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Voorwoord

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. In deze gids vindt u naast de uitgangspunten
en doelstellingen van de school ook informatie over de organisatie van de school. Deze gids is
bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben én voor ouders die een school voor hun
kind(eren) zoeken.

De basisschool is een belangrijk deel van het leven van uw opgroeiende kind(eren). Ouders die
binnenkort een basisschool kiezen staan voor een belangrijke keuze. U gaat op zoek naar een
geschikte school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt
uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf
dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor uw kind met de basisschool. Het bezoeken van een
basisschool is een groot onderdeel van het leven van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk ons
vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene
te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan hierbij uit van een goede veilige sfeer,
waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en
omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen.

In deze gids leest u wat wij op De Boogerd belangrijk vinden en waar we accenten leggen. Hoe we
steeds vernieuwend bezig zijn en verbeterpunten aanpakken. We hopen dat u met belangstelling
deze gids leest en een antwoord kunt vinden op allerlei vragen die u over onze school heeft. Uiteraard
bent u ook van harte welkom bij ons op school voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.
Neem dan gerust contact op met de directie van de school.

Namens het team,

Marieta Ruesink
directeur
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De school

Historie
De Boogerd heeft al een flinke geschiedenis achter de rug. Onze school is gestart bij de hervormde
kerk. Het ‘meestershuis’ en de school vormden samen één geheel. In de jaren ’60 is de school ‘Op De
Slaag’ (de toenmalige naam van onze school) gebouwd in de wijk De Slaag. In 1980 is de school een
paar meter verder verhuisd naar een ander gebouw. In 1985 is de kleuterschool ‘De Klimop’ erbij
gekomen en veranderde de naam van de school in Openbare Basisschool De Boogerd. In 2010 zijn
we opnieuw verhuisd, nu naar de Homoetsestraat. Samen met Christelijke basisschool De Hoeksteen
en Stichting Kinderopvang Lienden-Maurik maken we nu gebruik van deze locatie. Iedere gebruiker is
zijn eigen naam blijven voeren, maar als geheel heeft dit complex de naam Brede School Maurik
gekregen.

Een openbare school
Als openbare school is De Boogerd een samenleving in het klein, waar kinderen leren samenleven
met verschillende meningen, achtergronden en overtuigingen. Respect voor elkaar, betrokkenheid bij
anderen en verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen doen en laten vinden we daarbij heel
belangrijk. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders
mening of overtuiging.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We zorgen er dan ook voor dat
De Boogerd een veilige en kindvriendelijke omgeving is, waarin duidelijke regels en afspraken gelden.
Naast de kinderen zijn ook de ouders van harte welkom op onze school: om te kijken, maar ook om
mee te helpen. Wij waarderen uw inzet en betrokkenheid op school, want uw hulp is van onschatbare
waarde.

Gezonde School
In 2016 heeft onze school het vignet Gezonde School behaald en inmiddels is het vignet verlengd tot
2023. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria
die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.

In 2016 hebben wij ons Gezonde School vignet behaald met het themacertificaat Voeding, waarbij we
samen met basisschool De Hoeksteen een voedingsbeleid hebben opgesteld. Dit beleid houdt onder
andere in dat de woensdag, donderdag en vrijdag onze fruit en/of groentendagen zijn. Ons
voedingsbeleid kunt u vinden op onze website of opvragen bij de directie.

In 2020 hebben wij ook het themacertificaat Welbevinden behaald. Leerlingen zijn pas in staat om te
leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school.
Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen.
Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor
kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en
hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas.
Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een prettig en
veilig leer- en leefklimaat.
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Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Het team van De Boogerd
Het team van De Boogerd bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkracht bewegingsonderwijs,
onderwijsondersteuners, intern-begeleider en directie. Allen voelen zij zich nauw verbonden met de
school, met de kinderen en met elkaar. Een groep wordt geleid door één of (maximaal) twee
leerkrachten. Het kan voorkomen dat de leerkracht van een groep één of meerdere dagen afwezig is
in verband met ziekte, of in verband met het volgen van scholing. De directie van de school regelt dan
de vervanging van de leerkracht. Tot op heden slagen we er steeds in om de vervanging goed te
organiseren.

Stagiaires
De Boogerd biedt niet alleen een uitnodigende leeromgeving aan kinderen, maar ook aan een breed
scala van studenten. Studenten van verschillende Pabo’s (opleiding voor leerkrachten basisonderwijs)
en ROC’s (o.a. opleidingen voor onderwijsassistent) krijgen op De Boogerd de kans om er hun vak te
leren. En wij krijgen zo tevens de kans om toekomstige collega’s op te leiden. Alle stagiaires werken
onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Onze schooltijden
Wij hanteren op De Boogerd een continurooster
De groepen 1 t/m 8 hebben gelijke schooltijden:

- maandag: 08.15 - 14.15 uur
- dinsdag: 08.15 - 14.15 uur
- woensdag: 08.15 - 12.15 uur
- donderdag: 08.15 - 14.15 uur
- vrijdag: 08.15 - 12.15 uur

Vanaf 8 uur is er ‘s ochtend inloop, waarna we om 8.15 uur met het lesprogramma gaan starten. Alle
kinderen lunchen in hun eigen klas, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, ouders of
teamlid. Aan het overblijven zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Stichting BasisBuren
De Boogerd valt onder stichting BasisBuren. BasisBuren verzorgt voor 10 scholen openbaar,
algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren. Deze scholen staan midden in de
maatschappij, bieden ruimte voor diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht.

Algemeen directeur
Krista van Vreeswijk

BasisBuren
De Wetering 3
4021 VZ Maurik
0344 - 691177
www.basisburen.nl
info@basisburen.nl
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Uitgangspunten
Onze missie
‘Boogerd’ betekent boomgaard. Dat willen wij voor kinderen zijn: een plek waar ze kunnen groeien en
bloeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar samen met het kind en de
ouders. In dit proces staat het welbevinden en betrokkenheid van een kind centraal en zijn het
hebben van respect, betrokken zijn en je verantwoordelijk voelen belangrijke eigenschappen.
Hiermee geven wij de kinderen de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen!

Onze visie
Een plek waar je je optimaal kunt ontwikkelen tot competente persoonlijkheden, houdt in dat de plek
veilig moet voelen, dat je er met plezier naar toe gaat en dat je gezien wordt. We zorgen ervoor dat
kinderen zich thuis voelen op school, dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn, dat ze erbij horen en zich
gewaardeerd voelen.

We kiezen hierbij voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken. Waarbij
alle kinderen hun eigen ontwikkeling doormaken met alle tools die wij ze kunnen geven en de kaders
die wij daarbij stellen, zodat ze hun dromen kunnen volgen. Wij geven ze vertrouwen en bemoedigen
ze hierbij.

In deze ontwikkeling willen wij niet alleen samen met het kind opgaan, maar ook met zijn of haar
ouders. Samen zorgen voor een goede basis is voor ons heel belangrijk!

