.
Bij spelling wordt er gewerkt aan het op de correcte manier schrijven van woorden volgens een aantal
‘spellingscategorieën’. Het onderdeel grammatica en werkwoordspelling zijn in de methode verwerkt.
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De methode ‘Wereld in getallen’ wordt voor het vakgebied rekenen gebruikt. Binnen deze methode is
het mogelijk om te differentiëren op niveau, zodat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen rekenen en
zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Nieuwe leerstof wordt middels instructie van de leerkracht aangeboden waarna kinderen (op eigen
niveau) de aangeboden leerstof gaan toepassen.
Op het gebied van wereldoriëntatie beschikken we over de methode ‘Alles in 1’. Aan de hand van
verschillende thema’s en projecten leren kinderen meer over de wereld om zich heen. Bij deze lessen
bestaat de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. De kinderen van groep 5 kunnen dan
samen werken samen met de kinderen van groep 7 en de kinderen van groep 6 kunnen samen werken
met de kinderen van groep 8.
Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’ en de methode die we voor verkeer gebruiken heet ‘Wijzer
door het verkeer’.
Vanaf groep 5 wordt er (voor verschillende vakgebieden) structureel huiswerk meegeven. In groep 6
wordt dit verder uitgebreid. Dit gebeurt zowel op papier als digitaal.
Groep 7:
In groep 7 volgen we het traject “gepersonaliseerd leren” met als doel de kinderen zoveel mogelijk mee
te nemen in hun eigen leerproces, zodat ze eigenaar worden van hun ontwikkeling. Op deze manier
leren ze zelfverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Dit doen ze natuurlijk met behulp van de
leerkrachten en ze krijgen de hulp die ze nodig hebben. Zo hebben we een doelenmuur in de klas, zodat
de kinderen kunnen zien wat er van hen verwacht wordt.
Ook gaan ze met een doelenblad aan het werk, waarbij ze zich vooraf moeten inschatten en waarbij ze
gaan reflecteren. Op die manier en nog een aantal andere manieren wordt hun ontwikkeling zoveel
mogelijk zichtbaar voor de kinderen zelf. We merken dat dit de betrokkenheid erg vergroot tijdens het
leerproces.
Voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in getallen”. We bieden dit aan via het digitale
onderwijsplatform “Snappet”. Dit sluit aan bij het gepersonaliseerd leren, omdat kinderen via deze
digitale manier van werken meer inzicht en overzicht hebben in hun eigen leerproces. Ook zien ze tijdens
het verwerken hun ontwikkeling en wordt er constant gereflecteerd. Tijdens het rekenen maken alle
kinderen gebruik van een chromebook van school (voor de verwerking), maar het uitrekenen van de
sommen moet wel op papier gebeuren. Op deze manier werken kinderen nauwkeurig aan hun
opdrachten.
Het chromebook wordt niet alleen gebruikt tijdens de rekenlessen, maar we gebruiken het ook voor het
maken van presentaties, geven van interactieve lessen, soms extra taalopdrachten en we besteden
aandacht aan mediawijsheid.
Verder gebruiken we de methode “Alles in 1” voor wereldoriëntatie en Engels. Daarbij staat het
zelfstandig werken en betekenisvol leren centraal.
Natuurlijk komt het dagelijks lezen ook naar voren in groep 7. Elk kind mag op het eigen niveau een boek
uit de schoolbieb kiezen. De wat zwakkere lezers worden op vaststaande momenten door de leerkracht
extra begeleid d.m.v. verschillende leesvormen. Ook gaat elk kind een boekbespreking geven en er is
een boekenkring. Het lezen is en blijft heel belangrijk, maar ook zeer zeker heel leuk. De leerkrachten
lezen ook geregeld voor. Dit alles is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.
Alle taalonderdelen komen verder aan bod in de methode “Staal”, waar we vanaf schooljaar 2018-2019
mee aan de slag gaan. Ook spelling wordt aangeboden via deze, voor ons, nieuwe methode.
Ook is er dagelijks tijd ingeroosterd voor zelfstandig werken. In deze tijd zijn er een aantal opdrachten die
verplicht gemaakt moeten worden en een aantal keuzeopdrachten. Dit wordt via een weektaak
zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Ook leren de kinderen vooraf plannen (PLAVO) en ze reflecteren
hetgeen ze hebben gedaan (HOESO). Dit gebeurt overigens niet alleen tijdens de weektaak, maar dit
komt de hele dag door aan bod. We zijn namelijk school-/Skozokbreed bezig met de ontwikkeling van
“Leren, Leren”.
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In groep 7 werken we ook structureel met huiswerk. De kinderen zijn zelfverantwoordelijk voor hun
huiswerk. Op school wordt het huiswerk opgegeven en samen met de kinderen gepland. We
verwachten dan ook dat alle kinderen een eigen agenda hebben, zodat ze kunnen plannen. Verder
komt het huiswerk ook op de website te staan bij groep 7.
In groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Dit advies vindt plaats in februari tijdens het eerste
rapportgesprek. Het advies wordt samen met ouders, kind en school vastgesteld. Het is duidelijk een
voorlopig advies, zodat we samen ergens naartoe kunnen werken. We verwachten in groep 7 ook dat
de leerlingen tijdens de kennismakings- en rapportgesprekken aanwezig zijn. Het is namelijk een
onderdeel van hun leerproces en we willen er samen een fijn leerjaar van maken.
Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Kinderen worden ouder, bewuster van
verschillen en zijn zoekende naar hun eigen identiteit. We willen de leerlingen leren met gevoel voor
zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen mogelijkheden en grenzen. Daarnaast willen
we ze leren uiting te geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Ook geven we aandacht
aan het omgaan met waarden en normen, leren samenwerken aan een gezamenlijke taak en het
omgaan met conflictsituaties. We streven naar een optimale leeromgeving, waarin een kind zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen en daarbij hoort zowel het didactische- als sociaal-emotionele
welbevinden.
Groep 8:
Sociaal-emotionele ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Kinderen worden ouder, bewuster van
verschillen en zijn zoekende naar hun eigen identiteit. We willen de leerlingen leren met gevoel voor
zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen mogelijkheden en grenzen. Daarnaast willen
we ze leren uiting te geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Ook geven we aandacht
aan het omgaan met waarden en normen, leren samenwerken aan een gezamenlijke taak en het
omgaan met conflictsituaties.
Met groep 8 volgen we het traject “gepersonaliseerd leren” met als doel de kinderen zoveel mogelijk
mee te nemen in hun eigen leerproces. Zo hebben we een doelenmuur in de klas, zodat de kinderen
kunnen zien wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast maken we de eigen ontwikkeling zoveel
mogelijk zichtbaar voor de kinderen zelf. Dit doen ze natuurlijk met ondersteuning van de leerkracht.
We gebruiken de methode “Alles in 1” voor wereldoriëntatie en Engels. Daarbij staat het zelfstandig
werken en zelfstandig leren centraal en zal dagelijks aan bod komen.
Voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in getallen”. We bieden dit aan via het digitale
onderwijsplatform “Snappet”. Dit sluit aan bij het gepersonaliseerd leren, omdat kinderen via deze
digitale manier van werken meer inzicht en overzicht hebben in hun eigen leerproces. Tijdens het
rekenen maken alle kinderen gebruik van een chromebook van school.
Het chromebook wordt niet alleen gebruikt tijdens de rekenles. We gebruiken het ook voor het maken
van presentaties, geven er interactieve lessen mee en schenken aandacht aan mediawijsheid.
Dagelijks is er tijd ingeroosterd voor zelfstandig werken. In deze tijd zijn er een aantal opdrachten die
verplicht gemaakt moeten worden. Dit wordt via een weektaak zichtbaar gemaakt voor de kinderen.
In groep 8 wordt het zelfstandig werken voortgezet en proberen we een stapje verder te gaan en ook
het zogenaamd “zelfverantwoordelijk” leren met de leerlingen verder te ontwikkelen, waarbij de
basisstof natuurlijk centraal staat. De leerlingen worden uitgedaagd zichzelf een doel te stellen en daar
stapsgewijs naar toe te werken. Ze worden gestimuleerd om op hun eigen niveau en tempo te blijven
werken. Dit als voorbereiding op de overstap richting het Voortgezet Onderwijs.
Er wordt vrijwel dagelijks gelezen. Elk kind mag op het eigen niveau een boek uit de schoolbieb kiezen.
De wat zwakkere lezers worden op vaststaande momenten door de leerkracht extra begeleid d.m.v.
verschillende leesvormen. Alle taalonderdelen komen aan bod in de methode “Staal” waar we vanaf
schooljaar 2018-2019 mee aan de slag gaan. Ook spelling wordt aangeboden via deze, voor ons,
nieuwe methode.
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In groep 7 heeft uw kind een voorlopig advies gekregen. In groep 8 werken we het hele schooljaar hard
om het geadviseerde niveau te behouden of verder te ontwikkelen, waarbij we de leerling meenemen
in zijn/haar proces. Op deze manier werken we (kind, ouder en school) samen naar een eindadvies. Dit
advies wordt ruim voor het afnemen van de Cito eindtoets besproken. In het schooljaar 2018-2019 wordt
de Cito eindtoets afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2019. Na het eindadvies kan de leerling op een
school voor Voortgezet Onderwijs aangemeld worden en gaan de leerkrachten van groep 8 ook in
overleg met de nieuwe school en worden onze leerlingen met de grootst mogelijke “zorg”
overgedragen. Hiervoor wordt voor elke leerling een zogenaamd Onderwijskundig Rapport gemaakt
waarin een leerling theoretisch wordt toegelicht.
In groep 8 werken we structureel met huiswerk. Dit houdt in dat op vaste dagen huiswerk af moet zijn. Het
huiswerk kan voor iedereen anders zijn daar er verschil wordt gemaakt in het niveau van de leerlingen en
het ook hier mogelijk is om keuzewerkjes in je huiswerk te stoppen. Om ook de overstap op dit gebied
naar het Voortgezet Onderwijs zo klein mogelijk te houden wordt aan het hoofdstuk huiswerk best wat
aandacht besteed. Voor dit proces is een agenda (voor het plannen e.d.) onmisbaar en wij vragen dan
ook vriendelijk aan alle leerlingen om hier zelf zorg voor te dragen.
Het verblijf op basisschool “De Boogurt” wordt in groep 8 afgesloten met en afscheidskamp. Natuurlijk
houden we u op de hoogte over de invulling van dit kamp en krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) de
mogelijkheid om hun steentje bij te dragen.

