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Een woord vooraf 

Waarom een schoolgids voor 

ouders? 
 

 

De basisschool .............. een stukje van je leven 

 

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. 

 

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. 
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Raamsdonksveer, juli 2018, 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom 

willen u in het kort informeren over Stichting Uniek. 

Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de 

gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. 

Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. 

 

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. 

Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet 

weghalen. 

Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt 

verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het 

maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de 

kinderen. Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze 

mogelijkheden. 

 

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren 

het beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom 

biedt elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun 

gemak kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met 

respect voor de andere kinderen. 

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de 

wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk 

schoolteam aanbrengt. 

 

Unieke scholen willen samenwerken. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en 

ervaringen met elkaar delen en samenwerken. 

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het 

realiseren van de visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een 

netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden 

hiervan zijn samenwerking binnen passend onderwijs. 

Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, 

peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze 

samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht 

worden. 

 

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. 

Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun 

website nemen. 

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. 

 

Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun 

vervolgopleidingen uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij 

kunnen functioneren. De ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de 

kinderen zo hoog mogelijke prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd 

beleven. 
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De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan 

goed onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat 

alle medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen 

van cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat 

leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. 

 

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden 

het erg fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en 

verwachten dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u 

hierover vragen of opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de 

groepsleerkracht. Want we willen graag tevreden en trotse ouders. 

 

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting 

Uniek. De leiding over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de 

voorzitter van het College van Bestuur. 

Op elk van de zeven scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar 

heeft u het meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de 

school.  

 

Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie 

vinden over de stichting. 

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2018-2019. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P. Hendrix 

College van Bestuur 

Voorzitter 
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 1. DE SCHOOL 
 

 

 

 

1.1 Directie 

 

Directeur: mevrouw Cisca van der Pluijm. 

 

1.2 Situering van de school 

Basisschool De Bolderik staat in Hank. Hank is een dorp met ruim 3800 inwoners. 

De school behoort tot de Campus. Dit is een brede school met 7 partners. De 

andere partners zijn: 

Trema: Peuterspeelzaal ’t Kruimelsoosje en voor- en naschoolse opvang ZieZo, 

Prisma, Kruiswerk Mark en Maas, Bibliotheek Altena, Sporthal (gemeente) en 

Openbare basisschool de Wilgenhoek. 

 

 

1.3 Schoolgrootte (telling 1-10-2017) 

 

 

 

Aantal leerlingen 

 

 

234 

 

Aantal leraren 

 

 

17 
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR 

STAAT  
 

 

 

 

2.1 Identiteit, uitgangspunten, kernwaarden 

 

- Identiteit 

De Bolderik is een katholieke school. Wij schenken aandacht 

aan bidden, catechese, vieringen, communie, vormsel, 

gezinsvieringen en godsdienstprojecten.  

De leerkrachten 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. 

 

- Uitgangspunten 

Centraal staat dat we altijd aandacht hebben voor een evenwichtige ontplooiing 

van het kind op het gebied van kennis, maar ook op emotioneel, motorisch en 

sociaal terrein. Daarnaast moet de school een goede voorbereiding zijn op het 

vervolgonderwijs en de maatschappij. 

Onze school besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden zoals functioneel 

spellen, lezen, schrijven, rekenen en taal. We zorgen voor voldoende parate kennis 

bij de wereldoriënterende vakken. Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling 

van sociale vaardigheden. 

 

- Onze kernwaarden  

 

1. Onderwijs op maat 

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. 

 

2. Goed pedagogisch klimaat 

Behalve goede 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. 

 

3. Samen leren, werken en spelen staan centraal 
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Kinderen leren van elkaar door op een doelmatige en plezierige manier met elkaar 

te spelen en te werken. 

 

4. T.O.P.P. team 

Het team van leerkrachten op de Bolderik is talentvol, ontwikkelingsgericht, heeft 

een professionele houding en werkt met plezier. 

 

5. Uniek 

Als een 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, kortom wil autonoom zijn. 

 

2.2 Het klimaat van de school 

We proberen onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vinden van 

hun weg in de maatschappij. We doen dit door hen op te voeden tot 

zelfwerkzaamheid, door het vaststellen en handhaven van regels en afspraken en 

door maatschappelijk relevante onderwerpen te bespreken. 

Er zijn gedragsregels opgesteld voor iedere groep en voor de gehele school. We 

vinden namelijk dat kinderen zich moeten houden aan een aantal regels 

betreffende orde en rust. We denken dat de kinderen in een ordelijke en nette 

omgeving een betere leeromgeving hebben en dus tot betere resultaten komen. 

We doen ons best om in de groepen een zo veilig en uitdagend mogelijk leer- en 

werkklimaat te creëren. Ongewenst gedrag zal daar waar nodig gecorrigeerd 

worden.  

In alle groepen werken we met de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.  

Met behulp van deze methode werken wij systematisch aan de sociale 

competenties van leerlingen. De ontwikkeling van de sociale vaardigheden van 

onze leerlingen volgen wij door middel van de observatiesystemen “Kijk” voor groep 

1/ 2 en “Zien” voor de groepen 3 t/m 8. 
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3. DE ORGANISATIE VAN HET 

ONDERWIJS 
 

 

 

3.1 De organisatie van de school 

 

Dit schooljaar zijn er 10 groepen.  

 

Het aantal leerlingen per groep is als volgt:  

 groep 1/2A:   21 leerlingen aan het begin van het schooljaar 

 groep 1/2B:    22 leerlingen aan het begin van het schooljaar 

 groep 3A: 16 leerlingen 

 groep 3B:  15 leerlingen 

 groep 4: 25 leerlingen 

 groep 5A: 18 leerlingen 

 groep 5B: 17 leerlingen  

 groep 6:  30 leerlingen 

 groep 7:  28 leerlingen  

 groep 8: 28 leerlingen 

  

 

In de groepen 1/2 werken we thematisch. We gebruiken hiervoor de nieuwste versie 

van de methode Schatkist.  

We proberen kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling. Er is veel materiaal 

aanwezig dat de kinderen hierbij helpt. Praktische zaken uit hun belevingswereld 

spelen daarbij ook een rol. Spelen en leren vormen een voorbereiding op het latere 

lees- en taalonderwijs. In de kleuterspeelzaal krijgen zij bewegingsonderwijs. 

 

Vanaf groep 3 leren de kinderen de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen. In 

hun verdere schoolloopbaan komen ook de vakken taal, aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie, techniek, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek en 

gymnastiek aan de orde. In alle groepen werken de kinderen geregeld met 

verschillende computerprogramma’s. 

In alle groepen wordt het zelfstandig werken gestimuleerd. Hierdoor wordt het 

zelfvertrouwen van de kinderen vergroot en leren ze met elkaar problemen 

oplossen. Deze leervorm komt dagelijks aan de orde en wordt ingevoegd in de 

gebruikte methodes. 
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Op de Bolderik werken we aan de 21st century skills. We hebben gewerkt aan 

alle pijlers denkkracht, zelfregulering, samenwerken en perspectief nemen.   

 

-driestromenonderwijs 

Op de Bolderik werken wij met het driestromenonderwijs. Door de instructie en 

verwerking op 3 niveaus aan te bieden, willen we meer tegemoet komen aan de 

individuele leerbehoeften van kinderen. 

De leerkrachten brengen van alle leerlingen in hun groep de onderwijsbehoefte in 

beeld. Aan de hand van deze behoefte worden de leerlingen ingedeeld in 3 

niveau’s. De leerkracht houdt rekening met deze niveauverschillen door dezelfde les 

in 3 niveaus aan te bieden. De leerlingen krijgen een basis, een verdiept of een 

intensief arrangement aangeboden. De leerlingen volgen de les op het niveau dat 

bij hun past. Op deze manier krijgen de leerlingen onderwijs op maat.  

De verschillende niveaus worden door de leerkracht beschreven in het 

zogenoemde groepsplan. Voor de vakken rekenen, spelling en lezen wordt er 

gewerkt met een groepsplan. 

 

- Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

De zorg voor individuele leerlingen zal zo veel mogelijk binnen de eigen groepen 

gerealiseerd worden. Als school kiezen we ervoor om zo veel mogelijk in te zetten op 

de groepsformatie, waardoor we de klassengrootte zo veel mogelijk beperken.  

De school beschikt over een IB- er (interne begeleider) die de leerlingenzorg 

coördineert.  

 

- Verrijkingsgroep 

Ook dit schooljaar werken we op de dinsdag met een verrijkingsgroep voor 

leerlingen van groep 5, 6 en 7. In de ochtend komt de groep van groep 5 en 6 bij 

elkaar en in de middag de groep van de leerlingen uit groep 6 en 7.  

De verrijkingsgroep heeft een samenstelling van kinderen van de Peppel 

(basisschool Dussen) en de Bolderik. Omdat de Bolderik een klaslokaal beschikbaar 

heeft zullen we deze groep hier inrichten.  

Ook op de Peppel en de Bolderik zitten leerlingen die kenmerken laten zien die 

duiden op (hoog)begaafdheid.  

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in hele hoge resultaten, hiervoor 

is een extra stimulerende leeromgeving nodig.  

In de verrijkingsgroep willen wij deze leerlingen extra uitdaging bieden, als 

aanvulling op de beschikbare mogelijkheden in de klas.   

Juf Ilona de Leeuw zal de organisatie en de lesgevende taken voor deze groep op 

zich nemen.  

 

3.2 De samenstelling van het team 

 

- Wie werken er in de school? 

-Directeur: C. van der Pluijm 

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de   

onderwijskundige ontwikkeling van de school. 

- Teamleiders: I. de Leeuw en E. Kuijten 

 Zij zijn het aanspreekpunt wanneer de directeur niet op school aanwezig is. 