Onze kernwaarden
Op De Boogerd wordt gewerkt vanuit vier kernwaarden:

Respect
We leven in een diverse maatschappij, met veel culturen en groepen mensen, met ieder hun eigen
achtergrond en opvattingen. Als openbare school bieden we daar ruimte aan en werken er hard aan
om op een goede manier met elkaar om te gaan. Er is ruimte voor een eigen identiteit bij onze
kinderen, medewerkers en bij onze school. Mensen hebben verschillende talenten en die proberen
we te (h)erkennen en stimuleren. We gaan hierbij op een respectvolle manier met elkaar om vanuit de
basis van erkende ongelijkheid.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van een leerling bij hun eigen leerproces is van belang. Als een leerling betrokken
is, dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd, geconcentreerd en spreekt het ten volle zijn of haar kunnen aan.

Onze leerkrachten zijn betrokken bij hun leerlingen. Betrokkenheid houdt hierbij in dat wij elk kind zien
en persoonlijke, positieve aandacht geven. Betrokkenheid van de leerkracht heeft invloed op het
welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de kinderen toeneemt. Als de
leerkracht zich betrokken toont bij het wel en wee van kinderen, dan zorgt dat voor een sterkere band
met hen. Daarbij heeft een goede relatie met de kinderen een positieve invloed op het onderwijs en
de sfeer in de klas. Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd op zijn of haar niveau
bezig.

Ouders spelen hier thuis ook een belangrijk rol bij. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door betrokken
te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren om goed hun best te doen op school. De manier waarop
dit gebeurt, bepaalt het succes. Als ouders druk zetten om te presteren, leidt dat niet automatisch tot
goede resultaten. Maar als ouders de leermomenten goed benutten, dan heeft dat een positief effect.
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Ouderbetrokkenheid draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van andere mensen en het
leren.

Verantwoordelijkheid
Het is van belang dat kinderen leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en hun
leerproces. Het geven en begeleiden van deze verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor
motivatie en betrokkenheid.

Wie verantwoordelijk is voor een eigen leerproces moet zich vrij voelen om een inschattingsfout te
mogen maken of om een verkeerde keuze te doen. Dit betekent niet dat het er niet toe doet wat je
kiest. In alle gevallen betekent verantwoordelijk zijn, dat je je keuzes kunt verantwoorden, kunt
beredeneren, onderbouwen en eventuele consequenties die daarbij horen accepteert.

Samen
In een samenleving leven en werken we samen met veel verschillende mensen. Daar moeten we in
school dus ook in oefenen. We sluiten daarbij niemand buiten. Als we leuke dingen doen of iets te
vieren hebben, betrekken we iedereen daarbij. Maar ook als we een probleem hebben, proberen we
dit samen op te lossen.

Op school werken we samen, want door samen te werken leer je elkaars
kwaliteiten kennen en heb je daarbij respect voor wie iemand is. Samenwerken
is niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar ook voor het team en de
ouders. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een
goede samenwerking leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in
leerprestaties als in gedrag en werkhouding. We streven naar een zodanige
samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en
waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en
educatie van hun kind. Samen dragen wij er zorg voor dat een kind zich
optimaal kan ontwikkelen!

ErvaringsGericht Onderwijs
Ervaringsgericht onderwijs (EGO) is een onderwijsconcept dat uitgaat van welbevinden en
betrokkenheid van kinderen. De gedachte daarachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling
doormaken en hun volledig potentieel benutten als ze betrokken werken en met plezier naar school
gaan. Het proces dat kinderen doormaken is daarbij net zo belangrijk als het doel. Belangrijk pijlers
hierbij zijn een rijke leeromgeving, ervaringsgerichte dialoog en vrij initiatief om zo een hoge mate van
betrokkenheid te bereiken.

Het realiseren van een hoge betrokkenheid is een belangrijke taak voor de school. Als kinderen
betrokken zijn bij hun activiteiten vindt er ontwikkeling plaats. Kinderen die betrokken zijn bij de
dingen die ze leren, leren meer en beter. Kinderen die zich plezierig, gezien en gewaardeerd voelen,
zijn beter in staat leiding te nemen over hun eigen ontwikkeling. Kinderen die in verbinding staan met
zichzelf, hun naaste en verdere omgeving kunnen zich ontwikkelen tot completere, meer empathische
volwassenen. We streven met ons onderwijs maximale betrokkenheid na.
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De organisatie van ons onderwijs
Wij zijn een basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Rond 1 oktober 2021 bezochten ongeveer
95 kinderen onze school. In de loop van het jaar vindt instroom plaats van nieuwe vierjarigen of
kinderen die vanwege een andere reden een nieuwe school zoeken.

Ontwikkeling in beeld
De ontwikkeling van kinderen in beeld krijgen begint bij een aantal kinderen al met de overdracht
vanuit het kinderdagverblijf. Vanuit zowel kinderdagverblijf Buitenpret als van de SKLM ontvangen wij
na toestemming van ouders een papieren overdracht en indien nodig wordt er ook een afspraak
gemaakt voor een warme overdracht. Dit houdt in dat er een persoonlijke overdracht tussen de
leerkracht en de leidster plaatsvindt. Daarnaast heeft de leerkracht altijd een intakegesprek met de
ouders.

De grootte van de school brengt met zich mee dat we voor het overgrote deel in combinatiegroepen
werken. De kinderen raken op deze manier gewend om (ook) zelfstandig te werken. Ze wennen aan
het feit dat de leerkracht zijn/haar aandacht moet verdelen over meerdere groepen en dat je je niet af
laat leiden door je klasgenoten. Een positieve leerhouding vinden we daarbij erg belangrijk. Kinderen
worden gestimuleerd om zelfstandig te werken en samen met de leerkracht de verantwoordelijkheid
te dragen voor hun eigen leerproces. Ook leren de kinderen om op een positieve manier naar zichzelf
en anderen te kijken. Ieder functioneert op zijn wijze zonder daar een ander mee te hinderen. Hulp
vragen of geven aan medeleerlingen, zelf kleine problemen oplossen en je eigen werk nakijken horen
hier ook bij.

We werken vanuit de basis van het leerstof jaarklassensysteem. Dat betekent dat de leerstof in 8
leerjaren is verdeeld, van groep 1 t/m 8. Betekent dit dat alle kinderen de leerstof op dezelfde manier
en op hetzelfde niveau krijgen aangeboden? Nee. Leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk
afgestemd op het niveau van het kind. Als de leerstof te moeilijk is haken kinderen af, als het te
simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer. Een lage betrokkenheid is het resultaat! Kinderen
moeten worden aangesproken op het randje van hun kunnen en soms zelfs iets er overheen.

Binnen de hierboven beschreven structuur zorgen methodes voor de doorlopende leerlijnen. Door
hier gebruik van te maken is het mogelijk om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te
krijgen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: methodes die doorgaan in de volgende groep,
observatiesystemen die de ontwikkeling in kaart brengen of afspraken die voor iedereen hetzelfde
zijn. Het goed borgen van de afspraken die we binnen het team hierover maken en het blijven volgen
van dit proces is van cruciaal belang. Dit gebeurt dan ook op leerling-, groeps- of schoolniveau. Dit
borgen gebeurt onder andere in kwaliteitskaarten, besprekingen en het kijken bij elkaar in de klas.