6.

Het jaarverslag en de resultaten van het onderwijs

De leerlingen van groep 8 nemen ieder jaar deel aan de CITO-eindtoets.
De ouders ontvangen hiervan een individuele uitslag voor hun kind. Naast deze individuele uitslagen
ontvangt de school een schooluitslag. Deze uitslag is natuurlijk elk jaar anders door de samenstelling van
de groep. Ook kan het beleid van de school de schooluitslag beïnvloeden (zie hieronder). Voor de
verwijzing naar het voortgezet onderwijs blijft natuurlijk het advies van de basisschool van heel groot
belang en blijkt de eindtoets CITO voor het merendeel van de kinderen een bevestiging van dat advies.
De schooluitslag van 2018 was 535,6 (getal tussen 500 en 550). Het landelijk gemiddelde van dat jaar was
ook precies 535,6. De Cito-toets bestaat uit 290 opgaven, 100 taalopgaven, 60 rekenopgaven, 40
opgaven studievaardigheden en 90 opgaven wereldoriëntatie.
In principe doen op onze school alle leerlingen mee aan de Eindtoets CITO. Er kan een uitzondering
gemaakt worden voor leerlingen die praktijkonderwijs gaan volgen en voor leerlingen die naar het
(voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Leerlingen met een dyslexieverklaring worden ondersteund d.m.v.
een vergrote en gesproken versie. De Eindtoets toetst alleen kennis en inzicht. Maar voor een goed
vervolg in het voortgezet onderwijs zijn andere vaardigheden ook belangrijk, zo niet belangrijker. Inzet,
initiatief, doorzettingsvermogen en het vermogen om samen te werken zijn van zeer groot belang.
Daarom kan en mag de eindtoets CITO ook nooit alleen bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs
bij iedere leerling past. Het advies van de school zal altijd de belangrijkste plaats innemen.
Verder willen we in dit hoofdstuk laten zien:
- In hoeverre we de plannen die we voor het afgelopen schooljaar gemaakt hadden ook
gerealiseerd zijn.
- Wat de opbrengsten waren van ons onderwijs.
- Gegevens die onze kwaliteitszorg heeft opgeleverd.
- Een aantal relevante kengetallen.
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Ontwikkeling:
Voor een terugblik op de schoolontwikkeling verwijzen we naar het volgende hoofdstuk in deze
schoolgids dat daaraan in zijn geheel is gewijd.
Resultaten van het onderwijs:
De resultaten worden getoond aan de hand van een deel van de door de kinderen gemaakte toetsen
in het leerlingvolgsysteem van CITO. Daarin wordt gewerkt met romeinse cijfers. Betekenis van de cijfers:
I
II
III
IV
V

=
=
=
=
=

20% hoogst scorende leerlingen
20% boven het landelijk gemiddelde
20% landelijk gemiddelde
20% onder het landelijk gemiddelde
20% laagst scorende leerlingen

Onderdeel

Resultaat

CITO-eindtoets groep 8

Aantal lln. groep 8: 29
Aantal lln. dat toets gemaakt
heeft: 29
Resultaat laatste 3 jaar:
2016 2017 2018
540,7 535,6 535,6

Komt dat overeen met
doelstellingen
Voor de eindtoets is het
streven > 536

Tevredenheidsonderzoeken 2017
In de periode maart-april 2017 is een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de
tevredenheid van leerlingen en ouders van BS De Boogurt. Aan dit onderzoek hebben alle leerlingen
vanaf groep 5 meegedaan en 58 % van de ouders van alle leerlingen. De resultaten van dit onderzoek
kunt u terugvinden op onze website www.deboogurt.nl onder het tabblad: “over de Boogurt”.
SKOzoK heeft voor iedere SKOzoK-school een waardenkaart gemaakt van het schooljaar 2016-2017.
Deze waardenkaart is een korte grafische weergave van De Boogurt gebaseerd op onder andere het
tevredenheidsonderzoek 2017 en de einduitslag Cito 2017.
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7.

Onderwijsontwikkeling

Het doel van de basisschool is het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen bij de
kinderen. Willen we dat bereiken dan is het belangrijk dat een kind emotioneel vrij is, zelfvertrouwen
heeft, nieuwsgierig is en belangstelling heeft voor de wereld om zich heen. We vinden het erg belangrijk
dat kinderen betrokken zijn bij hetgeen ze doen. Vandaar dat we kinderen zoveel mogelijk zelf laten
kiezen.
We vinden het eveneens belangrijk, dat de kinderen binnen de activiteiten voldoende uitdaging vinden
en krijgen, zodat ze iedere keer weer een stapje verder komen in hun ontwikkeling. Dit betekent dat er
een breed onderwijsaanbod moet zijn dat aansluit bij de ontwikkeling en belevingswereld van de
kinderen. En het is belangrijk dat het betekenis voor de kinderen heeft. Door bijvoorbeeld in de
onderbouw de speelhoeken in te richten n.a.v. een thema, proberen we de kinderen uit te dagen tot
spel. Ons streven is om per jaar 4 grote thema’s aan te bieden.
Spel is voor het jonge kind de meest betekenisvolle activiteit om zich te kunnen ontwikkelen. Spelen is
leren. Bovendien is spel een activiteit waarbij alle basisvaardigheden op een natuurlijke manier
betekenisvol aan bod komen. Naast het spelen als activiteitengebied is het aanbod gericht op:









kritisch leren luisteren
constructieve activiteit en expressie
werken met ontwikkelingsmaterialen
gespreksactiviteiten
kringactiviteiten
reken- en wiskundige activiteiten
onderzoeksactiviteiten
lees- en schrijfactiviteiten