- Groepsleraar 

Dit is de leerkracht die de algehele verantwoordelijkheid voor een groep 

draagt. Bij een duobaan zal dit meestal degene zijn, die de meeste uren voor 

de groep staat. 

- I.C.T.-er: L. van Beijnen en L. van der Pol 
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 Dit zijn degene die de zorg hebben over het computeronderwijs. 

- IB- er (Intern Begeleider): M. van Keulen 

Dit is degene die op school de coördinatie van de zorg en ondersteuning in 

handen heeft. 

- B.H.V.-er (Bedrijfs Hulp Verlener): M. Kant, I. de Leeuw,  L. van de Pol, L. Weber, M.        

Romme, H. Ribbers en C. van der Pluijm  

Dit zijn degenen die bij calamiteiten de leiding op zich nemen. 

- Conciërge: H. Ribbers 

 Deze verricht allerlei ondersteunende werkzaamheden binnen de school. 

 

 

3.3 De activiteiten voor de kinderen  

 

- Activiteiten in de onderbouw 

Binnen de kleuterbouw werken we samen met de 

kleuters aan een thema. Rond het thema creëren we 

steeds verschillende hoeken in de klas, waar de kinderen 

uitgedaagd worden te spelen en zich te ontwikkelen. De 

kinderen helpen mee de hoeken in te richten door van 

thuis wisselende materialen mee te nemen. De 

leerkracht speelt mee, observeert en stuurt. Zo proberen 

we in te spelen op de individuele ontwikkeling van ieder 

kind. De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd met 

het kindvolgsysteem KIJK. Ook heeft elk kind een 

Portfolio. We gebruiken vanaf schooljaar 2018-2019 de nieuwe methode Schatkist, 

de mappen van Gecijferd en Fonemisch Bewust zijn en de spelletjes van Met 

Sprongen Vooruit.  Door deze methodes als leidraad te gebruiken hebben we een 

goed beeld zodat alle aspecten van het kleuteronderwijs uitgebreid aan bod 

komen.  

 

- Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 

Voor de vakken lezen en taal gebruiken we in groep 3 de methode Veilig Leren 

Lezen. We werken met de “Kim- versie” van deze methode. Dit is de nieuwste versie 

en sluit aan bij de leefwereld van het kind. Vanuit de methode wordt er een woord 

aangeboden en aan de hand van deze woorden leren de kinderen de letters.  

 

Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor  leesplezier. Op die 

manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-

leesontwikkeling. Daarmee vormt Veilig leren lezen samen met Schatkist, Estafette, 

Taal in beeld en Lezen in beeld de doorlopende lijn taal-lezen van groep 1 t/m 8. 

 

Voor het schrijfonderwijs werken we in groep 3 t/m 8 met de methode 

Pennenstreken. Deze schrijfmethode sluit in groep 3 aan bij onze leesmethode, 

zodat lees- en schrijfonderwijs op een goede en verantwoorde manier gekoppeld 

zijn.  

 

http://www.veiliglerenlezen.nl/Taal-lezen-groep-3/Hoe-werkt-Veilig-leren-lezen/Technisch-lezen-groep-3.htm
http://www.veiliglerenlezen.nl/Taal-lezen-groep-3/Hoe-werkt-Veilig-leren-lezen/Leesbevordering-2.htm
http://www.veiliglerenlezen.nl/Taal-lezen-groep-3/Doorlopende-leerlijn.htm
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5_YaujbLbAhXHbVAKHWRdDkgQjRx6BAgBEAU&url=https://jufmaike.nl/schatkist-editie-3-anker-start/&psig=AOvVaw0k1NTTvwUxK29vQkenc6su&ust=1527929975994771
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De groepen 4 t/m 8 werken met de taalmethode Taal in Beeld. 

Naast deze methode gebruiken we een aparte 

spellingmethode Spelling in beeld. Beide methodes bieden 

veel mogelijkheden voor zelfstandig werken en het aanbieden 

van leerstof op verschillende niveaus. We werken met de 

nieuwste versie van deze methode.  

 

Voor het leren lezen in de groepen 4 t/m 8 werken we met de 

methode Estafette.  

Met behulp van deze methode leren de kinderen technisch lezen. We 

besteden in groep 4 veel tijd aan het technisch lezen zodat leerlingen 

later beter in staat zijn begrijpend te lezen. 

Estafette sluit goed aan bij het driestromenonderwijs. 

Naast technisch lezen gebruiken we Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip 

XL voor begrijpend lezen. Hierin komen wekelijks actuele 

onderwerpen aan bod. Halverwege het schooljaar van groep 3 

starten maken we een start met het voorspellen, lezen en praten over 

de teksten. Deze onderdelen zijn opgenomen in de methode Veilig 

leren lezen. Op deze manier ontstaat er een doorgaande lijn naar groep 4.  

In groep 8 wordt de methode Blits gebruikt om de studievaardigheden te oefenen. 

In het leesplan van De Bolderik staat uitgebreid beschreven hoe we het 

leesonderwijs aanpakken. 

 

De groepen 3 t/m 6  werken met de rekenmethode Getal en 

Ruimte Junior. Bij Getal en Ruimte Junior wordt iedere week één 

rekenthema aangeboden. Met Getal & Ruimte Junior werken 

wij op een gestructureerde manier aan een goede 

rekenvaardigheid door gebruik te maken van het 

drieslagmodel en het handelingsmodel. Kinderen leren dat de 

tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk zijn als de 

uitkomst. 

 

Rekenrijk wordt gebruikt in de groepen 7 en 8. Na ieder 

thema wordt er een toets afgenomen en zo weet de 

leerkracht of een leerling herhalings- of verrijkingsstof nodig 

heeft. 

 

Ook wordt er 2 x per jaar een Cito rekentoets afgenomen. 

Hiemee worden de leerlingen op twee onderdelen 

getoetst, namelijk:  

1. meten, tijd en geld  en 2. getallen en bewerkingen. 

 

 

- Wereldoriënterende vakken   

* Geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde/ biologie: 

De groepen 4 t/m 8 werken met de nieuwste methode van Naut, Meander en 

Brandaan. De nieuwste versie van Naut Meander Brandaan verbindt kennis én 

vaardigheden van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. 

De groepen 6 t/m 8 verwerken de stof digitaal op de laptop. 

 

  * Verkeer: 

Methode: Wijzer door het verkeer. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8cYx-Oa7FTsyvM&tbnid=XVAeVuUcvrIZqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schoolboekenthuis.nl/rekenen/lesmethodes/rekenrijk.html&ei=OajBUduxDYPYtQahooCICg&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNHL9G6ZXAxAymwF0ZS-4AeDltNlXA&ust=1371732401560971
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pLiqiyJT5-zKjM&tbnid=a6yMJUJZ8e1VPM:&ved=0CAUQjRw&url=https://portal.opmaat-scholen.nl/scholen/obs_de_sleutel/praktisch/Pages/Methodes.aspx&ei=Ha3BUbOxNYSYtAaRuYDQDg&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNF9GFXtM5LU6OPFgutz5lmbvwtOJQ&ust=1371733653535950
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We werken met de vernieuwde versie van “Wijzer door het verkeer”. Deze methode 

is mede ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland en sluit prima aan bij de doelen 

voor eigentijds verkeersonderwijs. 

 

Bij al deze vakken wordt gebruik gemaakt van de educatieve TV-programma’s. Ook 

worden er regelmatig gastlessen gegeven. Op deze manier proberen we de 

leefwereld in de klas halen. Deze lessen sluiten aan bij de wereldoriënterende 

vakken en actuele onderwerpen uit de maatschappij. Daarnaast gaat ook elke 

groep op excursie en zo gaan we met de kinderen de wereld ontdekken.  

 

*Techniek: 

Ook het vak techniek wordt op school aangeboden . 

Er is een aparte techniektoren voor de boven-, 

midden- en onderbouw. 

Voor elke groep zijn er in een schooljaar 10 

technieklessen met het bijbehorend materiaal. Deze 

lessen kunnen klassikaal of in groepjes gegeven 

worden, op een niveau dat bij de kinderen past. 

 

- Expressie activiteiten/ cultuur  

Naast de leervakken willen wij de kinderen de mogelijkheid bieden zich ook op 

expressief gebied zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. 

Bij de groepen 1/2 komen de expressievakken elke dag aan bod. 

Bij de groepen 3 t/m 8 komen de volgende vakken minstens eenmaal in de week 

aan de orde: 

 

* Muziek 

Dit schooljaar werken we samen met Popkoor Con Forza 

en met fanfare St. Ceacilia.  

Er wordt vanuit deze verenigingen door professionals 

meegewerkt aan onze muzieklessen. Ook is er 

ondersteuning voor de leerlingen in groep 8 tijdens het 

oefenen voor de musical. 

Deze samenwerking  is tot stand gekomen na het 

ontvangen van een muzieksubsidie. 
 

* Tekenen 

Kinderen leren de beelden die zij zien of fantaseren op papier weer te geven. 

Verschillende materialen die hierbij gebruikt worden zijn: kleurpotloden, stiften, verf, 

vetkrijt, inkt en houtskool. We werken hierbij met een leerlijn voor tekenen.  
 

* Handenarbeid 

Kinderen leren omgaan met allerlei materialen en technieken. Enkele materialen 

waarmee gewerkt wordt, zijn: allerlei soorten papier, karton, verf, hout, klei, kosteloos 

materiaal. 

               

* Vrije expressie 

Kinderen mogen naar keuze hun eigen kunnen tonen. Dit kan inhouden: een 

spreekbeurt houden, poppenkast spelen, een toneelstukje opvoeren, playbacken, 

voorlezen of een instrument bespelen. 