Het onderwijs wordt in dit proces zodanig
ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit
wordt afgestemd op de voortgang op alle
aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten
betreffen onder andere de cognitieve, sociale,
motorisch, emotionele en creatieve
ontwikkeling.
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Pedagogisch klimaat
Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich veilig voelen, daarom stelt de leerkracht het
welbevinden van de kinderen boven het lesprogramma. In het geval van calamiteiten, kan de
leerkracht ad hoc besluiten om zijn lesprogramma op te schorten en aandacht te schenken aan het
probleem. Het is belangrijk om de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle kinderen en het
personeel te waarborgen. Hiervoor wordt PBS als basis ingezet.

PBS staat voor de methode School Wide Positive Behavior Support.  Dit is een
preventieve aanpak op het gebied van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en
vanuit gedeelde waarden (respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid) een veilig
en positief schoolklimaat te creëren, zodat alle kinderen optimaal kunnen profiteren
van ons geboden onderwijs. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en
op het voorkomen van ongewenst gedrag door positief gedrag te bekrachtigen.
Hierdoor ontstaat positieve aandacht voor alle kinderen.

In PBS zit een anti-pestprogramma verweven. Het hebben van een
anti-pestprogramma vraagt om meer dan een plan beschreven in een protocol, namelijk een positieve
aanpak in alle ruimtes en groepen, die met regelmaat aangeboden en onderhouden wordt. School
behoort een veilige plek te zijn voor alle kinderen en pesten bedreigt dit uitgangspunt.

De Wetgeving Sociale Veiligheid op school (april 2014) definieert pesten als een vorm van agressief
gedrag, waarbij een betrekkelijk machteloze persoon wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten
door één of meerdere individuen. Pesten heeft drie kenmerken:

- het is intentioneel.
- het vindt herhaaldelijk en over een langere periode plaats.
- er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer.

De Boogerd heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de hele school
de hoogste prioriteit krijgt, in plaats van alleen te focussen op een anti-pestprogramma in de groep.
Wij kiezen ervoor om te investeren in een stevig positief schoolsysteem waarin ook het voorkomen
van pesten is opgenomen.

Ouders hebben een belangrijke rol in het signaleren van pestgedrag. Wanneer zij signalen zien van
pestgedrag bij hun kind (als slachtoffer dan wel dader) kunnen zij dit altijd melden bij de leerkracht
van hun kind, bij de intern begeleider of directeur.

Door het goed registreren en analyseren van de incidenten kunnen de interventies op het juiste
niveau aangeboden worden en krijgen de kinderen of de groep de ondersteuning die nodig is. Hierbij
worden de de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden door het PBS- team.

Naast emotionele veiligheid, is er ook nog fysieke veiligheid. Er zijn voldoende geschoolde
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op school. Er is een
ontruimingsplan waarin omschreven staat hoe te
handelen bij calamiteiten. Er worden regelmatig
ontruimingsoefeningen uitgevoerd. Teamleden zijn, voor
zover nodig, op de hoogte van specifieke
gezondheidsaspecten van collega’s en leerlingen
(bijvoorbeeld allergieën, diabetes, epilepsie).

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
In het onderwijs zijn wij wettelijk verplicht om bij
(vermoedens) van huiselijk geweld en/of
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kindermishandeling de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. Deze
meldcode ondersteunt ons in het signaleren en handelen.

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of
seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het
moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.
Meer informatie leest u o.a. op de site van de Rijksoverheid of op onze website.

Alle hierboven genoemde documenten kunt u opvragen bij de directie.

Cognitieve ontwikkeling
Op De Boogerd werken we met de kerndoelen van de overheid. We volgen hetzelfde curriculum als
de andere scholen voor basisonderwijs en onze kwaliteit wordt door dezelfde onderwijsinspectie
gemeten. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de
referentieniveaus van taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit
aan bij de kenmerken van onze kinderen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Indien we
merken dat een methode niet voldoende biedt wat een kind nodig heeft, dan gaan wij op zoek naar
extra of ander materiaal. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke
voorschriften. Hieronder lichten we de wat minder gangbare onderwerpen toe.

Burgerschapsonderwijs
De Boogerd is een openbare basisschool, die als vanzelfsprekend open staat voor en bevolkt wordt
door kinderen uit alle sociale milieus en met verschillende levensovertuigingen. Er wordt gewerkt in
een geest van verdraagzaamheid en respect voor ieders levenswijze, levensovertuiging,
mogelijkheden, beperkingen en heeft daarbij geen voorkeur voor een bepaalde richting. Het is bij
uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met
respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.
Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met allerlei verschillende mensen vreedzaam
samen te leven. Kinderen kennen die waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en
onderhouden. Daarbij speelt de school een zeer belangrijke rol. 'De school is meer dan een plek om
kinderen op te leiden tot een baan. Het is een plek om je op te leiden voor het leven', aldus
oud-minister Slob.

Burgerschap staat maar zelden als een vak op het rooster, maar zit verwerkt in verschillende vakken.
Op die manier kan binnen een bestaand leergebied of vak aandacht besteed worden aan een aspect
van burgerschap. Het gaat hier vaak om vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en sociale
vaardigheidslessen. Daarnaast hebben wij op school sinds 5 jaar een leerlingenraad. In deze raad
zitten 8 gekozen leerlingen en zij vertegenwoordigen de kinderen van onze school. Met de
leerlingenraad bespreken we de gang van zaken op school, geven zij het team advies indien nodig en
besluiten we de bestemming voor het schoolreisje.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs
kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de
verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school
besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen
vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een
bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch,
humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs.
Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze
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lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt.
Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Mocht u interesse hebben, dan horen wij
dat graag.

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat dagelijks bewegingsonderwijs op het rooster. Er wordt op het schoolplein
vrij gespeeld, geklauterd en gefietst of er wordt gegymd in het speellokaal. Minimaal 1 keer per week
wordt er in het speellokaal bewegingsonderwijs gegeven.

In groep 3 krijgen de kinderen hun eigen linnen tas met daarop het logo van de school voor hun
gymspullen. Deze tas wordt de rest van de schooltijd gebruikt voor de gymspullen.
De groepen 3 t/m 8 maken voor hun gymlessen gebruik van de sporthal in Maurik.

Net zoals voorgaande jaren kiezen wij ervoor om ook dit jaar weer 2 losse bewegingsmomenten in te
roosteren. Zo krijgen de leerlingen 60 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent in de sporthal
en 30 minuten een bewegingsactiviteit van de leerkracht op het schoolplein.

Digitale geletterdheid
ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet, niet alleen ter variatie in een les, maar
inspelend op de individuele leerbehoeften van het kind. ICT dringt steeds meer door in het denken en
doen van zowel medewerkers als kinderen. Dit beïnvloedt de leerprocessen.

Wij werken op dit gebied samen met Cloudwise. Door deze samenwerking kunnen kinderen ook thuis
inloggen in hun eigen schoolomgeving. Hierdoor kunnen ze zowel op school als thuis in dezelfde
documenten en programma’s werken.

Op school hebben de kinderen de beschikking tot 60 Chromebooks en
hangen er in iedere klas touchscreens. In groep 1-2 en 3 zijn de
touchscreens in hoogte verstelbaar, zodat kinderen ook zelf eenvoudig
input kunnen geven gedurende diverse activiteiten. Voor het werken
op de Chromebooks krijgen de kinderen eenmalig van ons oortjes.