In alle groepen wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken wat in de loop van de basisschool
uitgroeit tot zelfstandig leren. En met dit laatste bedoelen we dat de leerling meer en meer zelf
verantwoordelijk wordt voor zijn/haar eigen leren.
Zelfstandig werken/leren.
Zelfstandig werken is een belangrijke doelstelling voor ons onderwijs, omdat het kinderen leert zelf keuzes
te maken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en in grotere mate deel te nemen aan hun eigen
leerproces. Maar het is ook van belang voor het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen.
Kinderen leren keuzes te maken, zelf problemen op te lossen, zelfverantwoordelijkheid te dragen, etc.
Verder kunnen kinderen op hun eigen niveau en tempo werken. Tevens speelt zelfstandig werken een rol
bij het stimuleren van eigen initiatief en creativiteit. De leereffecten zijn groter als ze gekoppeld worden
aan eigen ervaringen, als opdrachten uitdagend zijn en als kinderen het zelf uitleggen aan andere
kinderen.
Op “De Boogurt” zijn wij heel bewust bezig met het zelfstandig werken. We streven met het team een
aantal afspraken na, die we gemaakt hebben met betrekking tot het zelfstandig werken om een
doorgaande lijn door de hele school te realiseren. Deze doorgaande (en opbouwende) lijn heeft zowel
betrekking op het werken aan het proces van zelf werken (groep 1-2) tot zelfverantwoordelijk leren
(groep 8), als op het voor de kinderen eenduidig en inzichtelijk maken van de werkwijze in alle groepen.
Het zelfstandig werken is ook belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, die op “De Boogurt”
hoog in het vaandel staat. Zelfstandig werken betekent niet altijd ‘alleen werken’. Zelfstandig werken
kan ook “samenwerken met andere kinderen” betekenen. Door het omgaan en werken met anderen,
leren de kinderen samen te werken, anderen te helpen en leren ze van elkaar. Hierdoor zullen de
kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen, actief zijn en initiatieven nemen, waardoor ze zich beter
zullen ontwikkelen. Maar ze leren ook zichzelf en hun eigen capaciteiten beter kennen. Hierdoor krijgen
ze het gevoel invloed te hebben op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd, waardoor het
gevoel van competentie toeneemt.
In het kader van Passend Onderwijs is het van belang dat er zelfstandig gewerkt kan worden door de
kinderen. Als iedereen zelfstandig aan het werk is, heeft de leerkracht zijn handen vrij om extra hulp te
bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Dit kan in groepjes zijn, maar ook aan individuele kinderen.
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Inzet van de computer
De computer is een modern hulpmiddel met veel mogelijkheden. De computer wordt al een tijdlang
ingezet in alle groepen. De meeste kinderen gebruiken de computer als oefenmiddel. De grote kracht
van dit hulpmiddel ligt echter op het gebied van zelf kennis verwerven. De computer geeft toegang tot
een ongekende schat aan informatie.
Elk jaar maken we voor ICT een planning: wat willen we komend jaar bereiken?

SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2018 – 2019
Acties / doelen:














Specifieke
Aandacht voor zelfsturing en eigenaarschap
onderwijs
Zien en
op eigen leerproces. Inzicht geven in leerstijl en
behoeften
waarderen van
resultaten. Kinderen doelen leren stellen en
laten reflecteren op proces en resultaat.
talenten
Opbrengsten die
Clusterbreed ->
We werken structureel met leerstrategieën
Passen bij MB
Hoeso, Moni en Plavo. Het aanbod
leerlingen
Excellent
Vaardigleerstrategieën wordt uitgebreid met een
in
heden
“nieuwe familie”.
‘leren
leren’
We bedden kindgesprekken structureel in
ontwikkelen
binnen de school.
Screening middels DHH alle leerlingen van
Doelen stellen
groepen 1, 3 en 5 om vroegtijdig meer- en
en reflecteren
Zelfsturing en
hoogbegaafden te herkennen en aanbod
passend te maken bij leerbehoefte van
eigenaarschap
leerling.
Beredeneerd aanbod bij kleuters op
taalgebied.
Traject ‘Gepersonaliseerd Leren’ groepen 6, 7 en 8. Bij rekenen wordt gewerkt vanuit de leerlijnen,
methode is leidraad. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met een leesplan voor zwakke lezers. (inzet
Kurzweil)

Professionalisering van leerkrachten, gericht op
‘van en met elkaar leren in de praktijk en ‘elkaars
talenten benutten’.
Dit d.m.v. cross-overs en intervisie momenten.
Deze zijn opgenomen in de jaarplanning.
Daarnaast komt dit in de gesprekkencyclus ook
naar voren.
Doelgericht optimaliseren van ons onderwijs
middels:
- Analyseren versterken om scherp
onderwijsdoelen neer te kunnen zetten (DULT
koppeling Cito incl. scholing teams).
- Mogelijkheden continue-rooster onderzoeken.

Partnerschap
ouders
Procesgerichte

Professionalisering
leerkracht

Feedback –up
-forward
Slimmer
organiseren

Doelgericht
&
HGW

Onderzoekend
en ontdekkend
leren

Leerdoelen als
uitgangspunt

_________________________________________________________________________________
Basisschool ‘De Boogurt’
2018-2019
20









Partnerschap met ouders om samen meer te
weten over de leerbehoeften van het kind.
Vermindering werkdruk
We zetten een plan op voor vermindering
werkdruk.
Samenwerking met externe instanties, om een
krachtige leeromgeving neer te zetten, o.a.
samenwerking met BRAVO-college en
CultuurCraan.

Van leiden
Uitdagende

naar
begeleiden

betekenisvolle
leeromgeving

Gelijkwaardigheid
In partnerschap
ouders

Samen
ontwikke-

Samenwerken

len v/d
leergemeen

Groeps- en

school
Werken in werkgroepen clusterbreed voor
efficiency en samen sterker worden.
doorbrekend
- Werkgroepen taal, rekenen, lezen,
werken
rapportage, gepersonaliseerd leren, leren-leren,
- Iedere leerkracht participeert mee in tenminste
1 werkgroep
- Iedere studiemiddag zitten deze werkgroepen
bij elkaar voor overleg -> doelen stellen (BOP), evalueren, bijstellen.

-schap

met
ontwikkelingsgelijken

Van en met
elkaar leren

 Methodes: Implementeren Taalmethode ‘Staal’ groep 4 t/m 8.

8.

De zorg voor kinderen

8.1
Vorderingen / ontwikkeling
Om de individuele ontwikkelingen van de leerlingen precies te volgen wordt op onze school gewerkt
met methodegebonden toetsen, met observaties en het leerlingvolgsysteem van CITO.
Het onderwijsprogramma kan op deze manier beter op de individuele leerling worden afgestemd. De
gegevens van de leerlingen worden bijgehouden in het zgn. leerlingdossier. Deze gegevens zijn
vertrouwelijk, maar ouders hebben uiteraard het recht om deze in te zien.
In het leerlingvolgsysteem wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling bijgehouden en de
leervorderingen gemeten en vastgelegd. Het bijhouden van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt
door middel van observaties, middels gesprekken met ouders en/of het kind en het leerlingvolgsysteem
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Met ingang van het jaar 2013-2014 werken we structureel met
‘Zien’.
De leervorderingen worden gemeten door het afnemen van toetsen, behorende bij de methodes en die
ontwikkeld zijn door CITO. De resultaten van deze laatste toetsen worden besproken met de
groepsleerkracht en evt. besproken in onder- en/of bovenbouw. Als de ontwikkeling stagneert, wordt
extra hulp geboden.
Het bespreken van de vorderingen met de ouders gebeurt enkele malen per jaar. Dit kan naar
aanleiding van de rapporten. Maar ouders hebben altijd (op afspraak) de mogelijkheid, om een gesprek
te hebben, met de groepsleerkracht. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, neemt de
groepsleerkracht het initiatief tot een gesprek met de ouders.
8.2
Extra begeleiding.
Als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling stagneert óf uit informatie van het
leerlingvolgsysteem óf uit de groep blijkt, dat extra begeleiding gewenst is, wordt na overleg met
collegae, kwaliteitsondersteuner en ouders een handelingsplan opgesteld. Hiervan wordt een kopie
toegevoegd aan het leerling-dossier van de desbetreffende leerling.
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De extra begeleiding kan op verschillende manieren geschieden:
*
binnen de groep via een handelingsplan in samenspraak met de groepsleerkracht en
kwaliteitsondersteuner.
*
in de thuissituatie door de leerling werk mee te geven naar huis.
In de gevallen, dat de intensieve begeleiding niet tot het gewenste resultaat leidt, kan besloten worden
tot een onderzoek. (Door een externe instantie) Dit om zo het kind beter te kunnen begeleiden in zijn
ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan b.v. logopediste, specialist, RIAGG, SBD, enz.
In elk van bovenstaande situaties is er vooraf overleg met de ouders van de leerling.
8.3
Rapportage aan de ouders.
Het doel van de rapportage is de ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van hun kind op
school en daarvan een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld te geven.
In de onderbouw (groepen 1 en 2) gebruiken we daarvoor een beschrijvend rapportage-formulier.
Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we rapporten met rapportage in woord en waardering. Twee keer per
jaar gaat het rapport mee naar huis. Ook de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem
staan standaard in het rapport vermeld.
Daarnaast krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 aan het einde van elke Alles-in-1 thema een
toetsmapje mee naar huis. In dit mapje zit een toetsoverzicht met de daarbij behaalde resultaten van
het afgelopen thema, aangevuld met eventuele spellings- en rekentoetsen.
Er zijn tenminste 2 momenten dat er structureel individuele oudergesprekken zijn.
Verwijzing en plaatsing van leerlingen met speciale behoeften:
8.4
Leerlingen die buitengewoon begaafd zijn.
Via het leerlingvolgsysteem worden ook die leerlingen gesignaleerd die in één of meerdere
leerstofonderdelen uitblinken. Bij de keuze van methodes wordt er rekening gehouden met de
behoeften van deze leerlingen. Zij krijgen de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in de leerstof.
8.5
Doubleren.
Wanneer een leerling geen ononderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaal emotioneel
hinder ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders en leerkrachten besloten
worden, om het kind een groep over te laten doen. In de dagelijkse praktijk komt het ná groep drie
zelden voor.
8.6
De mogelijkheid om een groep over te slaan.
Wanneer de ontwikkeling van een leerling op alle terreinen geremd wordt door de beperkingen van de
leerstof en het sociaal-emotioneel verantwoord is, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders
en leerkrachten besloten worden, om een groep over te slaan.
8.7
Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs.
Wanneer de ontwikkeling van een leerling voortdurend stagneert, kan er overwogen worden een
leerling te verwijzen naar een speciale basisschool.
Dit gebeurt pas nadat de leerkrachten van onze basisschool geen mogelijkheden meer zien om de
leerling optimaal te begeleiden en nadat de volgende procedure is gevolgd:
*
begeleiding binnen de groep
*
begeleiding in overleg met de KO-er
*
besprekingen op teamniveau
*
begeleiding in overleg met externe instanties (lichte en zware ondersteuning)
*
verdergaand onderzoek
*
veelvuldig contact met de ouders
*
invullen van het onderwijskundig rapport
De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overlegd en
om toestemming gevraagd. Steeds opnieuw worden relevante informatie en onderwijskundige
rapporten met hen besproken. De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale basisschool
gebeurt door de ouders.
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8.8
Passend Onderwijs
Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het
samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten dat vanaf 0108-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en de financiering van alle
vormen van ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er toe geleid dat er enkele wijzigingen in de
ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit we Passend Onderwijs vorm geven en de
ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en procedures, worden in dit document nader
beschreven.
Visie SKOzoK: We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle kinderen. Dat
begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze leerkrachten. De impact van het
handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen
bieden.
Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid m.b.t.
Passend Onderwijs.

Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs
We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen onze
organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend Onderwijs (basis-,
speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd door een leidinggevend team wat in
gezamenlijkheid de taken van de totale piramide uitvoert.
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Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit.

8.9
Kwaliteitsondersteuning
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als extra
taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners, ook wel KO’ers genoemd. Zij helpen
mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten
van hun bekwaamheden.
Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. Hierdoor kunnen zij zich volledig
focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal inzetten. De kwaliteitsondersteuners
zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed intensief samen. Hierdoor wordt
specialistische kennis en ervaring met elkaar gedeeld.
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8.10
De Ondersteuningsroute op SKOzoK scholen
De onderwijsbehoeften van een kind kunnen complex zijn, waardoor ons onderwijs onvoldoende aansluit
bij wat uw kind nodig heeft. In eerste instantie gaat de school zelf verder onderzoeken wat er nodig is.
Daarbij kunnen ze verschillende instanties consulteren. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Op
basis van deze adviezen stelt de leerkracht haar onderwijs bij.
8.11
Arrangement
Wanneer dit onvoldoende oplevert, neemt de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht
contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK.
In veel gevallen plannen we een ondersteuningsgesprek waar ouders altijd bij aanwezig zijn. Samen met
eventuele andere betrokkenen (zoals een logopediste, een hulpverlener uit de thuissituatie of een
orthopedagoog die recent onderzoek heeft gedaan) zoeken we naar mogelijkheden om nog beter af
te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit wordt vertaald in een arrangement.
Een arrangement kan zeer divers zijn. Er kan een expert ingezet worden die de leerkracht helpt bij het
realiseren van een passend onderwijsaanbod voor het kind. Ook kan geconstateerd worden dat de
school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en dat een school voor speciaal
basisonderwijs beter aansluit.
8.12
Commissie Toelaatbaarheidsverklaring
Wanneer in het arrangement ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband opgenomen is, wordt
het arrangement wat in het ondersteuningsteam is opgesteld, getoetst door de Commissie
Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. Het gaat dan om zeer intensieve arrangementen of
een plaatsing op speciaal (basis)onderwijs. Deze commissie besluit of het arrangement daadwerkelijk
toegekend wordt.
De school doet de aanvraag bij het Samenwerkingsverband. Het uiteindelijke besluit wordt door het
Samenwerkingsverband naar de school gestuurd. De school communiceert dit met de ouders.
8.13
Groeidocument
Dit is het centrale document wat in de ondersteuningsroute alle betrokkenen informeert. In het
groeidocument worden de sterke kanten van een leerling beschreven maar ook wat de leerling
belemmert. Daarnaast wordt beschreven wat er op school en thuis al ingezet is om de leerling zo goed
mogelijk te begeleiden. Wanneer er een arrangement komt, wordt de inhoud van het arrangement in
het groeidocument opgenomen en onderbouwd. Voor veel leerlingen met een arrangement is het van
belang dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en evalueren. Dat doen we middels het
Ontwikkelingsperspectief (OPP) wat onderdeel is van het groeidocument.

Op de volgende pagina ziet u hoe de ondersteuningsroute van SKOzoK er in schema uitziet.
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8.14
RT, logopedie en dergelijke onder schooltijd
Vanuit inspectie wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan. Wettelijk ligt het volgende vast:
 Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO artikel
41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school.
 Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden (Leerplichtwet,
artikel 11g). Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen toestemming geeft, dan
mag het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1).
De directeur is en blijft verantwoordelijk en het zijn dus niet de ouders die bepalen of hun kind onder
lestijd externe hulp/ondersteuning krijgt, al dan niet door henzelf betaald. Het uitgangspunt is dan ook
nee, niet onder schooltijd, tenzij…. Bij tenzij is er dan sprake van geoorloofd verzuim, dat goed moet
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een individueel hulpplan of OPP indien aan de orde, zeker bij
kinderen met een ‘rugzak’. Voor beelden van geoorloofd verzuim in dergelijke gevallen zijn:
Logopedie of speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.
Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, die
alleen kan worden geboden door specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of gespecialiseerde
gymleraar).
Het betreft dus maatwerk. Het is te allen tijde dus de directeur die bepaalt of RT, logopedie, enz. onder
schooltijd kan plaats vinden. Uiteraard zal dit altijd in goed overleg met de ouders moeten gebeuren.
8.15
Zorg voor Jeugd
Als “De Boogurt” zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is
bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium
te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met
kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn
ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te
signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen de organisatie kan de kwaliteitsondersteuner zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n
signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben
geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het
systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het
systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen.
Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er
aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een
hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor
Jeugd.
8.16
Onderwijskundige rapporten
Voor iedere leerling die de school verlaat, wordt door de leerkracht, in samenwerking met de
kwaliteitsondersteuner van de betreffende leerling, een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport
geeft aan wat het onderwijsaanbod van onze school geweest is en welke resultaten de leerling daarbij
behaald heeft. Het onderwijskundig rapport wordt, ondertekend door de directeur, naar de nieuwe
school van de leerling gestuurd. De ouders ontvangen een afschrift van het rapport.
8.17
Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Leerlingen in groep 8 en hun ouders krijgen op verschillende momenten in het schooljaar voorlichting
betreffende het voortgezet onderwijs, om zo uiteindelijk in maart een goede en definitieve keuze te
kunnen maken. Bij deze keuze spelen de volgende gegevens een rol:
*
leerlinggegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het leerlingvolgsysteem
*
het schooladvies
*
voor elke groep 8 leerling wordt een DOD (Digitaal Overdrachtsdossier) ingevuld
*
de wensen van de leerling en de ouders
*
de resultaten van de eindtoets van het CITO
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*

warme overdracht met de school waar de leerling naartoe gaat!

