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De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt 
u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de Bolderik.  Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.   

Het team van de Bolderik wil haar leerlingen optimaal laten ontplooien, dit alles in hun eigen 
vertrouwde omgeving, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende instanties.   

Scholen verschillen steeds meer; in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen  een schoolgids te 
maken. Deze gids kan helpen bij het kiezen van een basisschool. In de schoolgids schrijft een school 
over de werkwijzen en de sfeer, maar ook over de behaalde resultaten. Op de website: 
www.scholenopdekaart.nl kunt u ook veel informatie over onze school vinden.   

De Bolderik heeft in het schooljaar 2018-2019 een goede beoordeling ontvangen vanuit de 
onderwijsinspectie. Een beoordeling waar wij uiteraard erg trots op zijn!

Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben èn voor ouders van 
toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af 
over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij 
mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.   

Aan deze schoolgids heeft onze MR zijn instemming verleend. Een schoolgids mag geen statisch 
document zijn. Het kan niet zo zijn dat de gids, als hij eenmaal gemaakt is, in de volgende jaren niet 
meer verandert. Een goede schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd door ouders, teamleden, 
bestuur en andere belangstellenden. Daardoor kunnen regelmatig veranderingen in de gids 
plaatsvinden. Als u zelf suggesties hebt om zaken die in de gids vermeld staan te wijzigen, dan staan wij 
open voor uw opbouwende adviezen en opmerkingen.   

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een 
toelichting.   

Team bs de Bolderik. 

Voorwoord
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Contactgegevens

RK Basisschool De Bolderik
Beatrixstraat 68
4273ET Hank

 0162402431
 http://www.bsdebolderik.nl
 info@bsdebolderik.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Cisca van der Pluijm info@bsdebolderik.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

224

2018-2019

Er zitten 224 leerlingen op de Bolderik (telling 1-10-2018). De school behoort tot de campus in Hank. Dit 
is een brede school met 7 partners. De andere partners zijn: Peuterspeelzaal 't Kruimelsoosje, Trema, 
Prisma, Kruiswerk Mark en Maas, Bibliotheek Altena, Sporthal (gemeente) en Openbare basisschool de 
Wilgenhoek.

Schoolbestuur

Stichting Uniek
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.761
 http://www.stichting-uniek.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Driegang.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

onderwijs op maat

samen werken, leren en spelen goed pedagogisch klimaat

T.O.P.P. team uniek

Missie en visie

Op de Bolderik heerst een warme, open sfeer met oprechte belangstelling voor elkaar. Door het 
creëren en vasthouden van een ordelijke omgeving met voldoende structuur, bieden wij de leerlingen 
een veilige rustige werkomgeving waar op een fijne manier gewerkt kan worden. Zoveel als mogelijk 
bieden wij onderwijs op maat. In een leerrijke omgeving kan een kind zich op de Bolderik ontplooien 
binnen alle mogelijkheden en talenten die het in zich heeft. We maken binnen ons onderwijs gebruik 
van zowel de verschillen als van de overeenkomsten tussen kinderen. Behalve leerresultaten hebben wij 
ook als doel het ontwikkelen en vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de 
zelfredzaamheid. Zowel weerbaarheid als tolerantie en respect zijn daarbij belangrijk. Het scheppen 
van een veilig pedagogisch klimaat is hiervoor een voorwaarde.

Het team van de Bolderik kenmerkt zich door passie voor het vak en liefde voor de kinderen. (T.O.P.P. 
team: talentvol, ontwikkelingsgericht, professioneel en werkt met plezier.) Er is een zeer hoge mate 
van betrokkenheid bij het kind en bij zijn context. Wij zijn een lerende organisatie die zich bewust 
ontwikkelt en open staat voor onderwijsvernieuwingen. Op de Bolderik wordt gewerkt met moderne 
methode, toetsen en onderwijsmiddelen. 

Als één van de zeven scholen van Stichting Uniek beschouwen wij ieder kind als uniek. Ieder kind heeft 
de behoefte zelf dingen te ontdekken, richting te geven aan eigen ontwikkeling en wil zelfstandig 
handelen.

Prioriteiten

Wij hebben ons voor de komende vier jaar de volgende doelen gesteld:

- De leerlingen op de Bolderik laten autonoom gedrag zien: Ze zijn in staat eigen keuzes te maken en 
verantwoordelijkheden te nemen waardoor hun motivatie zal groeien

- Op de Bolderik maken we optimaal gebruik van onze ICT middelen.

- De rekenresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.

- Op de Bolderik kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op 
het gebied van gedrag.