 

* Cultuurloper 

Vorig schooljaar zijn we gestart met de cultuurloper. Hierbij stellen we samen 
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ambities op het het gebied van cultuuronderdwijs en beschrijven we hoe we die 

gaan bereiken. Daarnaast doen wij mee aan het Cultuurmenu Altena, waarbij elke 

groep op een ludieke manier kennismaakt met een kunstdiscipline.  

 

- Lichamelijke opvoeding  

Dit onderdeel is belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek van het kind.   

Bij de groepen 1/2 wordt daar elke dag aandacht aan 

besteed. Er is voor deze kinderen een aparte gymzaal met 

daarin allerlei klim- en klautermateriaal. Ook zijn er kleinere 

materialen zoals hoepels, blokken, touwtjes en ballen.  

Bij mooi weer gaan de kleutergroepen buiten spelen. Daar 

beschikken ze over een speelplaats met een zandbak met 

de nodige attributen. Op het speelplein kunnen ze met 

karren en steppen naar hartelust spelen. 

 

Alle groepen krijgen eenmaal per week gymles. De kinderen 

moeten hierbij aangepaste schoenen en kleding dragen. 

Vanaf groep 6 douchen de kinderen zich na de gymles, omdat we hygiëne 

belangrijk vinden.  

 

Vanuit de gemeente Werkendam worden een aantal extra gymlessen 

aangeboden door een vakleekracht bewegingsonderwijs. De kinderen hebben 

gedurende het schooljaar dus een aantal keer twee gymlessen in de week. Ook 

zullen de reguliere gymlessen regelmatig gegeven worden door een vakleerkracht 

vanuit de gemeente.  

 

3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

 

* Aantal groepslokalen: 11 

 

* Multifunctionele aula: 

Hierin staat een vast podium met verlichting. Daarnaast staan er tafels en stoelen 

die gebruikt kunnen worden bij groepswerk, RT en voor het overblijven. Tevens is er 

een beamer aanwezig voor het gebruik van presentaties.  

 

* Lokaal voor lichamelijke opvoeding: de groepen 1/2 hebben een eigen speello-

kaal, de groep 3 t/m 8 hebben een ruime gymzaal.  

 

* Gangen: worden als extra ruimte gebruikt. Zo is er een bouwhoek bij de kleuters en 

bij alle groepen staan de computers op de gang. Deze computers worden 

gebruikt als een hulpmiddel bij de lessen. 

 

* Digiborden: In alle groepen hebben we een digibord of 

een touchscreen. Met deze interactieve schoolborden 

hebben we de mogelijkheid om ons onderwijs 

aantrekkelijker, interactiever en dus ook kwalitatief beter 

te maken.  

 

Burgerschap, sociale integratie en veiligheid 

Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie 

van leerlingen te bevorderen. 

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken 

van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
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Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of 

culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, 

deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en 

betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

Door het gebruik van onze methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling, 

wereldoriëntatie, deelname aan scholenprogramma’s en catechese schenken wij 

aandacht aan genoemde onderwerpen. 

Bij sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen om het feit dat de 

leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, maar ook 

dat ze zich veilig voelen. 

Binnen Stichting Uniek wordt planmatig gewerkt aan de veiligheid.  

 

3. 5 Oudertevredenheidsonderzoek 

Achtergrondgegevens 

Aan de Oudertevredenheidspeiling van 2016 hebben 80 van de 154 ouders 

deelgenomen. Dat is een responspercentage van 52%. Deze 80 

ouders/respondenten hebben de peiling voor 115 leerlingen ingevuld. De 

ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.  

 

Algemene tevredenheid 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders BS De Bolderik 

waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van 

hun kind geven is 7,57. BS De Bolderik scoort gemiddeld 7,95 op vraag  68. De 

waardering van de ouders voor BS De Bolderik is daarmee 0,38 punt hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

 

Rapportcijfer 

 

• 95% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas. 

• 99% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 

95%). 

• 91% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over het kind. 

• 92% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over de school. 

• 90% van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels. 

• 95% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van het 

schoolgebouw. 

• 96% van de ouders is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar 

ouders luistert. 

• 97% van de ouders is tevreden over de inzet en motivatie van de leerkracht. 

• 98% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de 

leerlingen. 

• 86% van de ouders is tevreden over de rust en orde in de klas. 
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• 94% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school. 

 

Schoolgebouw  

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Uiterlijk van het 

gebouw' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden 

over 'Sfeer en inrichting schoolgebouw' (95%).  

Omgeving van de school 

Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Veiligheid op het plein' (34%) 

en 'Speelmogelijkheden op het plein' (30%).  

Begeleiding 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang 

leerkracht met de leerlingen' (98% van de ouders is hierover tevreden). Relatief veel 

ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor pestgedrag' (16%).  

Sfeer 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Sfeer in de klas' 

(95% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 

'Aandacht voor normen en waarden' (89%).  

Kennisontwikkeling 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor 

taal' (94% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 

'Aandacht voor rekenen' (90%).  

Persoonlijke ontwikkeling 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor 

uitstapjes en excursies' (98% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders 

tevreden over 'Aandacht voor creatieve vakken' (90%).  

Schoolregels, rust en orde 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Rust en orde op 

school' (94% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 

'Duidelijkheid van de schoolregels' (90%).  

De leerkracht 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 

'Vakbekwaamheid leerkracht' (97% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn 

veel ouders tevreden over 'Inzet en motivatie leerkracht' (97%).  

Contact met de school 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 

'Informatievoorziening over de school' (93% van de ouders is hierover tevreden). Ook 

zijn veel ouders tevreden over 'Informatievoorziening over het kind' (91%).  

Externe communicatie 

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Website' (90% van 

de ouders is hierover tevreden).  
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Belang 

Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van verschillende aspecten van het 

onderwijs nagegaan welk belang ouders daaraan hechten. In onderstaande figuur 

staat een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van BS De Bolderik het 

belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de 'landelijke top vijf' opgenomen. 

 

 

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van BS De 

Bolderik 'de leerkracht' het belangrijkst. 

 

3.6 Informatie Passend Onderwijs 

 

Inleiding 

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dit houdt in 

dat onze school deel uitmaakt van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

met de naam Driegang. In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 

schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Niet 

alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe 

samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk 

lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met 

gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het 

samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde 

en slechtziende,dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld 

gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om 

extra ondersteuning te organiseren. 

De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het 

nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om 

op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur 

van het samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 

deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband 

samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te 

regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken 

de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat 

iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.  

Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de 

dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de 

ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen 

naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft 

om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te 

realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd. 

 

Zorgplicht 

 Onze school Alle scholen 
1 De leerkracht De leerkracht 
2 Begeleiding Begeleiding 
3 Sfeer Sfeer 
4 Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling 
5 Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling 
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Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de 

scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat 

ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend 

onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig 

gaat onderzoeken wat uw kind  nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf 

kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als 

de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste 

naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er 

een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw 

kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor 

speciaal (basis)onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie belangrijk. 

 

Nieuwe visie op ondersteuning 

Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing 

dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van 

handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten 

genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de 

basisschool blijft. Vanaf 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het 

kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra 

onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld 

moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een 

criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend 

onderwijsaanbod nodig heeft.  

 

Positie van de ouders 

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van 

de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw 

kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school  

moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de 

school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de 

leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden 

gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. Dit kan 

leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: 

1 De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement; 

2 De leerling gaat naar een andere basisschool; 

3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor 

toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal 

(basis)onderwijs; 

4 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor 

toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove 

en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een 

arrangement voor de leerling in de basisschool. 

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering 

van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject 

met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs 

voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige 

leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt 

buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs. 
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Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 

verschillende commissies benaderen. 

o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen 

in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning 

behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het 

samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, 

waar ouders zich tot kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over 

een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders 

en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde 

Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan 

het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te 

tekenen bij de rechter. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De Bolderik heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin wij 

hebben beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze 

ondersteuning is georganiseerd.  In dit SOP hebben wij duidelijk gemaakt dat wij in 

principe een school willen zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod 

kan worden gerealiseerd. Het SOP speelt een rol in het toelatingsbeleid van de 

Bolderik en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij 

op zoek zijn naar een school voor hun kind. Het SOP is in het begin van het 

schooljaar 2014-2015 openbaar gemaakt. 

In het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw SOP opgesteld. 

Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  

passend onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen: 

• Bekijk het schoolondersteuningsprofiel via onze website en ga na of het 

profiel past bij wat voor uw kind belangrijk is. 

• Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag 

informeert De Bolderik u over de aanwezige kennis met betrekking tot de 

onderwijsvraag van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de 

leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn. 

• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor 

rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie. 

Verwijzingscommissies 

Na 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (voor 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling 

(voor verwijzing naar speciaal onderwijs) niet meer. Binnen het nieuwe 

samenwerkingsverband worden deze commissies samengevoegd tot één 

commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV). Indien uw kind in aanmerking 

komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs raadpleeg de intern begeleider 

van de school omtrent protocol en procedure. 
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4. DE ZORG VOOR KINDEREN 

 

 

 

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 

- De plaatsing van een kind op school 

Nadat een kind is ingeschreven op onze basisschool, krijgen de ouders enkele 

weken voordat hun zoon/dochter de 4-jarige leeftijd bereikt, een telefoontje of 

emailtje van de groepsleerkracht. 

Er wordt dan een afspraak gemaakt om het kind drie dagdelen naar school te laten 

gaan, het zogenaamde “oefenen”. Het kind gaat dan zonder ouders naar school 

zodat het alvast kan wennen. De ouders ontvangen dan een informatieboekje. 

Op de dag dat het kind 4 jaar wordt, mag hij/zij hele dagen naar school komen. 

 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

(leerlingvolgsysteem) 

 

- De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld 

en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen. 

Het dagelijks gemaakte werk van de leerlingen wordt bekeken/nagekeken. 