Ons doel op het gebied van ICT is niet om de methodeboeken te
vervangen en volledig digitaal te gaan werken, maar op zoek te gaan
naar een goede balans. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het digitaal
afnemen van de toetsen of het gebruik van methodesoftware ter
aanvulling op de methode.

Kwaliteit van ons onderwijs
Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. Veel dingen zijn
meetbaar, zoals de toetsresultaten, maar niet alles is te meten. De onderwijskwaliteit omvat niet
alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot
zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken.

Het is belangrijk dat de school de onderwijskwaliteit goed bewaakt en probeert te verbeteren. Dit heet
kwaliteitszorg en is het proces dat zorgt draagt voor onderwijskwaliteit. Deze zorg uit zich in de
planning, verbetering, controle en borging van de onderwijskwaliteit.
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is permanente en systematische aandacht voor het bepalen,
bewaken en verbeteren van kwaliteit nodig. Dat betekent voor de leerkrachten een op leren gerichte
cultuur enerzijds en een systematische aanpak anderzijds. De focus van het kwaliteitsbeleid in het
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primair proces zijn de leerprocessen en leeropbrengsten, zowel
cognitief als sociaal emotioneel.  Daar ligt de kerntaak van onze
school.

De plannen voor de onderwijskundige ontwikkeling en ontwikkeling van
de school in het algemeen zijn nader uitgewerkt in het Schoolplan. Het
Schoolplan wordt telkens vastgesteld voor een periode van vier
schooljaren. Op dit moment werken we met een Schoolplan voor de
periode 2019-2023. Ontwikkelpunten welke voortvloeien uit het
Schoolplan worden jaarlijks concreet gemaakt in een Jaarplan.

De resultaten van ons onderwijs
We beschrijven in deze schoolgids uitgebreid wat we op onze school met de kinderen willen bereiken
en hoe we  proberen dat voor elkaar te krijgen. Uiteraard wilt u ook  weten wat de resultaten zijn.

Sociaal-emotionele groei en creatieve ontwikkeling van kinderen kunnen niet in cijfers worden
gevangen. De reflecties van de kinderen en de observaties van de leerkrachten zijn hier goud waard.
De leerkrachten observeren welbevinden (hoe maak je het?), betrokkenheid (hoe doe je het?) en
competentie (wat levert het op?). Als wij kennis toetsen, dan meten we objectief wat de opbrengsten
van ons onderwijs zijn. Door deze toetsen goed te analyseren kunnen de kinderen er een dag later al
profijt van trekken; opbrengstgericht onderwijs dus.

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Een kind is meer dan alleen zijn brein. Als leerkracht zie je het wel vaker: de leerling die zijn doel
bereikt door hard te werken. Of de leerling die het wel kan maar niet wil. Vaardigheden in taal en
rekenen spelen een grote rol. Maar de wetenschap verzamelt steeds meer bewijs dat persoonlijkheid
(houding en gedrag) en interesses een bijna net zo’n grote rol spelen. We doen leerlingen dan ook
tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen. Eind groep 7
maken de leerlingen de AMN Aansluiting. Hiermee creëren wij een completer beeld om eind groep 7
een voorlopig schooladvies te kunnen geven. Samen met uw kind kiest u de school voor voortgezet
onderwijs, er vindt vanuit ons een overdracht plaats en de middelbare school bepaalt de uiteindelijke
plaatsing.

In groep 8 vindt dan de AMN Eindtoets plaats. De Eindtoets is een bevestiging van het voorlopige
advies of kan in incidentele gevallen nog voor een aanpassing naar boven zorgen. Nadat onze
leerlingen zijn uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs, krijgen wij met regelmaat feedback van
hun vorderingen/ontwikkeling daar. De aansluiting verloopt doorgaans zonder problemen en de
leerresultaten zijn steeds in lijn met onze verwachtingen.

Naast de individuele scores van de kinderen worden de scores ook omgerekend naar een
schoolscore. Deze score is voor ons belangrijk om ons te verantwoorden naar alle betrokkenen bij
ons onderwijs. In eerste instantie naar het bestuur van Stichting BasisBuren en de Inspectie van
Onderwijs, maar ook (nieuwe) ouders die aan de hand van dit getal de kwaliteit van ons onderwijs
willen beoordelen.

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Hierbij worden de
referentieniveaus gebruikt om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.
Referentieniveaus zijn onderverdeeld in fundamenteel niveau (basisniveau) en het streefniveau
(hogere niveau). Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de
gebieden taalverzorging, lezen en rekenen.
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De Inspectie van het Onderwijs kijkt hierbij naar het driejaarsgemiddelde van de school. Onderstaand
overzicht laat zien, dat we als school onze niveau’s niet hebben bereikt. De diepere analyse van de
resultaten van de afgelopen jaren laten wel een stijgende lijn zien. We zijn er echter nog niet en zullen
ons in blijven zetten op het verbeteren/verhogen van de resultaten.

Fundamenteel niveau Streefniveau
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Zorg in onze school

Inschrijving

De eerste stap in de school
Als ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden op de De Boogerd dan vindt er eerst altijd een
kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school plaats. Over en weer worden vragen
gesteld en verwachtingen uitgesproken.

Als de leerling op 4-jarige leeftijd wil starten vindt er, indien daar gebruik van is gemaakt, een warme
overdracht van de kinderopvang plaats. Mochten er bijzondere zaken spelen, dan wordt voor de
definitieve toelating een overleg gepland met ouders, voorschoolse opvang, evt. externe organisaties
die al bij de leerling betrokken zijn en de school. In dit gesprek proberen we zo helder mogelijk te
krijgen of de school kan bieden wat uw kind nodig heeft. Als er geen bijzondere zaken spelen, worden
leerlingen altijd toegelaten.

De stap naar de basisschool is voor een vierjarig kind een grote stap. Het is heel spannend om naar
die “grote” school te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind van tevoren met de
leerkracht en de kinderen kan kennismaken. Voordat uw kind officieel op school start, mag het tien
ochtenden in de klas komen kijken. Dan kan het vast een beetje wennen. Hiervoor krijgt uw kind van
de groepsleerkracht een uitnodiging en een boekje. Hierin worden verschillende activiteiten die op het
programma staan uitgelegd, zodat u uw kind op de eerste schooldag kunt voorbereiden.

Maakt u de stap naar onze school vanwege een verhuizing, dan zijn oudere kinderen vaak betrokken
bij de keuze van de school. Deze betrokkenheid vinden wij erg belangrijk en wij bieden kinderen de
mogelijkheid om een dagdeel met ons mee te draaien en sfeer te proeven. Daarnaast vragen wij
toestemming aan ouders/verzorgers om informatie in te mogen winnen bij de school waar de leerling
vertrekt. Altijd met het doel om goed vast te stellen of wij als school kunnen bieden wat de leerling
nodig heeft.

Leerlingvolgsysteem
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en veel leren. Voor een goede ontwikkeling van
uw kind is een regelmatige peiling van de voortgang belangrijk. Dit wordt onder andere gedaan door
observaties, resultaten van werkjes en toetsgegevens van methodetoetsen.