- Op het gebied van rekenen, lezen en spelling bepalen wij per groep onze ambities aan de hand van 
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toets resultaten en observaties.

Identiteit

De Bolderik is een katholieke school. Wij schenken aandacht aan catechese, vieringen, communie, 
vormsel, gezinsvieringen en godsdienstprojecten. We benaderen de kinderen vanuit een open houding 
en we accepteren daarom ook andere denkwijzen en opvattingen. Bij ons op school zijn dus ook 
leerlingen met een andere geloofsovertuiging welkom.
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Op de Bolderik werken wij met de volgende groepen:

groep 1-2A: juf Lieke en juf Jopie
groep 1-2B: juf Aukje en juf Esther
groep 3: juf Rosa en juf Marceline
groep 3-4: juf Ashley
groep 4: juf Jeanette en juf Laura
groep 5: juf Christel en juf Maria
groep 6A: juf Kelly en juf Jennie
groep 6B: juf Loes
groep 7: meneer Mathijs en juf Kelly
groep 8: juf Linda

Op dinsdag wordt er (op de Bolderik) een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7 
georganiseerd. Dit is een samenwerking tussen bs de Peppel in Dussen en bs de Bolderik. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht verlof heeft aangevraagd (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, zorgverlof), 
wordt deze aanvraag middels een formulier ingediend bij de stichting. De aanvraag wordt in 
behandeling genomen en de leerkracht krijgt te horen of het verlof wordt verleend. 
Wanneer de leerkracht verlof heeft gekregen wordt er direct gezocht naar een invalleerkracht om de 
desbetreffende groep op te vangen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

6



Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
5 u 20 min 5 u 20 min

rekenen
1 uur 1 uur 

Engels
25 min 25 min

Cathechese
15 min 15 min

Werken met 
ontwikkelingsmateriale
n

4 u 05 min 4 u 05 min

Muziek
35 min 35 min

Kunstzinnige vorming
1 u 05 min 1 u 05 min

Buiten spelen of gym
5 uur 5 uur 

Schooltv
30 min 30 min

Wereldoriëntatie
30 min 30 min

De kleuterklassen besteden naast deze vakken ook tijd aan de dagopening en wisselende activiteiten. 
De pauzes zijn niet meegenomen in het bovenstaande schema.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Alle groepen besteden naast bovengenoemde vakken ook tijd aan presentatievormen (boekbespreking 
in de bovenbouw, kringgesprek etc.) en klassen specifieke vakken en/of onderdelen. In iedere groep 
wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 4 u 15 min 3 u 20 min 2 u 30 min 3 u 15 min 2 u 15 min

Taal
6 u 15 min 2 u 35 min 3 uur 2 u 45 min 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 15 min 5 u 30 min 6 uur 6 uur 5 u 15 min 5 u 45 min

Wereldoriëntatie
30 min 3 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 uur 1 u 05 min 1 uur 30 min 45 min

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
15 min 45 min 1 uur 45 min 1 u 15 min 1 u 30 min

spelling
2 u 30 min 2 uur 2 uur 2 u 15 min 2 uur 

schrijven
2 u 30 min 1 uur 15 min

zelfstandig werken 
(ontwikkelingsmateriaa
l gr. 3)

2 u 30 min 2 u 30 min 45 min

school tv.
15 min 15 min 15 min 15 min

begrijpend lezen
1 u 45 min 2 uur 1 u 45 min 2 uur 

studievaardigheden
45 min

muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Extra lokaal voor de verrijkingsgroep op dinsdag, op de andere dagen wordt dit lokaal ingezet 

voor het begeleiden van groepjes e.d.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.We gebruiken daarbij de methode Schatkist.

De samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wordt vormgegeven door het 
clusteroverleg. Het clusteroverleg is een overleg tussen medewerkers van de groepen 1/2 van de 
basisschool, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Tijdens dit overleg wordt gesproken over 
gemeenschappelijke thema's en onderwijsactiviteiten. Tevens gaan medewerkers van de basisschool 
en de peuterspeelzaal bij elkaar op bezoek tijdens lestijden. Naast het clusteroverleg tussen 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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medewerkers is er ook een overleg tussen de leidinggevenden van de betrokken partijen. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën binnen onze organisatie. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het 
ondersteuningsteam en zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning 
plus begeleid. 

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd 
onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP (ontwikkelingsperspectief) 
uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid. 