Verder worden de leerlingen op twee manieren regelmatig getoetst: 

 1. via de toetsen van onze methoden: 

  - dictee 

  - rekenen 

  - begrijpend lezen 

- de proefwerken van de zaakvakken 

- taal (woordenschat – zinsbouw en woordbouw) 

2. via de methode onafhankelijke toetsen in groep 3 t/m 8 (de z.g.n. Cito 

toetsen) 

De gegevens van de Cito toetsen worden opgeslagen in het bijbehorende 

computerprogramma van Cito. De relevante overzichten hiervan worden opgesteld 

in het ouderportaal van Parnassys. Ook de gegevens van de methodegebonden 

toetsen zijn terug te zien in het ouderportaal. Alle ouders hebben hiervoor een 

inlogcode en kunnen hiermee de resultaten inzien. De resultaten worden besproken 

met ouders op een ouderavond. 

- De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleraar 

Zoals hierboven reeds opgemerkt, vermeldt de leerkracht de beoordeling in een 

klassenmap. Deze map is per groep gelijk van opzet. Voor ieder kind worden 

digitaal de cijfers en een aantal notities bijgehouden in ons administratiesysteem 

“Parnassys”.   



 21 

Van ieder kind wordt in het zogenaamde L.V.S. (= Leerling Volg Systeem) jaarlijks alle 

relevante gegevens bewaard. Hierin zitten met name: 

 - Cito uitslagen (rekenen - lezen - begrijpend lezen - spelling) 

 - rapporten 

 - uitslagen van onderzoeken 

 - afspraken met ouders, Edux en IB- er. 

 

- Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken 

Op geregelde tijden zijn er groepsbesprekingen tussen de groepsleerkracht en de 

IB- er. Hierin worden de resultaten van de kinderen besproken en worden er 

eventueel nieuwe of vervolg- afspraken gemaakt met de Ib-er. 

 

- De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen bespro-

ken wordt met ouders 

In de derde week van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Ouders en leerkracht(en) maken kennis met elkaar en 

bespreken samen de aandachtspunten voor het kind. Na het eerste rapport worden 

weer alle ouders uitgenodigd en worden de resultaten en de ontwikkeling van het 

kind besproken. Dit gebeurt tijdens de ouderavond. Deze zijn in de opvolgende 

week nadat de kinderen het rapport mee naar huis hebben gekregen. Ook na het 

tweede rapport is er een mogelijkheid voor ouders om een gesprek met de 

leerkracht te hebben. Dit gesprek vindt plaats op initiatief van de ouders. 

De kinderen van groep 7 en 8 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn. Het is aan de 

ouders van deze kinderen om de keuze te maken of het kind wel of niet bij het 

gesprek aanwezig is. 

Tussentijds kunnen ouders altijd informatie inwinnen bij de groepsleerkracht (liefst wel 

na het maken van een afspraak). 
Op onze school gebruiken we een woordrapport (goed - ruim voldoende - 

voldoende - matig  - onvoldoende) voor groep 3. In groep 4 t/m 8 krijgen de 

kinderen cijferrapporten. 

In groep 1/2 wordt gewerkt met een portfolio, waarin werkjes uit de afgelopen 

periode zijn opgenomen. Dit krijgen de kinderen mee naar huis op dezelfde dag als 

de rapporten. 

De leerkrachten maken gebruik van het observatiesysteem KIJK bij de kleuters. De 

andere groepen vullen een observatielijst in van ZIEN. Wanneer er opvallende zaken 

uit deze metingen komen worden ze besproken met de leerlingen en wanneer 

nodig ook met ouders. 

 

4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

 

- De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn (leerpro-

blemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) 

Een belangrijk uitgangspunt van onze school is om kinderen zo lang mogelijk, 

verantwoord, binnen onze school te begeleiden. 

In elke groep zitten kinderen die extra hulp nodig hebben binnen een bepaald leer- 

en/of vakgebied of op sociaal-emotioneel gebied. De leerkracht en/of de ouder 

signaleert een bepaald probleem en kan dit op de volgende manieren aanpakken: 

- de leerkracht gaat zelf met het oplossen van het probleem aan de slag; 

- er wordt een groepsplan opgesteld, dat uitgevoerd wordt door de leerkracht, 

leerlingen die extra hulp nodig hebben worden opgenomen in het intensieve 

arrangement. 

- de leerling wordt besproken tijdens de besprekingen met de IB- er; 
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- de leerling wordt, indien nodig, ingebracht in consultatie of het 

“Ondersteuningsteam”; 

- de hulp van ons samenwerkingsverband, kamer EC de Rotonde, wordt ingeroepen 

om de leerling nader te onderzoeken; 

Vervolgens kan een kind weer op twee manieren geholpen worden: 

- via structurele begeleiding; 

- via incidentele begeleiding. 

 

Structurele begeleiding houdt in dat kinderen gedurende een langere periode extra 

ondersteuning krijgen op het gebied van lezen/taal/rekenen enz. 

Incidentele begeleiding houdt in dat kinderen die een incidenteel probleem 

hebben, daarvoor direct extra uitleg/instructie krijgen. Beide vormen van 

begeleiding zullen zo veel mogelijk binnen de eigen groep ingevuld worden.  

 

- Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften 

In overleg kan een leerling met leerproblemen op zijn/ haar eigen niveau werken 

binnen de groep. 

Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs wordt een 

vastgestelde procedure gevolgd. 

 

- Protocol zorgverbreding 

Leerkrachten observeren en signaleren met behulp van methode gebonden 

toetsen en toetsen uit het Cito LVS (Leerling Volg Systeem). Aan de hand van de 

resultaten wordt er hulp geboden in de groep. Per schooljaar brengen we de 

resultaten en de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart door deze in 

groepsplannen/arrangementen bijeen te brengen. 

Heeft de leerling niet voldoende profijt gehad van de geboden hulp in de groep, 

dan legt de leerkracht het probleem voor aan de IB- er. Samen wordt er gezocht 

naar een passende begeleiding voor de betreffende leerling. Is dit ontoereikend, 

dan is het mogelijk de leerling te bespreken in consultatie of het 

ondersteuningsteam. Hierbij zijn externe deskundigen betrokken. Voor een 

bespreking in consultatie of ondersteuningsteam wordt toestemming gevraagd aan 

ouders.  

Wanneer nodig kan er ook gesproken worden over extern onderzoek (bijv. 

capaciteiten/concentratie-motivatie/gedrag).  

 

De aanvraag voor een onderzoek is: 

• in overleg met de IB- er en daarna met de ouders 

 

Wat te doen met kinderen die op eigen initiatief van de ouders worden onderzocht 

door particuliere bureaus en met een hieruit voortvloeiend handelingsplannen?  

• Ouders kunnen geen RT opeisen. De school zal aan de hand van de 

voorliggende gegevens gaan bekijken welke actie ondernomen kan 

worden. 

 

- Dyslexieverklaring: 

Als scholen van Stichting Uniek kunnen wij omgaan met leerlingen met 

leesproblemen en dyslexie, zonder dat we daar specifiek een extern onderzoek voor 

nodig hebben, of een dyslexieverklaring. In het protocol “leesproblemen en 

dyslexie” staat beschreven hoe wij handelen bij kinderen met leesproblemen.  

Een dyslexieverklaring, afgegeven na onderzoek, kan echter wel erkenning van het 

leesprobleem geven en recht geven op een aantal compensatiemaatregelen. 
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Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt, valt de dyslexie zorg per 01-01-2015 onder 

de gemeente. Dit wil zeggen dat voor de kinderen met zware lees- en/of 

spellingproblemen er een aanvraag voor vergoed onderzoek gedaan kan worden 

bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderdeel van de gemeente. Op basis van 

door school aangeleverde gegevens zal bepaald worden of er een indicatie voor 

onderzoek afgegeven wordt. Is er na onderzoek sprake van ernstige enkelvoudige 

dyslexie (E.E.D) dan kan ook via het CJG een indicatie voor behandelingen 

aangevraagd worden. De IB-er kan u helpen bij dit traject. 

 

- SVIB 

In het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kunnen er video-

opnames gemaakt worden in de groep van uw zoon/dochter, 

SVIB is één van de begeleidingsmethodieken die op school gehanteerd kan worden 

om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. 

Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en niet openbaar 

gemaakt worden. 

Wanneer het gaat om uw zoon of dochter zal uiteraard uw toestemming worden 

gevraagd. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de directeur. 

 

 

4.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

 

- De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen 

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders schriftelijke informatie over de 

procedure welke gevolgd moet worden richting voortgezet onderwijs. Hierin staan 

de volgende zaken beschreven:   

   - de verplichte eindtoets, op de Bolderik wordt gewerkt met de 

     toets van Cito (16, 17, 18 april 2019) 

                         - het advies van de school  

   - vormen van voorgezet onderwijs in de regio 

De Entreetoets is een toets om eventuele hiaten in de ontwikkeling van kinderen  op 

te sporen. De kinderen kunnen dan op een aantal onderdelen extra geholpen 

worden. Deze toets wordt afgenomen aan het einde van groep 7 (mei of juni). 

De eindtoets in groep 8 Cito duurt 3 ochtenden en omvat de onderdelen: rekenen, 

taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, 

geschiedenis).  

Alle scholen in de regio houden in de maand januari open dagen voor hun 

toekomstige leerlingen en hun ouders. 

In februari/maart melden de ouders hun kind aan bij een school van voortgezet 

onderwijs. 

De leerkracht vult daarna een inlichtingenstaat in, waarin het advies van de school 

is opgenomen. Nadat over de toelating is beslist, volgt op elke school van 

voortgezet onderwijs een informatieavond of -dag voor de leerlingen en hun 

ouders. 

Toelating tot een vorm van voortgezet onderwijs vindt plaats op grond van het 

advies van de school en wordt gegeven vóór het maken van de eindtoets. 