In groep 1-2 maken we geen gebruik van methodetoetsen of methode-onafhankelijke toetsen. Daar
volgen we de kinderen door gebruik te maken van de Leerlijnen van ParnasSys. Hier wordt niet alleen
gekeken naar de reken- en taalontwikkeling, maar ook naar de motorische ontwikkeling en
spelgedrag.

Vanaf groep 3 werken we met het leerlingvolgsysteem van het Cito. De leerlingen worden vanaf groep
3 een aantal keren per jaar getoetst om de ontwikkeling te volgen. Wij beschikken onder andere over
lees-, taal- en rekentoetsen. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen en de resultaten hiervan geven
nog meer informatie om de ontwikkeling van van uw kind in kaart te brengen. Door deze toetsing
kunnen eventuele stoornissen in het leerproces zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Er kan op die
manier dan gericht hulp geboden worden: individueel of per groep.
Naast de methode-onafhankelijke toetsen van Cito maken we in de bovenbouw ook gebruik van
aanvullende onderzoeken, zoals NIO-SEO vragenlijsten, de AMN aansluiting PO-VO en de AMN
Eindtoets.

De toetsgegevens van ieder kind worden bewaard in het digitale leerlingdossier van ParnasSys. In
het leerlingdossier staan alle persoonlijke gegevens, onderwijsinhoudelijke gegevens, afspraken,
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vorderingen en bijzonderheden van de leerling en externe gegevens (verslagen/rapporten). Zo
kunnen we iedere leerling gedurende zijn/haar schoolloopbaan ‘volgen’ en zien of de ontwikkeling
naar verwachting verloopt. Leerlingen die opvallen, doordat ze beter of juist minder presteren dan
verwacht, worden door deze werkwijze snel gesignaleerd en gaan wij indien nodig met u in overleg.
Het leerlingdossier kan op uw verzoek worden ingezien.

Naast cognitieve kennis is de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind ook belangrijk. Hiervoor
gebruiken we in de groepen 1 t/m 8 de methode Zien!.

We kunnen de gegevens van de leerling uit de diverse volgsystemen ook gebruiken om deze te
vergelijken met de groepsresultaten. Het niveau van de groep kunnen we op deze manier weer
vergelijken met het landelijk niveau.

Passend Onderwijs
‘Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben’ Vanuit dit uitgangspunt hebben
de schoolbesturen in de Betuwe de handen ineengeslagen. In het samenwerkingsverband Betuws
Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Deze krachtenbundeling sluit aan op landelijke
ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht passend onderwijs’. Dit wil
zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen passend onderwijs te bieden op de
eigen school of een andere school. Door samen te werken kunnen de scholen zorg dragen voor een
dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind onderwijsondersteuning krijgt die aansluit
bij zijn/haar onderwijsbehoeften.

In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren
en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich
in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs
behaalt. Hoe deze extra ondersteuning vorm gegeven wordt is per leerling verschillend. Het geven
van extra ondersteuning gaat in overleg met onze intern-begeleider en indien nodig overlegt zij met
de schoolconsulent van BePO. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeftes van de leerling en hier
wordt de juiste inzet op afgestemd. Dit alles gaat altijd in overleg met de ouders van de leerling en in
de toekomst willen we de leerling hier ook meer bij betrekken.

Schoolondersteuningsprofiel
Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op
de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen.

Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij kunnen veel doen
maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit een
(zeer) specifieke onderwijsbehoefte. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. Iedere
basisschool heeft in het Schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden
ingezet om passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Aan de hand van de op school
aanwezige deskundigheid bij het personeel en de aanwezige leerlingpopulatie beschrijven we hierin
wat we in onze school kunnen bieden, waarbij wij hulp inschakelen van ons samenwerkingsverband
en waar hierbij onze grenzen liggen. We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de
mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat en dat wij in samenspraak met ouders
(verzorgers) op zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling. Overleg
met elkaar op een basis van vertrouwen dat we met elkaar het beste voor de leerling willen is dan van
het grootste belang. Het samenwerkingsverband stelt vast of een leerling toelaatbaar is tot
gespecialiseerd basisonderwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) en werkt daarom
nauw samen met de onderwijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de
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verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband
intensief samen met de gemeenten en met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.

Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u inzien op onze website of opvragen bij de directie.

Doubleren
Soms is het beter voor de ontwikkeling van een kind om een leerjaar over te
doen. Echter vanaf groep 5 is het niet meer wenselijk om een leerling te laten
doubleren. Wij kijken dan naar andere mogelijkheden, zoals dat een leerling
meegaat naar het volgende leerjaar maar op zijn eigen niveau/ tempo de leerstof
door werkt. Een leerling kan dan een eigen leerlijn gaan volgen.
Mocht bovenstaande spelen, dan worden ouders altijd betrokken. Uiteindelijk
neemt de school de beslissing of een leerling doubleert.

Versnellen
Het is ook mogelijk dat een leerling zich dermate snel ontwikkelt, dat het beter is om te versnellen
naar een volgende groep. Deze stap wordt echter in heel uitzonderlijke gevallen genomen. Uiteraard
gaat deze hele procedure in nauw overleg met de ouders. Zij worden bij elke stap op de hoogte
gehouden. De eindbeslissing of een leerling wel of niet doorgaat naar de volgende groep ligt bij de
school.

Dyslexie
Op onze school werken we volgens het Masterplan Dyslexie. Als een leerkracht kenmerken van
dyslexie vermoedt of wanneer zij redenen heeft om aan te nemen dat het automatiseren moeizaam
verloopt, hoort het kind tot de risicogroep. Wanneer het aanvankelijk lezen moeizaam verloopt, krijgt
het kind extra ondersteuning. Dyslexie kan pas worden vastgesteld als het aanvankelijk leesonderwijs
is afgerond. Wanneer er 3 genormeerde Cito metingen zijn gedaan (dus na 1½ jaar leesonderwijs)
kan pas een gericht onderzoek door externen worden aangevraagd. De onderzoeken en eventuele
behandelingen kunnen bij zeer ernstige enkelvoudige dyslexie door de gemeente worden vergoed.
De aanvraag hiervoor wordt door de ouders en de school gezamenlijk aangevraagd. De intern
begeleider begeleidt dit proces.

Wanneer er een dyslexieverklaring is afgegeven voor een kind, worden er naar behoefte van het kind
maatregelen getroffen. Dit kan zijn het gebruik van hulpmiddelen, vergrotingen van lesstof/lesboeken
en/of bieden van meer verwerkingstijd.  In overleg met de externe hulpverlener en de ouders wordt
gekeken welke hulpvorm het meest doeltreffend is in de klassensituatie. In het leerlingdossier worden
de afspraken vastgelegd. De dyslexieverklaring wordt toegevoegd aan het leerlingdossier.

Meer- of hoogbegaafdheid
Binnen de Brede School is er ruimte om onze midden- en bovenbouwleerlingen extra uitdaging en
verdieping te bieden. Hierbij werken wij samen met 4 andere scholen uit onze omgeving.