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief 
gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. 
Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5

Onderwijsassistent 5

Rekenspecialist 8

Taalspecialist 10

leerkracht verrijkingsgroep 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Bolderik wordt gewerkt met een respectprotocol.
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Iedere klas maakt aan het begin van het schooljaar afspraken. De kinderen denken hier als groep over 
na en zorgen op deze wijze samen voor een positieve, goede sfeer in de klas. Op onze website 
www.bsdebolderik.nl is het protocol in te zien. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
De kinderen van groep 7 en 8 vullen een WMK (werken met kwaliteit) vragenlijst in. De veiligheid is hier 
een onderdeel van. De vragenlijsten worden geanalyseerd door de leerkrachten en eventuele 
aandachtspunten worden hier uit gehaald.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Op school is een respectmap aanwezig. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het observeren en 
tijdig melden van onacceptabel gedrag tussen kinderen. Onze aanpak staat beschreven in het 
respectprotocol. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. I. de Leeuw. 
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Klachtenregeling

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend resultaat uiteindelijk 
daarna bij de klachtencommissie van Stichting Uniek plaatsvinden.

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet 
worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich niet 
gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is 
belangrijk dat de klager in een eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt 
met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is. Wanneer de schoolcontactpersoon of 
vertrouwenspersoon inschakelen? Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager 
geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende 
persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan de klager 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Eens in de twee weken wordt de nieuwsbrief verstuurd naar de ouders per mail. Wanneer er belangrijke 
zaken zijn worden de ouders daar via de mail van op de hoogte gehouden. Het inzien van de 
leerlingresultaten kan via het ouderportaal van Parnassys. Daarnaast zijn wij gestart met de app van 
Social Schools. De leerkracht(en) en de ouders hebben een eigen digitale omgeving waarin zij met 
elkaar kunnen communiceren. 

Op de website van de Bolderik (www.bsdebolderik.nl) is alle belangrijke informatie rondom onze school 
te vinden. Protocollen, brieven, nieuwsbrieven etc. worden op de site gezet, zodat ouders deze 
informatie gemakkelijk terug kunnen vinden.

Verder worden ouders gedurende het schooljaar een aantal keer uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht van hun kind(eren). Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken. Na 
het eerste rapport volgt een rapportgesprek en aan het einde van het schooljaar kunnen ouders zich 
nogmaals inschrijven voor een gesprek wanneer daar behoefte aan is. Gedurende het schooljaar 
houden leerkracht(en) en ouder(s) elkaar op de hoogte van belangrijke zaken rondom de leerlingen. 

School en ouders hebben elkaar nodig om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te kunnen 
stimuleren. De school ziet dan ook de ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de 
kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten. 

Op de Bolderik hebben wij te maken met ouders die (actief) betrokken willen zijn bij de gang van zaken 
op school en het onderwijs aan hun kinderen. Ouderbetrokkenheid willen wij dan ook omschrijven als 
een actieve betrokkenheid van ouders met het onderwijs van hun kinderen. Daaronder valt ook de 
aandacht voor het leven thuis (en in de buurt) en voor de inbreng van de ouders in het onderwijs. De 
school is laagdrempelig en staat open voor de wensen en initiatieven van ouders.  

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

terecht bij de schoolcontactpersonen of de vertrouwenspersoon. 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de school te maken 
heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires 
kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon.

Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de school wil gaan of 
naar de vertrouwenspersoon van Stichting Uniek. Hiervoor kunt u terecht bij: 

De schoolcontactpersoon voor klachten op onze school            
- teamleider bovenbouw:  I. de Leeuw 0162-402431 

De vertrouwenspersoon van Stichting Uniek  is te bereiken bij             
- GGD West-Brabant/Breda             
Doornboslaan 225-227             
4816 CZ Breda             
076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur tot 17.00 uur)   
                                                                                   

“Stichting Uniek”                                                                                    
Wilhelminalaan 11d                                                                                    
4941JG Raamsdonksveer                                                                                    
Postadres: Postbus 122                                                                                    
4930 AC Geertruidenberg                                                                                   
telefoon: 0162-510262 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• carnaval

• Pasen

• sportdag

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Er zitten drie ouders in de MR van de Bolderik. Zij gaan met drie leden van het personeel in gesprek 
over het onderwijs op onze school.