Naar aanleidng van het resultaat van de eindtoets kan de school het schooladvies 

aanpassen. 

 

4.5 Naschoolse activiteiten voor kinderen 

 

Huiswerk 
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Onder huiswerk verstaan we alle (leer)activiteiten die leerlingen in opdracht van de 

school thuis moeten doen. 

Huiswerk wordt vanaf groep 6 t/m groep 8 meegegeven. Er zit een opbouw in de 

hoeveelheid huiswerk.  

De bedoeling van dit huiswerk is de kinderen - naast wat extra oefening - een 

goede werkdiscipline bij te brengen; ze moeten voor zichzelf gaan plannen. 

Hulp en toezicht van de ouders wordt bij dit werk sterk op prijs gesteld. 

 

4.6 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 

- Sportdag: 

Groep 1 t/m 8 neemt deel aan de Koningsspelen, op vrijdag 19 april. 

-Schoolreis: 

De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. De kosten worden betaald uit 

de ouderbijdrage van de Oudervereniging.  

- Schoolkamp: 

De leerlingen van groep 8 gaan in de laatste maand van het schooljaar op 

kamp. Op een boerderij worden de kinderen 4 dagen op een aangename 

manier vermaakt. De kosten bedragen ± € 85,00.  

-Verkeersdiploma: 

In april heeft groep 7 in samenwerking met de andere school in Hank, een 

praktisch en theoretisch verkeersexamen.  

- Excursies: 

 Iedere groep streeft ernaar  enkele keren per jaar met de klas een  

            excursie te organiseren (naar het bos, naar een bedrijf, naar de  

            bibliotheek, naar een kasteel, enz.) 

 

4.7 Schoolverzekering 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 

geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 

de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 

risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) 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. Wij attenderen u in dat verband op twee 

aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 

alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit 

wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school 

moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op 

een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 

schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school 

(of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun 

rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake 

is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan 

is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 

van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 

of tijdens andere 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 afsluiten. 

 

4.8. Beschadigingen en vernielingen 

Soms kan het voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje 

eigendommen van anderen beschadigd worden. Hiervoor is de school niet 

verzekerd, maar kunt u zonodig een beroep doen op de W.A. verzekering van uzelf 

of de ouders van het kind aansprakelijk stellen. 

 

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, horloge, tas, bril, 

gymspullen, enz. Kinderen moeten weten dat ze zuinig en netjes met de eigen 

spullen of andermans spullen om moeten gaan. Bij opzettelijke beschadiging of 

vernieling van andermans spullen moet diegene, die schade veroorzaakt ook 

opdraaien voor de kosten. De leerkracht van de groep, waarin “de dader” zit, zal 

contact opnemen met de ouders/verzorgers van de betrokken leerlingen om het 

incident te melden. Verder wordt van u, ouders/verzorgers, verwacht dat u dit op 

een verstandige wijze oplost. 

 

Binnen dit kader willen wij u nadrukkelijk vragen om de kinderen geen mobiele 

telefoons mee te laten nemen. Wanneer dit, vanwege fietsafstand of incidentele 

bijzondere omstandigheden toch nodig is, verwachten wij dat de telefoon onder 

schooltijd uit staat en ook in de pauzes niet zichtbaar is. 

Wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken, meubilair e.d. 

opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs worden 

vergoed. Dit soort meldingen wordt doorgegeven aan de directie. De directie zal 

contact opnemen met de betrokken ouders/verzorgers. 

4.9 Protocol schorsen en verwijderen 

Op alle scholen van Stichting Uniek is een “Protocol schorsen en verwijderen van 

leerlingen” aanwezig.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een 

leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

- negeren van schoolregels 

- ernstig verstoren van rust of veiligheid 

- ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal 

- verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouders en school 

 

Het protocol is door ouders/verzorgers in te zien. 
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5. DE LERAREN 

6. DE OUDERS 

 
5. DE LERAREN 

 

- Wijze van vervanging bij ziekte, niet ingeroosterde dagen, studieverlof, scholing 

Indien een leerkracht ziek of afwezig is, komt er een vervanger in die groep. We 

proberen deeltijders, verbonden aan onze school, zoveel als mogelijk in te laten 

vallen. 

 

- Scholing van leraren 

Het onderwijs aan de kinderen blijven wij voortdurend verbeteren. Daarom is het 

noodzaak dat ook de leerkrachten blijven leren. Alle scholing staat beschreven in 

het nascholingsplan. 

 

6. DE OUDERS 

 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 

De school stelt een goed contact met de ouders zeer op prijs. 

Wij willen graag elkaars verantwoordelijkheden respecteren terwijl we werken aan 

één en hetzelfde doel, namelijk het geluk van de kinderen die bij ons naar school 

gaan. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school.  

Daarnaast willen we u vragen om uw adres en telefoongegevens (ook graag een 

mobiel nummer in geval van calamiteiten) bij eventuele veranderingen op tijd door 

te geven via ons administartiesysteem Parnassys. 

 

6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

Groep 1/2 t/m 8:  

Aan het begin van het jaar zijn er kennismakingsgesprekken. Ouders worden in de 

gelegenheid gesteld belangrijke informatie over hun kind met de leerkracht te 

delen.  

Een paar weken na de kennismakingsgesprekken is er een inloopavond voor de 

ouders met kinderen in groep 1 t/m 8, zodat u kunt kijken in de betreffende lokalen 

naar de methodes, enz.  

Twee maal per jaar, na het uitreiken van de portfolio’s (voor de kinderen in groep 1/ 

2) en de rapporten (voor de kinderen in groep 3 t/m 8), ontvangen ouders een 

uitnodiging voor een gesprek over hun kind.  
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Verder staan er geen tijdstippen vast voor gesprekken. Als de leerkracht het nodig 

vindt met de ouders te overleggen zal hij of zij de ouders uitnodigen voor een 

gesprek. Ook van ouders verwachten wij dat zij bij de leerkracht aankloppen als zij 

iets willen bespreken. 

 

Om de 2 weken (op maandag) krijgen alle ouders “de Bolderikbrief”. Deze brief 

wordt digitaal verspreid. Hier staat allerlei informatie in die op dat moment voor de 

ouders van belang is (ook op de website te lezen). 

Onze kalender wordt op onze website www.bsdebolderik.nl actueel gehouden. 

 

Communicatie naar ouders 

Onze school heeft een eigen website (www.bsdebolderik.nl). Hierop staat allerlei 

informatie over de school. Ook worden er van tijd tot tijd foto’s van activiteiten op 

geplaatst.  

Wij maken gebruik van de Parro app om informatie en foto’s te delen.  

 

Rond de herfstvakantie zullen we overgaan naar een nieuw communicatiesysteem. 

Hierin zal een digitale kalender worden opgenomen. De Parro app zal dan komen 

te vervallen, omdat er in dit nieuwe systeem andere mogelijkheden zitten om met 

ouders te communiceren.  

 

Privacy  

Binnen onze school hechten wij grote waarde aan het waarborgen van de privacy. 

Met de komst van de AVG is dit alleen nog versterkt.  

Stichting Uniek beschikt inmiddels over een bovenschoolse privacy medewerker en 

een uitgewerkt privacybeleid. Alles gericht op het zorgvuldig omgaan met de 

vertrouwelijke gegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Naast 

het voldoen aan de formele wetgeving richten we ons op de scholen vooral op de 

praktische invulling van deze wetgeving.  

In het begin van het schooljaar zullen wij u hernieuwd om toestemming vragen voor 

het gebruik van beeldmateriaal. Hierbij zullen we, zoals vereist, toestemming vragen 

per onderdeel waarin wij beeldmateriaal gebruiken.  

Daarnaast werken we op alle scholen van Uniek met een jaarlijks terugkerende 

checklist, waarin we de praktische veiligheid van gegevens in onze scholen in beeld 

brengen en indien nodig passende acties ondernemen. 

 

Medicijngebruik 

Aan het begin van het schooljaar kunt u aan de groepsleerkracht doorgeven, 

indien nodig, welke medicijnen uw kind gebruikt. Op school krijgen de kinderen 

geen medicijnen, tenzij een van de ouders hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Op school is een protocol medicijngebruik beschikbaar, wat binnen Stichting Uniek  

is vastgesteld. 

 

Berichtgeving aan gescheiden ouders 

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden 

het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun 

kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun 

verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt 

dan de volgende informatie verstrekt: het rapport en de uitnodiging voor de 

ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind verstuurd. Als één 

van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij 

wordt aangegeven dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd 

voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden 

http://www.bsdebolderik.nl/
http://www.bsdebolderik.nl/


 28 

afgeweken. Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het kind krijgt een 

kopie mee als de ouders niet meer op één adres wonen. Alle overige informatie 

wordt aan het kind in enkelvoud verstuurd/meegegeven. Op verzoek wordt de 

overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet 

woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt 

altijd aan beide ouders gevraagd. 

 

6.3 Inspraak 

Oudervereniging: 

Alle ouders zijn lid van de O.V. 

Het bestuur wordt gekozen door en uit ouders. Ieder bestuurslid is contactpersoon 

van de O.V. in een bepaalde groep. 

De taken en functies staan beschreven in de statuten. 

Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 40,00 contributie aan de O.V 

gevraagd. Komt uw kind ná 01-01-2019 op school dan bedraagt de ouderbijdrage 

€10,00 voor de rest van het jaar.  

Dit geld besteedt men aan allerlei activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, 

Kerst, Carnaval, kamp en schoolreisje. 

De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 97RBRB 0850094550 

(Regiobank Hank) ten name van Oudervereniging. Betalingen graag onder 

vermelding van naam en groep van de leerling. 

 

Medezeggenschapsraad [MR]: 

De MR heeft inspraak bij de besluitvorming van het schoolbestuur. 