In de praktijk kennen we de volgende stappen, die leiden tot een verantwoorde keuze voor het
voortgezet onderwijs:
*
Informatieavond in de groep voor de ouders door de groepsleerkracht.
(eind september - begin oktober)
*
Voorlopig advies bij het tweede rapport van groep 7
*
Algemene ouderavond met voorlichting over het voortgezet onderwijs (VO) door medewerkers
van het voorgezet onderwijs begin december.
*
Project in de groep over de schoolkeuze in december – januari.
*
Cito-toets (medio april)
*
Kijkdag voor groep 8 bij het voortgezet onderwijs.
*
Open dagen voor ouders en leerlingen bij het voortgezet onderwijs in de regio.
*
Definitief advies voor een vorm van voortgezet onderwijs.
*
DOD van de leerlingen van groep 8 gaan naar het VO.
*
Aanmelden op de scholen voor het VO in de tweede helft van maart.
*
Aanvullende contacten en gesprekken tussen groepsleerkracht en coördinatoren VO.
8.18
Zorg voor de relatie school en omgeving.
Er bestaan vele vormen van samenwerking tussen de school en externe instanties. Veel overleg en
afstemming vindt plaats op het niveau van de SKOZOK-scholen.
Er wordt op gemeentelijk niveau veelvuldig overleg gevoerd over onderwijs-aangelegenheden. Dit
gebeurt veelal via het directieberaad Cranendonck. Maar ook wordt er gepraat over zaken als
vandalisme, verkeersveiligheid, verslaving, jeugdwelzijnszorg en over bijzondere onderwijsprojecten, die
door de gemeente Cranendonck geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden. Hierbij kan gedacht
worden aan kunstzinnige vorming, milieueducatie (IVN), geestelijke stromingen, en extra gelden voor
zorgverbreding van onze kinderen.
8.19
Begeleiding.
In het kader van “Passend Onderwijs” is het de bedoeling, dat er meer kinderen binnen het reguliere
onderwijs kunnen blijven. Dat betekent dat de kinderen in hun eigen woonomgeving naar school kunnen
gaan. Teamleden worden getraind om met problemen om te gaan en iedere school heeft daarvoor
een “specialist”: de kwaliteitsondersteuner (KO-er) voor de groepen 1 t/m 8. De eerste jaren hebben we
ons vooral bezig gehouden met leerstofproblemen. De laatste jaren zijn er meer gedragsproblemen
gekomen, waar de leerkracht mee te maken heeft. (Autisme, ADHD, PDD-NOS, e.d.)
Binnen het team volgden mensen cursussen op het gebied van taal, rekenen, lezen, en op het gebied
van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het protocol dyslexie is te vinden op onze website onder het kopje ‘voor ouders’- ‘formulieren, folders,
protocollen’. In Nederland is nog geen protocol dyscalculie.
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8.20

Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor
het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar
kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit
onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling
van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag.
Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere
kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee
omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige
van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor,
geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus
en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV
(baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal
centrale locaties in de regio.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid




Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.
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De GGD doet meer:
- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit.
- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m
11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere
gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
8.21
Jeugdmaatschappelijk werk
Op 1 april 2011 is in Cranendonck jeugd maatschappelijk werk (JMW) van start gegaan.
De doelgroep van het JMW betreft jeugdigen van 0-23 jaar bij wie sprake is van (dreigende) problemen
in de thuissituatie en/of op school.
Het JMW wordt vooral vanuit de scholen ingezet maar is ook beschikbaar voor andere
organisaties/verenigingen en natuurlijk de ouder(s) en de jeugdige zelf.
Het JMW begeleidt de jeugdige en/of de ouder(s) met behulp van drie tot acht gesprekken al dan niet
in de thuissituatie. Indien tijdens het traject blijkt dat er meer of andere hulp nodig is dan
verwijst/begeleidt de JMW-er de ouder(s) en/of de jeugdige naar een passend hulpaanbod.
Daarnaast neemt de JMW-er op verzoek deel aan interne zorgadviesteams van de scholen. Zij heeft
hierin een consulterende en adviserende functie. De JMW-er neemt ook deel aan de lokale
casusoverleggen in de netwerkbijeenkomsten. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de
school, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, politie, leerplichtambtenaar.
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:
o pesten en gepest worden;
o sociale vaardigheden;
o problemen in de thuissituatie;
o problemen op school;
o gescheiden ouders;
o (rouw)verwerking;
o verslaving;
o depressieve gevoelens.
Iedereen kan telefonisch of via de mail contact opnemen met de JMW-er om aan te geven wat de
zorgen zijn en samen te bespreken wat de JMW-er hierin kan betekenen.
Contactpersoon (jeugdmaatschappelijk werker) voor De Boogurt is:
Kathinka Borkes, 06-46768164 k.borkes@lumensindebuurt.nl
8.22
Sociaal Team Cranendonck
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke zorg aan jeugdigen
en hun opvoeders. Deze taak ligt binnen de gemeente Cranendonck bij het Sociaal Team
Cranendonck. Per 1 juni 2017 is het voormalige Centrum jeugd en gezin (Cjg) onderdeel geworden van
het Sociaal Team Cranendonck. Op die manier regelen we de volledige dienstverlening binnen het
sociaal domein in Cranendonck vanuit één team.
Voor alle hulpvragen over opvoeden en opgroeien
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal om hierover vragen te hebben.
Soms is wat extra ondersteuning nodig. Het Sociaal Team Cranendonck (STC) is er voor alle hulpvragen;
hoe onschuldig, klein of ingewikkeld ook. Iedereen die vragen heeft over opvoeden, opgroeien of
jeugdhulp kan bij het STC terecht. Dus (groot)ouders, opvoeders, jeugdigen en iedereen die met
jeugdigen werkt.
Het Sociaal Team Cranendonck werkt zoveel mogelijk volgens een aanpak waarbij de inwoners en hun
sociale netwerk zelf in staat worden gesteld om problemen op te lossen. Dat sociale netwerk kan
bestaan uit familieleden, een goede buur, vrienden of andere personen.
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Is er ondersteuning nodig, dan maakt een medewerker van het STC samen met het gezin een integraal
plan van aanpak. Integraal betekent dat we naar alle leefgebieden kijken. Zijn er al meerdere
professionals in beeld, dan worden zij bij dit plan betrokken.
Contact
Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.00 uur via het
telefoonnummer 14 0495. Voor De Boogurt is mevrouw Iris van de Sande de contactpersoon.

9.