Het gaat hierbij om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben buiten de reguliere stof die in de klas
wordt behandeld of die tot de meer- en hoogbegaafden horen. De Plusklas werkt 1 maal per week
groepsoverstijgend met elkaar samen. Ze werken aan projecten, maken verslagen, leren presenteren,
leren leren, werken met ‘science’, gaan met elkaar filosoferen en maken kennis met een nieuwe talen.
De deelname van de leerlingen aan de Plusklas zal per periode bekeken en geëvalueerd worden. We
kiezen voor één ochtend in de week, zodat leerlingen wel uitgedaagd, maar niet geïsoleerd worden.
Meer informatie hierover kunt u vinden in ons protocol (hoog)begaafdheid. Deze is op te vragen bij de
directie.
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VVE
Vanuit het consultatiebureau kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. VVE staat voor voor- en
vroegschoolse educatie. Een leerling met een VVE-indicatie kan specifieke ondersteuning nodig
hebben. Om aan deze ondersteuning te kunnen voldoen, werken wij samen met een VVE
gecertificeerde pedagogisch medewerker vanuit de SKLM. In een kleine veilige setting stimuleren wij
de leerlingen extra in hun ontwikkeling en geven hen daarbij handvatten mee om ook in een grote
groep tot ontwikkeling te komen. Op welk gebied we specifiek insteken, hangt af van wat de leerling
nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.
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Betrokkenheid van ouders
Wij hechten grote waarde aan een goed en zorgvuldig contact met de ouders. Wij proberen ons open
op te stellen en veel informatie te geven over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Omgekeerd
vinden we het ook fijn als ouders contact zoeken met de school. Tenslotte zijn zowel school als
ouders betrokken bij de ontwikkeling van een kind. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke manieren
de contacten tussen ouders en school geregeld zijn en wat de mogelijkheden zijn voor ouders om
zich op een of andere manier voor de school en daarmee voor de kinderen in te zetten.

Oudergesprekken
Om op een goede manier met elkaar samen te werken, is het belangrijk dat ouder(s) en
school elkaar blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen van het kind. Daarom
informeren wij u over allerlei relevante zaken die uw kind en de schoolorganisatie
betreffen. Van u verwachten wij dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over
belangrijke ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het
onderwijsleerproces van uw kind.

Alle ouders krijgen informatie over de vorderingen van hun kind. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. Hiervoor zijn er 3 vaste momenten in het schooljaar, namelijk
in november/december, februari/maart en juni/juli. Tijdens deze gesprekken wordt de
ontwikkeling van uw kind besproken en indien de Cito toetsen zijn afgenomen, dan
worden deze resultaten ook meegenomen in het gesprek. Voorafgaand aan deze
gesprekken krijgt uw kind het rapport mee naar huis. In dit rapport wordt aandacht
besteed aan de sociale ontwikkeling, de inzet, de taak-werkhouding en de behaalde

resultaten bij de methode- en Cito toetsen. Wij vragen u zorgvuldig met dit document om te gaan, het
is een groeidocument voor de gehele schoolloopbaan.

Bovenstaande zijn vaste gespreksmomenten gedurende het schooljaar. Bij zorgen, van zowel school
als ouders, staat de deur altijd open om samen hierover in gesprek te gaan. U kunt voor een vraag of
opmerking gewoon voor of na schooltijd binnenlopen. Wanneer u een wat langer gesprek wilt voeren,
adviseren wij u om een afspraak te maken. Ook kan het voorkomen dat wij u uitnodigen om een
bepaalde problematiek te bespreken.

Aan het eind van ieder schooljaar worden de observaties en resultaten van de kinderen ook
besproken met de nieuwe leerkracht voor het komende schooljaar, zodat een doorlopende leerlijn
gewaarborgd wordt.

Informatieverstrekking richting gescheiden ouders
Ook in geval van scheiding heeft u recht op bepaalde informatie over uw kind. De school zal beide
ouders die na de scheiding met het ouderlijk gezag belast zijn, op een gelijke wijze en (indien
mogelijk) op een gelijk tijdstip informeren. Als één ouder is belast met ouderlijk gezag, dan informeert
de school in eerste instantie alleen de betreffende ouder. De ouder met ouderlijk gezag is wettelijk
verplicht de informatie van de school door te geven aan de ouder die niet met het gezag belast is. Als
de ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst, kan dit door een schriftelijk verzoek
in te dienen bij de directeur. De directeur kan informatie weigeren als de directeur dit in het belang
van het kind vindt.

In geval van voogdijschap zal de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze
verlopen als de informatieverstrekking aan ouders met ouderlijk gezag.

De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. De school verstrekt daarom geen
informatie aan de nieuwe relatie, tenzij de ouder(s) met ouderlijk gezag hierin toestemming
verleent/verlenen en tevens (een van hen) aanwezig is/zijn bij het gesprek.
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Communicatie

Website
Onze school heeft een website: www.obsdeboogerd.nl Hierop kunt u algemene informatie vinden over
onze school. De website is vooral bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind
of informatie zoeken over onze school.

Parro
Wij bieden u ook de mogelijkheid om met de app Parro te werken. In deze app plaatsen wij algemene
berichten over de groep om u zo een kijkje in de klas te geven. Via de app kunt u ook uw kind
ziekmelden en berichten bekijken die de leerkrachten in de betreffende groepen plaatst. Meer
informatie hierover ontvangt u bij inschrijving van uw kind op onze school.

De schoolgids
In de schoolgids vindt u alle praktische informatie die u nodig heeft, zoals adressen, etc. Jaarlijks
wordt de schoolgids geactualiseerd en gepubliceerd op onze website www.obsdeboogerd.nl

De nieuwsbrieven
Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de gang van zaken op school.

Groepsupdate
Ongeveer 1 keer per 2 à 3 weken ontvangt u een update van de leerkracht over wat er allemaal
speelt in de groep. Indien beschikbaar ontvangt u ook informatie over de lesstof, zodat u uw kind
goed kunt ondersteunen bij het maken van huiswerk.

Facebook
We zijn met onze school ook te vinden op Facebook. Neemt u hier eens een kijkje!

Kijkje in de klas
Op verschillende momenten in het schooljaar is er voor ouders de gelegenheid om in de klas te
komen kijken. Dit kan bv. zijn tijdens een inloopmoment of tijdens ouderavonden. U kunt deze
momenten terug vinden in onze jaarkalender.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk bepaald orgaan bestaande uit ouders en leerkrachten. De
oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit de ouders van de school. De leden van de
personeelsgeleding worden door en uit het personeel gekozen. Oudergeleding en personeelsgeleding
hebben samen zitting in de MR, maar hun bevoegdheden ten aanzien van het bevoegd gezag zijn
verschillend. De raad is de behartiger van de belangen van de school, ouders en personeel bij het
bevoegd gezag.

De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit;
- Personeelsgeleding Linda Swartjes en Netty van Culenborg
- Oudergeleding Loes Straver en Joeri Morsman

De MR van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn
openbaar en kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond. Informatie hierover kunt u vinden
op onze website.
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De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. U kunt altijd bij hen terecht met vragen
en/of problemen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR is er ook een GMR. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende
scholen binnen BasisBuren. De GMR houdt zich bezig met tal van zaken die betrekking hebben op de
overkoepelden organisatie van de scholen binnen BasisBuren.

Ouderraad (OR)
De ouderraad heeft als taak de bloei van de school te bevorderen en interesse van ouders voor de
activiteiten op school te stimuleren. Vanuit deze bevlogenheid zijn de leden van de ouderraad
betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de
kerstviering en het schoolfeest.