De MR bestaat uit drie ouders en drie leden van het schoolteam. 

In het reglement van de MR staat vermeld hoe de verkiezing en de werkwijze van 

de MR geregeld zijn (dit reglement is via een MR-lid verkrijgbaar ter inzage). 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR]: 

Deze GMR behandelt schooloverstijgende zaken. Hierin zitten namens onze school 

een teamlid en een MR-ouderlid. 

 

Werkgroepen waaraan ouders kunnen deelnemen zijn de communiewerkgroep, de 

vormselwerkgroep en de knutselwerkgroep. 

 

6.4 Ouderactiviteiten 

Ouders helpen op school bij allerlei activiteiten zoals, vieringen, feesten, 

handvaardigheid, groepswerk, enz. 

Ook bij allerlei buitenschoolse activiteiten heeft de school hulp van ouders nodig, 

zoals bij sportdag, schoolreis, kamp, excursies en het praktisch verkeersexamen. 

 

6.5 Overblijfmogelijkheden 

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

De school heeft een regeling voor de tussenschoolse opvang 

(overblijven). 

Indien u gebruik wenst te maken van het overblijven, kunt u dit navragen aan de 

leerkracht van uw kind. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen zal de directeur de 

benodigde formulieren (uitleg mogelijkheden, inschrijfformulier) uitreiken.  

De TSO op de scholen van Stichting Uniek is geregeld conform de wettelijke 

voorschriften. 

De overblijvers worden verdeeld in twee groepen: 
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 - leerlingen van groep 1-2-3 

 - leerlingen van groep 4 t/m 8 

De kinderen worden tijdens het overblijven begeleid door vaste overblijfmoeders. 

Voor de vaste overblijvers zal er elk jaar een inschrijfformulier moeten worden 

ingevuld zodat naam, adres, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden bij de 

overblijfouders bekend zijn. 

Onder vaste overblijvers wordt verstaan dat uw kind(eren) één of meerdere keren 

per week vast overblijft. 

U kunt geen contant geld meegeven voor het overblijven. 

U dient dan vooraf overblijfbeurten in te kopen door €12,00,- of €24,00,- over te 

maken op Rabobankrekeningnummer: NL74 RABO 0137 5619 89 ten name van 

Stichting Uniek t.b.v. overblijfgeld en de naam van het kind en de groep waarin uw 

zoon/dochter zit.  

Als uw kind onverwacht moet overblijven, maar u bent niet in het bezit van een 

overblijfkaart, dan kunt u het tegoed van € 1,50 z.s.m. aan ons overmaken. 

Als uw kind(eren) incidenteel overblijven kunt u dat op de gewenste dag tussen 8.00 

uur en 8.30 uur melden. 

Voor kinderen uit groep 1 t/m 3 kunt u bellen naar Els van Velthoven, telefoon: 

406095 of 06-40751179. 

Voor kinderen uit groep 4 t/m 8 kunt u bellen naar Corina van Kuijk , telefoon:  

403284/ 06-34368829 (sms sturen kan ook).  

Blanco inschrijfformulieren en formulieren om, na inschrijving, de vaste 

overblijfdagen aan te geven als deze zijn veranderd, zijn te verkrijgen op De Bolderik 

of te downloaden op de website www.bsdebolderik.nl 

Bij meer dan 15 aanmeldingen per bouw zullen er twee overblijfouders toezicht 

houden. 

Om niet voor verrassingen te komen staan, verzoeken wij u dringend uw kind(eren) 

aan- of af te melden. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Rianne 

Meijvogel, telefoon: 0162- 402431. 

 

6.6 Hoofdluizencontrole 

Elke maandag na een schoolvakantie is er een controle op hoofdluizen. Als er bij uw 

kind hoofdluizen of neten worden gevonden, wordt er telefonisch contact met u 

opgenomen. Alle kinderen uit de groep krijgen een brief mee naar huis, 

zodat er thuis extra opgelet kan worden. 

Na 1 week vindt er een hercontrole plaats. Mocht u zelf hoofdluizen 

ontdekken, geef dit dan altijd door aan de leerkracht van uw kind. Alleen 

door een goede samenwerking kunnen we het hoofdluizenprobleem 

bestrijden. Alle leerlingen beschikken over een luizenzak. Deze wordt door 

ouders aangeschaft (€3,50) als het kind op school komt en blijft eigendom 

van de leerling.  

Op alle scholen van Stichting Uniek is een “Protocol hoofdluis” aanwezig. 

Het protocol is door ouders/ verzorgers in te zien. 

 

6.7 Centrum Jeugd en Gezin 

Bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG) kan iedereen terecht met vragen over 

opvoeden en opgroeien. Ouders kunnen telefonisch vragen stellen, binnenlopen bij 

één van de inlooppunten of een afspraak maken via school. 

Hulp bieden bij opvoeden en opgroeien kan op allerlei manieren. Soms is een 

gesprek, een luisterend oor of een advies al voldoende. Soms is het nodig om 

intensiever te begeleiden, bijvoorbeeld als er meerdere problemen tegelijk spelen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.luizenzakken.com/licesafe&ei=if6UVbuFFYbuUOu_vtAO&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNHk-C-65AE5HLFWzkt2Ued_FnvHaQ&ust=1435914245283136
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Samen met u als ouder worden alle mogelijkheden bekeken om ervoor te zorgen 

dat u weer op eigen kracht verder kunt. 

 

6.8 Jeugdgezondheidszorg 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Brabant onderzoekt alle 

kinderen op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd. Zij adviseert ouders, verzorgers, 

kinderen en scholen bij het gezond opgroeien van kinderen.  

 

Jeugdgezondheidszorg  werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen 

worden op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het 

opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de Jeugdgezondheidszorg bij 

het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.  

 

-Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd  

Voor kinderen van 10-11 jarige leeftijd wordt een screening uitgevoerd. Dit is geen 

uitgebreid onderzoek, maar er wordt gekeken of er aanleiding is om nader 

onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Hiervoor 

wordt de lengte gemeten en het gewicht gewogen.  

Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard de ogen getest. Als daar aanleiding 

toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op deze manier krijgt de 

doktersassistent een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. 

Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. 

Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij het 

afsprakenbureau van de GGD(telefoon: 076-5282486).  

 

-Na het onderzoek  

Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek 

thuisgestuurd. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het 

onderzoek. Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de 

jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.  

 

-Website 

De GGD West Brabant heeft in samenwerking met diverse partners de website ‘Mijn 

kind in beeld’ (www.mkib.nl) opgezet. Dit is een website die voor ouders van belang 

is om de ontwikkeling van hun kind goed bij te kunnen houden via een online 

volgsysteem. U kunt als ouders via de website inloggen met uw DigiD om bij de 

gegevens van uw kind(eren) te komen. 
 

-Zelf een afspraak maken voor het spreekuur 

Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op 

het spreekuur bij de jeugdarts en/ of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor 

een afspraak  naar 076-5282486. Soms is het eerstvolgende spreekuur bij de GGD, 

soms op een nabij gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 

-Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht 

Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door 

een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/ zij dit doorgeven aan de GGD. Hij/ 

zij zal dit altijd eerst met u overleggen.  

 

-Artikel van de GGD 

De GGD heeft zelf een artikel geschreven met de benodigde informatie. Dit atrikel is 

als bijlage opgenomen in de schoolgids.  

http://www.mkib.nl/
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6.9 Stichting leergeld 

Stichting leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die niet mee 

kunnen doen met hun leeftijdgenootjes, omdat het ouders ontbreekt aan financiële 

middelen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen om 

Leergeld indien zij bepaalde schoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen 

betalen omdat zij een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het 

bijstandsniveau ligt. 

Stichting leergeld heeft hierover een informatief stuk voor ouders geschreven. Dit 

stuk is als bijlage opgenomen in de schoolgids. 
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7. KLACHTENPROCEDURE 

 
 

7.1 klachtenprocedure 

Vanzelfsprekend streven we een goed contact na met u als ouder. Onverhoopt kan 

het toch gebeuren dat een en ander niet naar uw wens is verlopen. Hiervoor zijn 

klachtenregelingen opgesteld en wel de volgende: 

 

-Protocol interne klachtafhandeling 

Als er onverhoopt toch klachten zijn vindt er een adequate afhandeling plaats. In 

eerste instantie vindt de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens 

afspraken, vastgelegd in het protocol “interne klachtafhandeling”, wordt het 

bestuur ingeschakeld.  

In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden.  

 

1. Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 

2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en  

ander ongewenst gedrag. 

 

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend 

resultaat uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van Stichting Uniek 

plaatsvinden. Alle scholen onder het bevoegd gezag hebben aansluiting bij de 

Klachtencommissie voor het Katholiek Basisonderwijs te Den Haag 070-3861697  

 

Een klacht aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid ……. 

 

kan bij de contactpersoon voor klachten of de externe vertrouwenspersoon 

vermeld worden, en wordt allereerst met de aangeklaagde besproken. Het is 

mogelijk (en soms zelfs wenselijk) om bemiddeling te vragen wanneer dit nodig is.  

Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan wordt de klacht 

ingediend bij de direct leidinggevende van de aangeklaagde. De 

leidinggevende neemt de klacht in behandeling volgens toepassing van het 

principe van ‘hoor en wederhoor’ van de betrokkenen. Indien ook dat niet leidt 

tot een bevredigende oplossing, dan wordt de klacht bij het bevoegd gezag 

ingediend. Indien ook daar de klacht niet naar bevrediging wordt afgehandeld, 

kan de klager zich via de formele route wenden tot de klachtencommissie van 

Stichting Uniek.  

De klachtenregeling hiervoor is op te vragen bij de school. 
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Een klacht aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en 

ander ongewenst gedrag ……. 