Oudergeleding:       
Michiel Schillemans                                    
Jeanet van Velthoven                                    
Marthijn van der Wal 

Teamgeleding:         
Christel Gijsbers                                    
Marceline Kant                                    
Esther Kuijten 

Daarnaast heeft de Bolderik een oudervereniging. Iedere groep heeft een klassenouder. Deze 
klassenouder ondersteunt de leerkracht gedurende het schooljaar bij diverse activiteiten/vieringen in 
de klas. Wanneer de groepsleerkracht hulp nodig heeft bij een activiteit in de klas is de klassenouder de 
eerste persoon die benadert wordt, daarna wordt de andere ouders om hulp gevraagd. Ook wanneer er 
een excursie gepland staat worden er ouders ingezet om de kinderen te begeleiden. 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Aan de ouders van de kinderen uit groep 8 wordt een vrijwillige extra bijdrage gevraagd voor het 
schoolkamp. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer een kind ziek thuis blijft kunnen ouders de school bellen om dit door te geven. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Er wordt een verlofaanvraag ingediend bij de directeur. Het formulier is te vinden op de website 
(www.bsdebolderik.nl).

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af op het gebied van 
rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT 
(drie minuten toets) en de AVI toets om het leesniveau van de kinderen te bepalen. 

Er wordt op de Bolderik gewerkt met arrangementen/groepsplannen op het gebied van lezen, rekenen 
en spelling. Aan het begin van het jaar wordt een plan opgesteld, waarin de verschillende niveaus van 
de leerlingen en de daarbij behorende aanpak worden opgenomen. Er wordt gewerkt met een 
intensieve groep, een basisgroep en een verdiepte groep. Daarnaast zijn er leerlingen die op een eigen 
leerlijn werken. De opgestelde plannen worden herzien in januari. Tussentijds worden de plannen twee 
keer geëvalueerd tijdens de tussenevaluatie. Toetsresultaten, observaties, gesprekken met de 
leerlingen en lesevaluaties worden meegenomen om de evaluatie en het nieuwe plan op te stellen. 
Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met de intern begeleider om de resultaten te bespreken 
en waar nodig een kindgericht plan van aanpak op te stellen. 

5.2 Eindtoets

In het schooljaar 2018-2019 lag de gemiddelde score van de Cito eindtoets bij de Bolderik op 538,1. Het 
landelijk gemiddelde lag op een score van 535,7. 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,6%

vmbo-b 10,3%

vmbo-b / vmbo-k 12,8%

vmbo-k 5,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 12,8%

vmbo-(g)t / havo 23,1%

havo 2,6%

havo / vwo 20,5%

vwo 10,3%

De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

sociale cohesie

actief burgerschaprespectvol 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Het sociaal- emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. 
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Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot 
verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de 
mensen en de wereld om hen heen.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale ontwikkeling. Hiervoor 
wordt de methode "Kinderen en... hun sociale talenten" gebruikt. De ontwikkeling van de sociale 
opbrengsten wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van de groep en de 
individuele leerlingen wordt tijdens de leerlingbespreking (groepsbespreking) besproken. Deze 
bespreking vindt plaats tussen leerkracht en de intern begeleider. In deze gesprekken worden ook 
mogelijke aanpakken voor een groep of voor individuele leerlingen besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen 
en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Op onze 
school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Om de twee jaar 
nemen we een ouderenquête af. 

Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten 
we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft 
de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Daarnaast beschikt de school over een leerlingenraad met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De 
kinderen van de school mogen meedenken over verbeterpunten en kunnen een idee aandragen door 
dit op een briefje in de ideeën box te doen. Onder begeleiding van een leerkracht worden de ideeën en 
verbeterpunten met de schoolraad besproken en wanneer het kan doorgevoerd. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Trema, buiten het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

De Bolderik is vanaf 8:00u. telefonisch bereikbaar (0162-402431) voor ziekmeldingen of andere zaken 
die u wilt doorgeven of vragen. De directeur, Cisca van de Pluijm, is voor noodgevallen of dringende 
zaken ook te bereiken in de avond of in het weekend op het nummer: 06-40519782.

De leerkrachten zijn op hun werkdagen van 8:00u. tot 17:00u. (buiten de lestijden om) bereikbaar via 
Social Scools. Via de app kunt u de leerkracht een berichtje sturen. De emailadressen van de 
leerkrachten zijn ook te vinden in Social Scools. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Op de website onder het kopje 'praktisch' vindt u meer informatie over het continurooster.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 
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6.3 Vakantierooster

Naast de vakanties zijn er nog een aantal studiemomenten voor de leerkrachten. 

De volgende dagen of dagdelen zijn de leerlingen ook vrij:

- maandag 9 september
- vrijdag 11 oktober
- vrijdagmiddag 20 december
- vrijdag 27 maart
- woensdag 20 mei
- dinsdag 2 juni
- maandag 22 juni 
- vrijdagmiddag 10 juli

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Tweede Paasdag 13 april 2020

Meivakantie 20 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Trema , buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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