De ouders

9.1
Ouders als partners
Wij zien ouders als partners in het leren en stimuleren hun verbondenheid met de school.
We verwachten betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen, maar ook bij de lerende
organisatie die de school vormt.
We maken graag gebruik van hun inbreng en expertise. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. De leerkracht respecteert de ouders in hun rol als opvoeder. De ouders respecteren het
vakmanschap van de leerkracht.
Ouders leveren een positieve bijdrage aan het leerproces van hun kinderen door:
- voorwaardenscheppend gedrag (bijvoorbeeld op tijd naar bed, gezonde voeding)
- aanmoedigend gedrag (bijvoorbeeld belangstelling tonen, schoolinzet stimuleren)
- ontwikkelingsondersteunend gedrag (bijvoorbeeld spelletjes doen, voorlezen, educatieve
uitstapjes)
- direct onderwijsondersteunend gedrag (bijvoorbeeld aanzetten tot leren, helpen met plannen)
- positieve inbreng aan groeps- en schoolklimaat (bijvoorbeeld stimuleren van positief gedrag in
de groep en op school).
Kortom partnerschap zowel voor de leerontwikkeling van het kind (didactisch partnerschap) als voor de
wijze waarop leerlingen, ouders en school met elkaar omgaan (pedagogisch partnerschap). In het
bijzonder vinden wij het van belang dat ouders de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van hun
kind vergroten en dat zij sociale vaardigheden en moreel besef bij hun kind stimuleren. Wij ondersteunen
en bevragen ouders in hoe zij hun rol in didactisch en pedagogisch partnerschap vorm willen en kunnen
geven.
9.2
De Ouderraad (OR)
De OR wordt gevormd door een 16 ouders en 2 leerkrachten. Deze groep werkt als schakel tussen
ouders, leerkrachten en schoolleiding. De OR organiseert diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest,
een Kerstactiviteit, Carnaval, Pasen, de schoolreis en de Doeweek. Alles gebeurt in samenwerking met
het team. Op momenten dat het nodig is, wordt medewerking gevraagd van ouders.
De OR vergadert 4 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar.
Om alle activiteiten die buiten het lesprogramma vallen te kunnen bekostigen, vraagt de OR aan de
ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het komend schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 25
euro per kind. Bedragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL34 RABO 0109518748 t.a.v.
“Ouderraad De Boogurt”, met vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren). De OR
beheert deze gelden zelfstandig.
9.3
Omgaan met klachten
Klassenleerkracht
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Dat is op onze school niet
anders. Mocht dit aan de orde zijn, dan zijn ouders altijd welkom bij de klassenleerkracht om dergelijke
zaken te bespreken. Wij nemen iedere melding serieus en luisteren goed naar wat er gezegd wordt,
zodat we samen naar de beste oplossing kunnen zoeken.
Directeur
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is het mogelijk om de directeur aan
te spreken. De directeur probeert om in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele
andere betrokkenen te kijken wat er aanvullend nodig is om tot een oplossing te komen. Ook voor
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vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken kunt u
bij de directeur terecht.
Contactpersonen inzake klachten
Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunt u de
kwestie ook bespreken met de contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze contactpersonen
zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders
op een passende manier worden afgehandeld.
De contactpersonen inzake klachten op onze school zijn: [naam + contactgegevens].
Elke ouder en elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Een eventueel hieruit
voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw
toestemming. Samen met de contactpersoon inzake klachten gaat u in overleg over wat er gedaan
moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.
Externe vertrouwenspersoon
Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van
SKOzoK: Astrid Kraag en Ronald Vlaanderen. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing
gevonden kan worden.
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing
kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht
wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de
besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of tot de
klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren.
De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de
contactpersonen inzake klachten.
Samengevat
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein Lepelaars. Bij
onvoldoende resultaat naar 5;
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 6;
6. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.
Contactgegevens
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is
daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme,
radicalisering, extremisme en dergelijke.
Interne contactpersonen:
Lieke Bemelmans
Hein Lepelaars
Externe vertrouwenspersonen:
Astrid Kraag is te bereiken via telefoonnummer: 06-81879368 of via e-mailadres: info@astridkraag.nl.
Ronald Vlaanderen is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295 of via e-mailadres:
info@rdvlaanderen.nl
Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie KBO
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070-3568114
Meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur).
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9.4
Hulp bij vervoer
Het komt wel eens voor dat gedurende het schooljaar een groep een excursie of bezoek aan een
museum in het programma opneemt. De vervoerskosten bij dergelijke uitstapjes proberen we zo laag
mogelijk te houden. We waarderen het dan ook zeer dat met gezamenlijke inzet van ouders, die op
toerbeurt willen rijden, het vervoer geregeld wordt. Op verzoek vergoedt de school de brandstofkosten.
Ouders die op vrijwillige basis helpen bij het vervoer weten dat ook voor hen de normale verkeersregels
gelden m.a.w. boetes e.d. worden niet door de school vergoed. Verzekeringszaken kunnen niet op
school verhaald worden, de eigen verzekering van de chauffeur is in geval van schade de
aanspreekpartij. Daarom hanteren we het volgende protocol bij vervoer per auto.
1. We maken alleen gebruik van auto's met gordels voorin en achterin de auto.
2. Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50, moeten de driepuntsgordel gebruiken als
heupgordel (bovenste riem achter de rug langs), tenzij er een stoelverhoger aanwezig is; dan kan de
driepuntsgordel wel worden gebruikt.
3. Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50 worden niet voor in de auto vervoerd, tenzij er
een stoelverhoger aanwezig is; de driepuntsgordel wordt dan gebruikt.
4. Leerkrachten controleren zoveel mogelijk of een en ander verloopt en voldoet aan de afspraken.
Het is echter niet altijd mogelijk om als leerkracht alles te controleren.
5. Ouders, die met hun auto leerlingen vervoeren, zijn verplicht een ongevallen-inzittendenverzekering
te hebben.
6
De bestuurder van de auto heeft geen alcohol genuttigd en gebruikt geen medicijnen en/of
andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Dank voor de geboden vervoershulp. Dank zij uw hulp kunnen we onze kinderen een rijker programma
aanbieden.
9.5
Verzekeringen
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op
grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,
vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de
schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuiskomen, tot
maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt
(bijvoorbeeld door het eigen risico). Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de
dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus
aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is
van enige onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor
leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en laten
van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van
belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
9.6
Verkeerscommissie
Op onze school is er een verkeerscommissie, bestaande uit 2 leerkrachten en 4 ouders. Zij organiseren
allerlei activiteiten om aandacht te blijven houden voor de verkeerssituatie rondom school. (Op voeten
en fietsen naar school, de jaarlijkse fietscontrole en een schoolproject wat om de 4 jaar wisselt). De
school heeft vanaf 2003 het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).
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9.7
Privacy
In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren; informatie
waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat wij het garanderen van privacy
belangrijk vinden en aan de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) willen
voldoen, gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Daarom is binnen ons bestuur onder andere een
privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Dit reglement
is te vinden op de website van de school en op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en
reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van
ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te
verschaffen.
Gebruik persoonsgegevens
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders
bij de inschrijving van onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens
(denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van
hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te
identificeren die inlogt.
Externe partijen Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke overeenkomsten.
Beeldmateriaal (foto’s en video’s) Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de
ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw
contactgegevens met andere ouders, of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind
op de website en tegen het maken van video-opnames voor onderwijskundige doeleinden. U hebt te
alle tijden het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de
directeur. Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s
binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die gemaakt zijn op school te
delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

10. Schooltijden, studiedagen, vakanties en vrije dagen
SCHOOLTIJDEN GROEPEN 1 T/M 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.30 uur
08.30 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 12.30 uur

13.15 uur – 15.15 uur
13.15 uur - 15.15 uur
’s middags vrij
13.15 uur – 15.15 uur
’s middags vrij

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen zodat we op de aangegeven tijden met de lessen
kunnen beginnen. ’s Morgens kunnen de kinderen van groep 1-2 door de ouders/verzorgers naar het
klaslokaal worden gebracht.
Pauze voor de groepen 5 t/m 8 van 10.00 – 10.15 uur.
Pauze voor de groepen 1 t/m 4 van 10.15 – 10.30 uur.
Een kwartier voor het begin van de lessen (08.15 uur en 13.00 uur) is er toezicht op de speelplaatsen. Ook
kunnen de kinderen dan, onder begeleiding van brigadiers, veilig oversteken op de oversteekplaats aan
de Burg. van Houtstraat.
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 mei 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiemiddagen 2018-2019
Dinsdagmiddag 18 september 2018
Dinsdagmiddag 26 maart 2019
Studiedagen 2018-2019
Donderdag 6 december 2018
Donderdag 14 februari 2018
Maandag 3 juni 2019
Calamiteitendag: 5 juli 2019 (Deze dag wordt een “inhaaldag” als zich in de loop van het jaar een
calamiteit voordoet, bijv. het uitvallen van de verwarming. Zonder calamiteit wordt 6 juli voor de
kinderen een vrije dag.
Het is mogelijk dat bij activiteiten (o.a. Kerst, Doeweek, e.d.) de kinderen ’s avonds aanwezig moeten
zijn. Ze zijn dan in dezelfde week een middag vrij. Deze dagen worden ruimschoots vooraf in ’t
Boogurtblaaike vermeld. Voor opvang wordt (indien nodig) gezorgd.
Urenberekening
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Op De Boogurt
maakt elke groep 940 lesuren per jaar. Dit leidt tot een evenredige verdeling van lesstof en werkdruk.
Weekpatroon:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Lesuren weektotaal:

Schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:30
08:30 - 12:00
08:30 - 12:30