Een ouder wordt voor drie jaar gekozen in de OR. Na deze periode is die ouder herkiesbaar. De OR
van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. De huidige voorzitter is Anieke van
Oudenallen en u kunt bij haar terecht met vragen en/of informatie.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op onze school worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. Om deze activiteiten
voor alle kinderen van onze school mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan de ouders om een
vrijwillige bijdrage.Het gaat daarbij om een bijdrage aan de volgende activiteiten:

- € 25,00 per leerling voor het schoolreisje
- € 20,00 per leerling voor de organisatie van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, Kerst en

Koningsspelen
- het bedrag voor het kamp van groep 8 volgt later in het schooljaar

De penningmeester van de OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage.

Zoals het woord vrijwillig al aangeeft, kunnen wij u niet verplichten om de ouderbijdrage te betalen.
Mocht u ervoor kiezen om de bijdragen niet te betalen of financieel hiervoor niet in de gelegenheid
zijn, weet dan dat wij geen enkel kind van een activiteit zullen uitsluiten. Heeft u wel de wens om te
betalen, maar niet de financiële mogelijkheden. Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden die
er binnen de gemeente Buren zijn. Als u meer informatie wilt over wat we van de vrijwillige
ouderbijdrage allemaal betalen of misschien wilt u de financiën van de OR eens inzien, dan kunt u
daarvoor bij de penningmeester van de OR terecht.
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Wat nog meer handig is om te weten
Beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Daarnaast komt aan het
begin van ieder jaar de schoolfotograaf langs.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen
schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van
uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming zal eenmalig gevraagd worden in de periode dat uw
kind bij ons naar school gaat. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van
foto’s en video’s op internet.

Leerlingenraad
Op De Boogerd vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Een
leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs
wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen
in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen
leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen
gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het
samen werken aan zaken die de school aangaan.

Sinds een aantal jaar hebben wij een leerlingenraad op onze school. Leerlingen uit groep 5 t/m 8
kunnen zich hiervoor opgeven en door middel van verkiezingen zijn er klassenvertegenwoordigers
voor de leerlingenraad gekozen. Deze vertegenwoordigers komen 1 keer per 6 weken bijeen en
vergaderen onder leiding van een leerkracht. Tijdens deze vergadering hebben de leerlingen een
eigen rol, zo is er een voorzitter en notulist aangewezen. De klassenvertegenwoordigers koppelen de
beslissingen die volgen uit de vergaderingen terug naar hun klas en naar de groepen van de
onderbouw.

De leerlingen zijn erg betrokken en enthousiast bezig. Ze denken heel serieus na, spreken elkaar aan
of wijzen elkaar op eventuele foutjes of verbeterpunten. Ook voor het team is de betrokkenheid van
de leerlingenraad een goede aanvulling op onze school, want het zorgt voor vernieuwing en grotere
betrokkenheid van alle leerlingen.

Leerbenodigdheden
We vinden het belangrijk dat leerlingen respectvol en verantwoordelijk met
materiaal van zichzelf en van anderen omgaan. Met veel materialen
werken leerlingen samen, zoals de stiften, lijm en liniaal. Er zijn echter ook
materialen die iedere leerling zelf krijgt.

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de kinderen van school een
potlood en een gum. Als ze hier gewoon mee omgaan, dan krijgen ze een
nieuw potlood als het oude potlood op is. Gaan ze hier niet
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verantwoordelijk mee om, dan vragen wij €0,50 voor een nieuw potlood. Indien u besluit om zelf een
nieuw potlood te kopen, dan graag een HB potlood. Deze kwaliteit zorgt namelijk voor een soepelere
manier van schrijven.

In groep 4 krijgen de leerlingen eenmalig een vulpen. Hier dienen ze tot en met groep 8 mee te
schrijven. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij €5,- om deze te vervangen. Vanwege de motoriek
mogen de leerlingen niet met een balpen schrijven, maar een stabilo van thuis is wel een optie.

Schoolreisje
Eenmaal per jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 in september op schoolreisje. Om het jaar kiezen
we voor een schoolreis met een educatief karakter en het andere jaar voor een pretpark. Mocht er
begeleiding nodig zijn, dan worden naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad ook andere
ouders benaderd door de school.

Kamp groep 8
Groep 8 gaat niet mee op schoolreisje. Deze groep gaat tegen het eind van het schooljaar een aantal
dagen op kamp. Ook hier gaan enkele ouders mee. De bestemming en de invulling krijgen de ouders
en de kinderen in de loop van het jaar te horen. Het is een ieder geval een combinatie van
ontspanning en inspanning, waarbij gezelligheid centraal staat.

Gevonden voorwerpen
Altijd blijft er wel ergens wat liggen. Mocht uw kind iets kwijt zijn, kom dan even kijken op school. Bij
de hoofdingang staat een bank met gevonden voorwerpen. De laatste dag voor de zomervakantie
gaan alle overblijvende voorwerpen en kledingstukken naar een goed doel.

Plakboeken
Ieder kind krijgt van ons een plakboek. Dit plakboek wordt op school bewaard. Per schooljaar
bewaren we 3 werkstukjes van de kinderen. Aan het einde van groep 8 gaat er dan een verzameling
mee naar huis, waarin de ontwikkeling van uw kind goed te zien is en ze een mooie herinnering aan
hun basisschooltijd hebben.
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Voorschoolse en naschoolse opvang
In de Brede School is een kinderdagopvang gevestigd: Stichting Kinderopvang Lienden-Maurik
(SKLM). De SKLM kan zorgen voor voorschoolse en naschoolse opvang van uw kind. Meer
informatie hierover kunt u vinden op www.sklm.nl

Voor de naschoolse opvang kunt u ook terecht bij kinderdagverblijf Buitenpret. Meer informatie kunt u
vinden op www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl

Sponsorbeleid
Door sponsoring kunnen wij financiële speelruimte creëren. Met dat sponsorgeld kunnen wij allerlei
extraatjes doen. Wij staan dan ook positief tegenover sponsoring.

Wij willen graag op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Daarom moet
de sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Sponsoring moet passen bij waar ”De Boogerd” voor staat.
- Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid van ons onderwijs, de school en de daarbij

betrokkenen in gevaar brengen.
- Sponsoring mag ons onderwijs niet beïnvloeden.

Boven genoemde punten staan uitgebreid in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen,
personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties - waaronder de Consumentenbond
hebben ondertekend.

Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördineerd door de directeur. Zij doet dat in overleg
met leden de van het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Alle sponsoractiviteiten die
de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het schoolbestuur en de instemming van onze
medezeggenschapsraad en worden vastgesteld in overleg met het team en onze ouderraad. Ouders
die klachten hebben over de sponsoring, kunnen een klacht indienen bij de directeur van de school.
Op het moment dat wij een sponsoractiviteit opzetten, zullen wij u informeren middels de nieuwsbrief.

Verzekeringen
Er is een verzekering afgesloten, die de wettelijke verplichting dekt tot het vergoeden van schade die
aan anderen door onrechtmatig handelen is toegebracht, waarvoor BasisBuren als werkgever
verantwoordelijk kan worden gesteld. Deze verzekering is van toepassing op leerkrachten en overig
personeel, ouders en personen die zich in het kader van ouderparticipatie beschikbaar stellen voor
onderwijsactiviteiten. Veelal zal een schadeclaim betrekking hebben op het toezicht van de hierboven
beschreven personen op kinderen die aan hen zijn toevertrouwd.