 

wordt altijd gemeld bij de vertrouwenspersoon. Per locatie heeft de school één of 

meer contactpersonen voor klachten aangewezen. Deze kunnen de klager in 

contact brengen met de vertrouwenspersoon.  

Deze vertrouwenspersoon neemt, na daartoe te zijn gevraagd door de klager, 

alleen of samen met de klager contact op met de leidinggevende van de 

aangeklaagde ter afhandeling van de klacht. In dit gesprek wordt de klacht 

ingediend en wordt met name gesproken over de te ondernemen acties: 

 - wie moet verder geïnformeerd worden?,  

 - is er een rol voor de vertrouwensinspecteur, vertrouwensarts, politie?  

 

De leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Locatiedirecteuren melden 

klachten in deze categorie altijd aan het bestuur. Indien de klacht een 

locatiedirecteur betreft moet het bestuur worden benaderd. 

 

-De schoolcontactpersoon voor klachten en de vertrouwenspersoon. 

Voor wie? 

De schoolcontactpersonen 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. 

Eerst zelf proberen 

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 terecht bij de schoolcontactpersonen of de 

vertrouwenspersoon.  

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks 

contact op te nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht 

worden aan: (seksuele) intimidatie; racisme; agressie en geweld (verbaal en/of 

fysiek); diverse vormen van pesten; andere zaken die leren of werken 

onaangenaam of onmogelijk maken. 

Wat doen de schoolcontactpersonen / vertrouwenspersoon? 

o luisteren naar de klacht; 

o helder krijgen waar het om gaat; 

o nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen; 

o in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar 

de vertrouwenspersoon; 

o samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht 

aan te pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het 

begeleiden bij het indienen van een klacht. 
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o tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de 

hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste 

aanspreekpunt dienen. De schoolcontactpersonen en/of vertrouwenspersoon zullen 

zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen. Zij zijn voor de uitvoering 

van hun taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.  

Voor de vertrouwenspersoon van Stichting Uniek geldt dat hij geen aangifte- of 

meldplicht heeft. 

Wie? 

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:  Ilona 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 17.00 uur) 

 

       “Stichting Uniek” 

       Wilhelminalaan 11d 

       4941JG Raamsdonksveer 

       Postadres: Postbus 122 

       4930 AC Geertruidenberg 

       telefoon: 0162-510262 

 

Stichting Uniek is aangesloten bij de: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324          2508EH Den Haag                     070-3861697 
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8. DE ONTWIKKELING VAN HET  

ONDERWIJS IN DE SCHOOL 
 

 

8.1 Zorg voor de relatie school en omgeving 

-samenwerking met buurtscholen: 

Onze school heeft regelmatig overleg met de directeuren van de scholen van 

hetzelfde schoolbestuur, Stichting Uniek. Verder is er zo nodig overleg met obs “De 

Wilgenhoek” in Hank en de andere scholen binnen de gemeente Werkendam. 

-samenwerking met de 6 gebruikers van de Campus: 

Samen geven we vorm aan de Brede school, waarbij de 

samenwerkingsmogelijkheden onderling steeds verder worden uitgebreid. 

-samenwerking met Speciaal (Basis) Onderwijs scholen: 

We werken samen met o.a. SBO De Wissel en verschillende REC 4 scholen. 

-samenwerking welzijnsinstelling: 

Er is een goed contact met de G.G.D. en G.G.Z. te Breda. Met name met de 

schoolarts en  jeugdverpleegkundige. 

We werken ook samen met Edux/Care to connect in Ulvenhout. Dit 

onderwijsadviesbureau adviseert en begeleidt de school om het onderwijs zo goed 

mogelijk te laten verlopen.  

-Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs: 

Op verzoek plaatsen we PABO-studenten om tijdens hun opleiding stage op onze 

school te lopen. 

-samenwerking bibliotheek: 

De school heeft regelmatig contact met de bibliotheek, in de vorm van 

klassenbezoeken en lezingen op school door bekende kinderboekenschrijvers. De 

bibliotheek is gehuisvest in de Campus. 

 

8.2 ICT 

Wij vinden dat een computer, net als andere hulpmiddelen kan bijdragen aan de 

ontwikkeling van de kinderen. 

De kinderen leren vanaf de kleutergroepen spelenderwijs omgaan met de 

computer. Elke klas heeft zijn eigen laptops, chroombooks of Ipads in de groep en er 

is een digibord of touchscreen aanwezig.  

Daarnaast beschikt de school over een computerlokaal en laptopkarren. De 

laptopkarren worden o.a. ingezet voor de ondersteuning bij de methodes en de 

verwerking van wereldorienatie in de bovenbouw. De kinderen maken de LVS Cito 

toesten in januari en juni digitaal. De Cito eindtoets in groep 8 wordt op papier 

afgenomen.  

 

8.3 Veiligheid op school 

Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de 

veiligheid in- en om de school van uw kind.  

“Een vertrouwde leeromgeving moet ook een veilige leeromgeving zijn.” 
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De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico’s zijn opgedeeld in de volgende 

categorieën: welzijn, agressie en geweld, fysieke belasting/RSI, werkplekken en 

arbowetgeving, zoals vastgelegd in het arbobeleidsplan van de stichting, worden 

nauwlettend gevolgd. Daar waar nodig worden ook gepaste maatregelen 

genomen om de veiligheid op de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de 

kans op arbeidsrisico te verkleinen 

 

Binnen Stiching Uniek is een preventiemederwerker aangesteld. 

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid, gezondheid 

en welzijn op de werkvloer van de scholen, ressorterend onder Stichting Uniek. 

 

Op elke school wordt, minstens eenmaal per drie jaar, een risico inventarisatie 

gehouden. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak 

opgesteld. Dit plan van aanpak en de daaruit voortvloeiende acties zijn ook altijd 

punt van overleg in de MR van de school. 

Elke school gaat beschikt over een  Sociaal veiligheidsplan, waarin een aantal al 

bestaande afspraken, documenten en protocollen worden samengebracht.  

 

• staat en keuring speeltoestellen,  

• controle blusinstallaties,  

• lijst giftige stoffen op school,  

• schoolplattegronden,  

• bedrijfshulpverlening,  

• ehbo,  

• plaats en kwaliteit van verbandmiddelen,  

• ontruimingsprocedures,  

• ongevallenregistratie, 

• plan van aanpak R&II. 

 

U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de 

meest recente gegevens bevat.  

Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat bij Stichting Uniek hoog in het 

vaandel. 

 

Verkeersveiligheid 

Ook de veiligheid van kinderen in het verkeer vinden we belangrijk. Daarom doen 

wij als school mee aan het project “Brabant VerkeersveiligheidsLabel” (BVL). Door 

middel van dit project maakt de verkeersveiligheid structureel deel uit van ons 

schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met 

praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de 

wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -

verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als we aan de eisen die bij het project 

horen voldoen dan krijgt de school van de organisatie een label. Ook dit schooljaar 

hebben wij het label weer behaald.  
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9. DE RESULTATEN 
 

 

 

 

9. De resultaten 
In het voorgaande hebben we een beeld proberen te schetsen van de school en 

hoe het onderwijs binnen de school vorm krijgt. Automatisch roept het de vraag op 

waartoe die inspanningen leiden. 

De overheid heeft het dan over het vermelden van resultaten. In onze ogen doen 

we tekort aan de individuele ontwikkeling van kinderen als we op schoolniveau 

cijfers publiceren. Om toch een indicatie van het niveau aan te geven, richten we 

ons op de gegevens van de Cito eindtoets. 

Het afgelopen schooljaar lag de gemiddelde score van deze toets bij de Bolderik 

op 534,7.  

De uitstroomgegevens richting het voortgezet onderwijs zijn over de afgelopen 

schooljaren als volgt: 

 

vervolgonderwijs 2014 2015 2016 2017 2018 

VSO (Voortgezet Speciaal 

Onderwijs) 

0% 0% 0% 4% 

(HAVO) 

0% 

Praktijkonderwijs 0% 3% 0% 0% 3% 

VMBO  44% 41% 52% 32% 41% 

VMBO/HAVO 24% 23% 29% 24% 26% 

HAVO/VWO 15% 23% 11% 32% 20% 

VWO 17% 10% 8% 8% 10% 

 

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

onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat 86 % van onze leerlingen probleemloos 

door de eerste drie leerjaren heenkomen. 

Onderwijs is voortdurend in beweging. Resultaten die je met leerlingen bereikt 

vormen weer het uitgangspunt voor het werken aan nieuwe verderliggende doelen. 
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10. REGELING SCHOOL- EN 

VAKANTIETIJDEN 

 

 

10.1 Schooltijden 
  

De schooltijden zijn als volgt: 

   

maandag t/m vrijdag:  08.45 uur - 12.15 uur 

               13.15 uur - 15.15 uur 

woensdag:             08.45 uur - 12.30 uur 

De pauze is iedere dag van:  10.15 tot 10.30 uur voor de bovenbouw  

                                                           10.30 tot 10.45 uur voor de onderbouw 

 

 Nieuw in schooljaar 2018-2019: 

*de groepen 1 én 2  gaan  vrijdagochtend  naar school en zijn op 

  vrijdagmiddag vrij 

*de groepen 3 gaan op vrijdagmiddag ook naar school 

 Op deze manier wennen we dit schooljaar al aan gelijke schooltijden voor   

 onder- en bovenbouw. 

 De overblijfmogelijkheden blijven zoals ze nu zijn. 

 Naast de vakanties zijn er een aantal studiedagen voor de leerkrachten,   

 de kinderen zijn dan vrij. Vóór de zomervakantie hoort u welke dagen dit  

 zijn. (denk aan 3 of 4 dagen/dagdelen) 

 

Schooljaar 2019-2020 

In het  schooljaar 2019-2020 maken we de overstap naar een continurooster, het 5 

gelijke dagen-model. 