13:15 - 15:15
13:15 - 15:15
13:15 – 15:15

5,5
5,5
4
5,5
4
24,5

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 + 31 mei 2019
10 mei 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019
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11. Schoolafspraken en aanvullende informatie
Netheid en hygiëne op school
Waar veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar verblijven, en dat geldt zeker voor kinderen, zijn sporen
van dat verblijf duidelijk waar te nemen. Enkele interieurverzorgsters houden het gebouw dan ook
schoon. Zij doen dit tweemaal per week. De toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Leerkrachten en
de kinderen zelf kunnen hen daarbij goed assisteren: mede zorg dragen voor het schoonhouden van de
toiletten, het afval gescheiden houden, de speelplaats en het speelveld schoonhouden en tal van kleine
dingen meer. Wij zien er zo goed mogelijk op toe, dat deze dingen inderdaad ook gebeuren. Als u daar
thuis ook de nodige aandacht aan schenkt, leren de kinderen dat het vanzelfsprekend is dat een beter
milieu bij jezelf begint. Regelmatig wordt door de GGD een onderzoek gedaan op school dat zich
toespitst op veiligheid en hygiëne.
Voor het bestrijden van hoofdluis maken we gebruik van een protocol dat, als bijlage, achter in deze
gids is opgenomen.
Ziekmelden leerlingen
Is uw kind te ziek om naar school te komen, dan graag vóór 08,15 uur een mailtje naar de betreffende
groepsleerkracht(en). De mailadressen van de leerkrachten vindt u op onze website www.deboogurt.nl.
Levensbeschouwing
De lessen levensbeschouwing worden verzorgd door de eigen leerkrachten. In de onderbouw gebruiken
we daarvoor projecten; in diverse groepen gebruiken we de methode “Leefstijl” als bronnenboek.
De traditionele voorbereiding en viering van de 1e Communie gebeurt vanuit de parochie. Een
uitgebreide brief van de parochie over de opzet van de 1e Communie kunt u bij de parochie opvragen.
In groepen 8 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld, om het Vormsel toegediend te krijgen.
Vanuit de parochie wordt u diverse keren uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan de
voorbereidingen van voornoemde vieringen, in samenwerking met gastouders.
Huiswerk
In de onderbouw krijgen de leerlingen af te toe een lees-/taalwerkje mee naar huis, om extra te kunnen
oefenen. De leerlingen in de midden- en bovenbouw hebben regelmatig enig huiswerk in de vorm van
het leren voor een proefwerk, het maken van een spreekbeurt, enz.
In groep 8 krijgen de leerlingen vanaf het begin van het schooljaar, buiten de voornoemde activiteiten,
wekelijks een taal- en rekenopdracht mee naar huis.
Verjaardagen
In de groepen 1 en 2 mogen de ouders de verjaardag van hun kind in de klas meevieren. In verband
met de privacy van de leerkrachten en kinderen, mogen geen video-opnamen gemaakt worden tijdens
deze vieringen. Uiteraard kunt u wel een foto van uw jarige kind maken. Vanaf groep 3 wordt de
verjaardag van een kind in de klas gevierd, zonder ouders. Bij verjaardagen van leerkrachten: het liefst
geen individuele cadeaus maar een kleinigheid namens de hele groep.
In het kader van “lekker en toch gezond” vragen wij u om de traktaties voor de kinderen hierop aan te
passen. Jammer genoeg zien we nog vaak chips, zoetigheid, e.d. als traktatie.
Hapje tussendoor
Elk kind mag ‘s morgens een stukje fruit of een ander voedzaam product mee naar school brengen om
dit in de pauze op te eten. Vooral op dinsdag en donderdag hebben we zogenaamde “gruitdagen”
ingevoerd. Het hapje tussendoor dient voor iedereen te bestaan uit groente en fruit. Speciaal voor de
kleinsten verzoeken wij de ouders, om fruit thuis schoon te maken en mee te geven in een verpakking
met de naam erop.
Allerlei drankjes en pakjes en blikjes zien wij liever niet, vanwege het afval.
Deze “gruitdagen” willen wij graag continueren. En in het kader van “gezond eten op school” willen wij u
vragen om als ouders te stimuleren dat de andere dagen uw kind ook een gezond hapje meeneemt.
Goede voeding zorgt voor energie en is onmisbaar om te kunnen groeien en goed te kunnen
functioneren, vooral ook op school.
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Schoolregels
Uiteraard zijn er op school ook regels. Regels waar we elkaar op aanspreken om de sfeer te behouden
zoals we die nu kennen.
- Kom niet te vroeg naar school. Een kwartier voor tijd is ruim voldoende. Dan is er toezicht en er zijn
verkeersbrigadiers.
- Tijdens het oversteken bij de brigadiers en op de speelplaats wordt met de fiets aan de hand
gelopen om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Ga, als de school uit is, steeds snel naar de verkeersbrigadiers toe; niet treuzelen.
- De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
- Op de speelplaats, en soms op het speelveld, kunnen we spelen. De fietsenstalling hoort daar niet bij.
- Klimmen en klauteren kun je op de speeltoestellen.
- Als het ‘mis’ gaat op de speelplaats wordt dit afgehandeld door de surveillerende leerkracht. De
groepsleerkracht wordt hiervan op de hoogte gebracht.
- We plaatsen “vlaggen” bij de zandbak, speelvelden en speeltoestellen als ze niet gebruikt mogen
worden (b.v. bij slecht weer of als er gebreken zijn geconstateerd).
- Zorg dat onze grijze en groene containers goed gevuld zijn. Dan blijft meteen de speelplaats schoon.
- Als je dorst hebt, kun je drinken in de eigen klas met een beker.
- Gymspullen en mappen niet los vervoeren, maar in een stevige (plastic) tas. Laat deze a.u.b. niet in
de gang hangen!
- Buiten schooltijd, als de schoolpoorten gesloten zijn, is toegang tot het schoolplein verboden.
Verlof
Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op t/m 10 extra verlofdagen per schooljaar, buiten de
reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk worden aangevraagd. Formulieren hiervoor
zijn op school en op onze website verkrijgbaar. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij
vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof:





Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.
Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin de
specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de
schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof wordt verleend onder de volgende condities:
- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd;
- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;
- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 4 dagen;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de vierde
graad: 1 dag;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 1 dag;
- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme weersomstandigheden
waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;
- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de
leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van nationale feesten gedenkdagen.

Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie. De
directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet.
Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de
leerplichtambtenaar maatregelen nemen.
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12. Personeel
Bezetting van de groepen schooljaar 2018-2019.
Groep
1/2 A

Aantal
lln
19->24

Maandag
VM
NM
José
José

Dinsdag
VM
José

NM
José

Woensdag
VM
Sylvia

Donderdag
VM
NM
Sylvia
Sylvia

1/2 B
1/2 C

20->24
19->23

Els
Edith

Els
Edith

Els
Edith

Els
Edith

Els
Edith

Els
Edith

Els
Edith

1/2 D

19->23

Marjo

Marjo

Marjo

Marjo

XXXXXXX

Sophie

Sophie

Sophie

3A

19

Mien

Mien

Claire

Claire

Mien

Mien

Mien

Mien

3B

20

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

Yvonne

Yvonne

Yvonne

Yvonne

4a

19

4b

25

5

36

Britt
Roel
Roel
Britt
Bertie

Annita
Roel
Roel
Britt
Bertie

Britt
Roel
Roel
Britt
Kristel

Denise +
Hanna

Denise +
Kristel

Britt
Roel
Roel
Britt
Bertie +
Kristel
Denise

Britt
Roel
Roel
Britt
Bertie

33

Annita
Roel
Roel
Britt
Bertie +
Kristel
Denise

Britt
Annita
Annita
Britt
Kristel

6

Britt
Roel
Roel
Britt
Bertie +
Kristel
Denise +
Hanna

Denise +
Kristel

Denise

7

35

Maartje

Daniëlle

Edith

31

Daniëlle +
Maartje
Marlijn +
Bianca

Daniëlle

8

Maartje
+ Bianca
Marlijn

Marlijn

Marlijn

Marlijn

T/m 13 maart
wordt de groep
opgesplitst
over de andere
3 kleutergroepen
Vanaf woe 20
maart Marjo /
Sophie

Denise
Bianca na

Vrijdag
VM
José /
Sylvia
Els
XXXXXXX
Groep wordt
opgesplitst
over de 3
andere
groepen.

10.00 uur

Marlijn +
Bianca

Daniëlle
Marlijn
Bianca

Maartje +
Daniëlle
Marlijn +
Bianca tot
10.00 uur

Directie

:

Administratie
Conciërge
Interieurverzorgsters

:
:
:

Huub Compen (directeur)
Monique Verhagen (afdelingsleider)
Claire Koonings (directieondersteuner)
Jeanine Spee
Piet van Goor
Miriam van den Wildenberg, Lilian Looymans, Petra Vunderink,
Edyta Wojtkowiak en Annie Cremers.
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13. Namen en adressen
Basisschool “De Boogurt”
Jan van Schoonvorststraat 2
6021 BP Budel
Tel: 0495-491600
E-mail: infodeboogurt@skozok.nl
Internet: www.deboogurt.nl

Kindertelefoon
0800-0432

SKOZOK Samen Koersen Op Zichtbare
Onderwijskwaliteit
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201

Maatschappelijk Werk (Dommelregio)
0495-499399

Vertrouwenspersoon “De Boogurt”
Daniëlle v.d. Vorst-Maas
Vertrouwenspersoon Skozok
Astrid Kraag
info@astridkraag.nl
tel: 06-81879368
Medezeggenschapsraad (MR.)
Secr.: Mevr. Esmee Roost-Beelen
p/a Jan van Schoonvorststraat 2
6021 BP Budel
0495-491600
Ouderraad (OR)
Secr.: Mevr. Wendy Mackus
P/a Jan van Schoonvorststraat 2
6021 BP Budel
0495-491600

Sociaal Team Cranendonck
Iris van de Sande
tel: 14 0495

Vertrouwensinspecteur
Landelijk meldpunt
0900-1113111
Klachtencommissie voor het Katholieke Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3925508 (Tussen 09.00-12.00 uur)
Bureau Jeugdzorg Eindhoven
Wal 20
5611 GG Eindhoven
040-7999100
Inspectie basisonderwijs
Spoorlaan 420 / Postbus 88
5038 CG / 5000 AB Tilburg
088-6696000 (Alg. nummer in Utrecht)
Ambtenaar leerplichtzaken
Gemeentehuis Cranendonck
Mevr. Petra Verberne
0495-431142

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
088-0031271

14. Belangrijke data:
Begin schooljaar 2018-2019
Open Dag voor nieuwe leerlingen
Start zomervakantie
Start schooljaar 2017-2018

maandag 20 augustus 2018
woensdag 30 januari 2019
maandag 8 juli 2019
maandag 19 augustus 2019