De schoolweek ziet er dan als volgt uit:  

Maandag:    8.30 -14.15 uur 

Dinsdag  :    8.30-14.15 uur 

Woensdag:   8.30-14.15 uur 

Donderdag:  8.30-14.15 uur 

Vrijdag:       8.30-14.15 uur 

Deze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. 

Naast de vakanties zijn er een aantal studiedagen voor de leerkrachten,   

de kinderen zijn dan vrij. Ook dan hoort u vóór de zomervakantie welke dagen dit 

zijn(denk aan 5 of 6 dagen). 

 

Er is voor deze opzet gekozen omdat het overstappen naar een continurooster 

gevolgen heeft voor de verdeling van aantal uren van de kinderen van groep 1 t/m 

8 , werkuren/werktijdsfactor van de leerkrachten, studiedagen, pauze invulling 
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kinderen en leerkracht etc... Om dit goed en zorgvuldig te organiseren starten we 

met het continurooster in schooljaar 2019/2020. 

 

Dit continurooster zal t/m schooljaar 2023-2024 van kracht zijn. 

Na deze periode zullen we de schooltijden aanpassen naar  

8.30-14.00 uur.  

    

Regels inzake verlofaanvragen 

Als de kinderen ziek zijn, worden zij door de ouders/verzorgers ziek gemeld. 

(schriftelijk of telefonisch). 

Verlof dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur van de school. 

Op de website vindt u hiervoor een formulier. U krijgt altijd schriftelijk antwoord van 

de directeur. 

 

10.2 Verlofregeling 

1. Informatie 

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben 

ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld 

bezoekt. (Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op die 

waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de 

vierjarigen de school 'geregeld te laten bezoeken'). Het 'geregeld bezoeken' van de 

school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige 

omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim 

aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Werkendam zijn daarover afspraken 

gemaakt. De directeur van de school mag voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij 

gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken 

van een nieuw schooljaar. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de 

leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen. 

 

2. Procedure 

1. U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand 

van het standaardformulier; 

2. Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u 

eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen); 

3. De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria 

voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; 

4. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op; 

5. Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de 

leerplichtambtenaar nodig.  

 

3. Criteria voor toekennen van extra verlof 

Gewichtige omstandigheden zijn: 

➢ Verhuizing (maximaal 1 dag). 

➢ Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:  

o Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag. 

o Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen. 

➢ 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 

dag. 

➢ 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag. 

➢ Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging: 

maximaal 1 dag. 
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➢ Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: 

periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof beslissing 

leerplichtambtenaar noodzakelijk. 

➢ Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen. 

➢ Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen. 

➢ Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 

dag. 

➢ Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantie verlof daargelaten. 

In voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts, psycholoog of 

maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk 

is. 

 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel worden 

gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan gaan door de 

specifieke aard van het beroep (seizoengebonden) van (één van) de ouders/verzorgers. 

In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch 

een gezinsvakantie kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring 

worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van 

betrokken ouder blijken. 

 

4. Criteria voor weigeren van extra verlof 

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 

➢ Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook; (zie 

hierboven, daar staan de dagen die maximaal zijn te verkrijgen bij bijzondere 

gebeurtenissen). 

➢ Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale 

aanbieding. 

➢ Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral 

ontstaan door te laat boeken. 

➢ Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te 

gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor 

meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld. 

➢ Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

➢ Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.  

➢ Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Bijvoorbeeld men wil op 

vakantie met familie/vrienden uit Midden- of Noord Nederland of eigen kinderen zitten 

op verschillende scholen en dan kan het voorkomen dat vakantieroosters afwijken. 

➢ Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantie-adres bereikt moet 

hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld). 

➢ De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is 

gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden. 

➢ Vakantie in verband met gewonnen prijs. 

➢ Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij 

Nederland officieel wordt vertegenwoordigd. 

 

Op de website van de school en van de gemeente vindt u de volledige 

verlofregeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, wendt u dan 

tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar in de gemeente waar 

u woonachtig bent. De leerplichtambtenaar van de gemeente Werkendam is 

bereikbaar via leerplicht@werkendam.nl en telefoon: 0183 507200.  

 

 

mailto:leerplicht@werkendam.nl
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10.3 Vakantietijden 

                                 

Herfstvakantie:   15 t/m 19 oktober 2018 

Vrijdagmiddag: 21 december 2018 (middag voor de kerstvakantie) 

Kerstvakantie:   24 december 2018 t/m 4 januari 2019   

Carnavalsvakantie:   4 maart t/m 8 maart 2019 

Tweede Paasdag:     22 april 2019 

Koningsdag: 27 april 2019 

Meivakantie:    22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag:     10 juni 2019 

Vrijdagmiddag: 5 juli 2018 (middag voor de zomervakantie) 

Zomervakantie:    8 juli t/m 16 augustus 2018 
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11.  NAMEN 
 

 

11.1  Van de school  

 

- Teamleden  

Directeur :      Cisca van der Pluijm 

 

-Groepsleerkrachten : 

Groep 1/2A  Juf Lieke  

   Juf Jopie  

Groep1/2B  Juf Aukje  

Juf Ashley  

Groep 3A  Juf Rosa  

   Juf Jeanette   

Groep 3B  Juf Ashley 

Vrijdagochtend groep 3A en 3B bij Juf Jeanette  

Groep 4        Juf Esther (teamleider onderbouw) 

   Juf Jennie  

Groep 5A  Juf Marceline 

   Juf Tessa  

Groep 5B  Juf Christel 

                                 Juf Maria  

Groep 6          Juf Loes 

                        Juf Kelly (LIO-student) 

Groep 7  Meneer Mathijs 

   Juf Rosa 

Groep 8  Juf Linda                        

Verrijkingsgroep  Juf Ilona (teamleider bovenbouw) 

 

IB- er       Marjan van Keulen 

 

Conciërge          Henry Ribbers 

 

- Raad van Toezicht  

Stichting Uniek 

Voorzitter: Dhr. C. Geelhoedt 

Secretaris: Mvr. Ahrens 

 

Secretatiaatsadres: 

Stichting Uniek, Postbus 122, 4930 AC Geertruidenberg, t. 0162- 510262 
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- College van Bestuur: 

Voorzitter: Dhr. P. Hendrix 

Adres kantoor: Wilhelminalaan 11d, 4941 GJ Raamsdonksveer 

Postbus 122, 4930 AC Geertruidenberg 

t. 0162- 510262   

e. info@stichting-Uniek.nl  

 

-Indeling bestuur ouderraad: 

  

Voorzitter                    Secretaresse  Penningmeester           

Danny Floren              Esmeralda de Graaf Brenda de Bruin 

Buitenkade 35   Kloosterpad 3  Warmondstraat 23 

4273GS Hank    4273 DZ HANK                     4273EW HANK                                    

 

- Medezeggenschapsraad 

 

Oudergeleding:  Michiel Schillemans 

                              Jeanet van Velthoven 

                              Marthijn van der Wal 

Teamgeleding:   Christel Gijsbers 

                              Marceline Kant 

                              Esther Kuijten 

 

11.2  Externe personen 

             

 - Schoolbegeleiding: Edux Breda.  Tel.: 076 – 5245500. 

 - G.G.D. Breda: Schorsmolenstraat 6, 4811 VP Breda. - tel.: 076 -  5282000. 

 - Peuterspeelzaal:‘t Kruimelsoosje, contactpersoon: Mariska Cornel 

 - Voor en naschoolse opvang: Trema, contactpersoon: Joke van der Meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stichting-Uniek.nl
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1. Krantenartikel van de GGD schooljaar 2018-2019  blz 45 

 

2. Stichting leergeld       blz 47 
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1. Krantenartikel van de GGD schooljaar 2018-2019 

 

 
 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar  

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf 

opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat 
uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de 
GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of 

gezinnen die dat nodig hebben. 

Publieke gezondheid 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente 

verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij 
zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel 
mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. In nauwe samenwerking 

met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele 
ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de 

gezondheidssituatie van uw kind. 

Gezondheidsonderzoeken 
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere 

via gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 
jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het 
laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een 

gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. 
De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten 

noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of 
dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak 
op de GGD.  

 

In het kalenderjaar 2017 zien wij de kinderen geboren in 2006 en 2011 en in het 
kalenderjaar 2018 zien wij kinderen geboren in 2007 en 2012. Bij het 

gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het 
gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart 

een vragenlijst. 
 
Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar 
beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u 

hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen 
we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.  
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek 
controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wishlashes.nl/permanente-make-up-2/&ei=tJ1dVYb-OcXbUe7AgcgJ&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNHeOLee9XehX5mGoPBWQL4fVPr0jQ&ust=1432284969835063
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alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het 

gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 
10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid 

en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst 
of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we 
daarover contact met u op. 
 

Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de 
verschillende manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk 
van de afspraken met gemeenten. 

▪ Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van 
leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 

▪ Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden 
die extra zorg nodig hebben. 

▪ Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en 

een goede ventilatie op school.  
▪ Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, 

beweging, weerbaarheid en seksualiteit. 
▪ Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van 

ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 

Inentingen 
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij 

kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, 
tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma. 

 
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en 

advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet 
alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken 
met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u 

op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 
Hoofdluis 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de 
website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 

Contact 
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over 

zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van 

GGD West-Brabant voor u klaar.  

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt 
de groeicurven van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U 

heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen 
stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het 
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer 

informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 
 
 

http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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2. Stichting leergeld 
 
  

 
Stichting Leergeld kan helpen ………………………. 
 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld 
wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles 
volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen 
voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor 
kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt. 
 
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in aanmerking 
kunt komen. 
 
Voor meer informatie zie  www.leergeldwestbrabantoost.nl of maak gebruik van de folder die op 
onze school aanwezig is. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.00-
11.30 uur. 
 