Overige belangrijke data worden tijdig bekend gemaakt via onze nieuwsbrief het “Boogurtblaaike”.
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15. Bijlagen:
Afkortingen
AVI

Analyse van Individualiseringsvormen
(test voor technische leesvaardigheid van teksten)

CITO

Centraal instituut voor toetsontwikkeling

DMT

Drie minuten toets (technisch lezen)

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

HGW

Handelingsgericht Werken

ICT-er

Informatie communicatie technologie coördinator

KO-er

Kwaliteitsondersteuner

LIO

Leraar in opleiding

MR

Medezeggenschapsraad

OR

Ouderraad

SKOzoK

Samen koersen op zichtbare onderwijskwaliteit
(bestuur/bevoegd gezag van onze school)

VO

Voortgezet onderwijs

WPO

Wet op het primair onderwijs
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PROTOCOL OND KINDEREN
OND kinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november en December.
Voorheen stroomden deze leerlingen binnen in groep 0. Groep 0 bestaat volgens de onderwijswet niet.
Volgens het oude systeem kleuteren deze kinderen dan langer als voorgeschreven. Als kinderen tussen
de 2,5 en 3 jaar kleuteren spreken we volgens de inspectie over kleuterschoolverlenging of doublure.
Als dit het geval is moeten we kunnen aantonen (middels handelingsplan) wat we hebben ingezet om
die verlenging te voorkomen. Met het oog hierop zal duidelijk zijn dat we de kleuterschoolperiode dienen
te zien als één blok en niet een groep 1 of groep 2 als afzonderlijk gesloten deel. Belangrijk is het om bij
elk kind afzonderlijk te kijken welk tijdpad het nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.
Voorwaarden vervroegde doorstroming:
 Het kind moet er sociaal-emotioneel aan toe zijn.
 De elementaire lees- en rekenvoorwaarden dienen aanwezig te zijn.
 Het kind dient voldoende tot zelfstandig werken in staat te zijn.
 De motorische vaardigheden van het kind moeten voldoende zijn ontwikkeld.
 In principe stromen alle OND-kinderen door naar groep 2. Mocht echter overduidelijk blijken dat
het kind veel beter gebaat is bij het aanbod van groep 1 dan kan, in overleg met de ouders,
deze keuze gemaakt worden. In de loop van groep 2 zal blijken of het kind zich op
bovenstaande gebieden voldoende ontwikkelt, of dat er extra begeleiding/ondersteuning nodig
is. Wanneer wij zien dat het kind niet voldoende “rijp” is en nog meer tijd nodig heeft om
spelenderwijs te leren, zal in overleg met de ouders besloten worden voor verlenging van de
kleuterperiode.
(Het gaat om datgene dat het kind op school laat zien.)
Indicatoren die we raadplegen voor vervroegde doorstroming:
 Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, Zien.
 Cito gegevens uit het LOVS, cito taal voor kleuters en cito ordenen (Score moet A/B zijn).
 Toetsgegevens vanuit het dyslexieprotocol.
 Bevindingen logopediste.
 Ontwikkelingsoverzicht.
 Observatie leerkrachten.
Traject zoals wij het op De Boogurt volgen:
 Het kind stroomt in wanneer het 4 jaar wordt.
 Alle kinderen die in oktober, november en december in groep 1 zijn gestart maken de Cito’s eind
1 mee.
 Tijdens het oudergesprek in januari wordt met de ouders bekeken wat wenselijk is voor het kind.
 In mei/juni volgt een tweede oudergesprek met alle ouders van kinderen die vóór
1 januari 5 jaar zijn geworden. Tijdens dit gesprek zal de school advies uitbrengen over de te
volgen weg. Als alle indicatoren samen zorgen voor een ruim voldoende score dan raden we
versnellen aan. Indien scores twijfelachtig zijn dan kijken we of we dit middels een
handelingsplan kunnen verbeteren, zijn de scores echter zeer laag dan kan op dit moment
besloten worden om de leerling te laten doubleren. Voor de twee laatst genoemde leerlingen is
het maken van een handelingsplan een zeer belangrijk aspect!
 Een kind dat het programma van groep 2 volgt, gaat niet per definitie naar groep 3 het volgend
schooljaar.
 Uiterlijk in mei bekijken de leerkracht en intern begeleider samen of versnellen/verlengen
wenselijk is. Op grond van de totale ontwikkeling van het kind wordt door de school een
beslissing genomen.
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Handelingsplan:
Om aan te kunnen tonen dat een kind langer dan 2,5 jaar kleutert, moet er een handelingsplan op
papier staan. Een kind kan langer kleuteren omdat het nog onvoldoende rijp is of omdat het een
ontwikkelingsachterstand heeft op één of meerdere ontwikkelingsgebieden.
Om aan te tonen dat het kind een rijpingsprobleem heeft, volstaat het goed volgen van een kind.
Hiervoor maken we gebruik van het ontwikkelingsoverzicht, observaties en de bijbehorende
oudergesprekken met verslaglegging. Al met al een goed inhoudelijk historisch overzicht.
Als een kind langer kleutert omdat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere
ontwikkelingsgebieden, dan moet er een duidelijk handelingsplan opgesteld worden en moet er
structureel aan het handelingsplan met het kind gewerkt worden. Middels evaluatie van het
handelingsplan kan er dan aangetoond worden of er onvoldoende/ voldoende ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Tevens wordt dit handelingsplan opgenomen in het groepsplan.
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PROTOCOL BESTRIJDING HOOFDLUIS
Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op
scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één
naar de ander worden overgebracht. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst, dat de
school regels vaststelt en afspraken maakt met de luizencoördinator, het luizenteam en de ouders en
vervolgens hier de leerkrachten van op de hoogte stelt.
Het controleren:
De coördinator van het luizenteam is het aanspreekpunt voor ouders, het luizenteam en de school en
zorgt ervoor dat het protocol wordt nageleefd.
1. Zorg voor checklists. Zorg dat deze op de dag van de controle op luizen aanwezig zijn en laat
deze niet rond slingeren na afloop van de controles.
2. Controleer op school na elke vakantie alle kinderen! Dus niet alleen na de grote vakantie, maar
ook na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. De coördinator Hoofdluis roostert dagen in
voor controles en geeft dit door aan het luizenteam, de leerkrachten en de ouders. Licht, voordat
er een controle plaats gaat vinden op school, tijdig de ouders in (via de nieuwsbrief), zodat zij
hun kinderen op voorhand kunnen controleren.
3. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar. Draag witte latex
handschoenen en schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de
paardenstaart, de pony en controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij
een kind, vervang dan de handschoenen om eventuele besmetting bij andere kinderen te
voorkomen.
4. Er wordt van school uit contact opgenomen met de ouders van het kind, waarbij hoofdluis is
geconstateerd. Het kind dient zo snel mogelijk (na schooltijd) thuis te worden behandeld met een
luizendodend middel. Houdt rekening met de gevoelens van het kind en stuur hem/haar niet
direct naar huis. Voorkom direct hoofd-op-hoofd contact, maar isoleer het kind niet van de rest.
5. Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens
verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
6. Druk de ouders op het hart om thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Thuis een besmetting
constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.
De checklist:




Het team houdt alle resultaten van de controle bij op de checklist.
Deze informatie dient discreet te worden behandeld.
Bespreek de checklist met de leerkracht en de Coördinator Hoofdluis.

Vragen van ouders:
Regelmatig krijgen scholen vragen van ouders over hoofdluis, hoe dit te behandelen en wat er verder
moet gebeuren om verspreiding te voorkomen. Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:
1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken.
2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen).
Voor het behandelen en kaminstructies is het verstandig om ouders eventueel te verwijzen naar
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl voor uitgebreide informatie over het behandelen van hoofdluis. Veel
algemene vragen over hoofdluis kunnen echter ook door de school rechtstreeks worden beantwoord.
Feiten over hoofdluis:



Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar
contact is de enige manier om het op te lopen.
De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne
heeft het dus niets te maken.
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Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven
op mensen en andersom.
Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er
is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet bijdragen
aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam
kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting
onwaarschijnlijk is.
Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het
wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast
aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet
in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander
kinderhoofd weten te bereiken.
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het
wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet
langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.
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ONDERTEKENING BEVOEGD GEZAG.
Bovenstaande schoolgids is in de MR-vergadering van juni 2018 vastgesteld en goedgekeurd door de
MR.
Ondertekening namens MR,

Ondertekening namens bevoegd gezag,

Voorzitter

Huub Compen, directeur De Boogurt
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