Wordt een schadeclaim ingediend, dan zal BasisBuren, meestal samen met de betrokken
verzekeraar, beoordelen of er sprake is van een tekortkoming (bijvoorbeeld schuld of nalatigheid).
Wordt de aansprakelijkheid van de werkgever afgewezen, dan zou de wettelijke vertegenwoordiger
(de ouder) van het kind die de schade heeft veroorzaakt, aangesproken kunnen worden. Het is dan
ook een misvatting te menen dat alle schade die door de leerlingen in en om de school wordt
veroorzaakt, kan worden verhaald op deze aansprakelijkheidsverzekering. Daarom is het van belang
dat ouders/verzorgers voor hun kind(eren) een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
(W.A.-verzekering) afsluiten. Verder is het van belang te weten dat het bestuur en de schoolleiding
niet aansprakelijk zijn voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen.
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Ziekte, vrijstelling en verlof
Ziekmelding
Mocht uw kind verhinderd zijn de school te bezoeken, laat dit dan vóór schooltijd telefonisch of via de
app weten. Als uw kind niet op school is en we hebben geen bericht van verhindering gekregen dan
neemt de leerkracht of directie contact met u op.

Verzuim
In de wet ligt vast dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Als wij een grote mate van (ziekte)verzuim
constateren bij een leerling, gaan wij met ouders in gesprek om te bespreken wat hierin van de
oorzaak is en wat er eventueel nodig is om dit om te keren. We hopen dan in de daarop volgende
periode verbetering te zien. Is deze verbetering niet zichtbaar, dan brengen wij de schoolarts of de
leerplichtambtenaar op de hoogte. Samen wordt er dan gekeken naar een juiste plan van aanpak
t.b.v. een terugkeer in het onderwijs.

Vrijstelling
De kinderen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

De directie kan op verzoek van ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten met uitzondering van de centrale eindtoets. De directie bepaalt bij de vrijstelling
welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is
verleend.

Verlof buiten de vakantie
Kinderen zijn leerplichtig en vallen dus onder de leerplichtwet. Het is aan de directeur van de school,
in samenwerking met de leerplichtambtenaar, om er op toe te zien dat die wet ook wordt nageleefd.
Er zijn altijd een aantal omstandigheden waaronder toestemming gegeven kan worden de school te
verzuimen.

Extra verzuim is alleen mogelijk bij:
- huwelijk binnen de familie
- een sterfgeval binnen de familie
- geboorte of adoptie binnen het gezin
- het bijwonen van een ambtsjubileum binnen de familie
- het bijwonen van een huwelijksjubileum binnen de familie
- ernstige ziekte binnen het gezin
- andere gewichtige omstandigheden

In alle gevallen moet er gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier dat op school aanwezig
is. Extra verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden, noodgevallen uitgezonderd. Leerlingen
die onterecht ziek gemeld worden, moeten door de directeur aan de leerplichtambtenaar
doorgegeven worden.

Extra vakantieverlof
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering.
Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard
van het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om in geen van de vakanties op
gezinsvakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een werkgevers verklaring gevraagd worden
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waaruit dat blijkt. Vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten
hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een
schooljaar.

Het verzoek voor extra vakantieverlof dient minimaal een maand van tevoren te gebeuren. Let op:
boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet of u toestemming heeft!
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Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Dat is op
onze school niet anders. Het team van de Boogerd streeft er naar om veilige omstandigheden voor
kinderen en leerkrachten te realiseren. Wij willen werken op een school waar iedereen zich veilig
voelt. Toch kan het gebeuren dat ouders of kinderen zich niet veilig voelen of zich niet correct
behandeld voelen. Als een ouder of een kind een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat de klacht op
de juiste plek wordt geuit. Als de klacht betrekking heeft op de klas of de leerkracht, kan het probleem
worden besproken met de groepsleerkracht. Indien u er met de leerkracht niet uitkomt of als het
groepsoverstijgende zaken betreft, kunt u terecht bij de directie. Elke klacht wordt serieus genomen
en beschouwd als een gratis advies. Als het voor u niet mogelijk is om met de leerkracht of de
directeur in gesprek te gaan kunt u bij de vertrouwenspersoon of schoolbestuur terecht. De
vertrouwenspersoon is een leerkracht van de school. Uitgangspunt is om samen met u zo spoedig
mogelijk tot een goede oplossing te komen.

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, dan kunt
een klacht indienen bij de Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Daarvoor bestaat een
formele klachtenprocedure, de Landelijke Klachtenregeling.

De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een
medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene
over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te
lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school,
mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de
procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl Onderwijsgeschillen biedt ook mediation
aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een
(dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele
procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact
opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via
telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl

De LKC is te bereiken bij:
Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
telefoon 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

Intern en externe vertrouwenspersoon
Deze vertrouwenspersoon is er voor ouders en/of kinderen. Deze persoon luistert en denkt mee. De
vertrouwenspersoon is geen probleemoplosser, maar kan wel samen met jou/u tot een volgende stap
komen en de vinger aan de pols houden tijdens het traject dat wordt uitgezet. Als u of uw kind
klachten heeft over ongewenst gedrag op school (bijvoorbeeld geweld, discriminatie, racisme,
seksuele intimidatie), dan kunt u daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school, Linda
Derksen-Swartjes.

Mochten zich op school zaken voordoen waarvoor de externe vertrouwenspersoon moet worden
ingeschakeld, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Gelderland-Zuid: (088) 144 7111. Zij zorgen ervoor dat u zeer spoedig wordt gebeld door een van de
vertrouwenspersonen.
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Met meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u
ook terecht bij de Inspectie voor het Onderwijs, Meldpunt Vertrouwensinspecteurs  0900 – 1113111
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
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Namen, adressen en websites die ertoe doen

SKLM
Stichting Kinderopvang Lienden-Maurik
T: 0344-603087
E: info@sklm.nl
W: www.sklm.nl

Kinderdagverblijf Buitenpret
T: 0345 502 536
E: info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl
W: www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl

Logopediepraktijk Vermaas
Francis Vermaas
T: 06 - 27 182 209
E: info@logopediepraktijkvermaas.nl
W: www.logopediepraktijkvermaas.nl

Kinderfysiotherapeut Motoriek in beweging
T: 0488-482732
E: info@motoriekinbeweging.nl
W: www.motoriekinbeweging.nl

Inspectie Basisonderwijs
Onderwijsinspectie
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
W: www.onderwijsinspectie.nl

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
T: (088) 144 71 44
E: jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
Meer informatie:

- Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de
JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen te vinden. Onder de zoekterm ‘Privacy’ staat meer informatie over het
privacyreglement en hoe de GGD omgaat met dossiers.

- Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te
besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s
als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Sociaal Team
Sociaal Team zijn een team van mensen die klaar staan voor inwoners van de gemeente Buren. Hier
kunt u terecht met vragen, zorgen of ideeën over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien. Ze weten
goed de weg in zorg, welzijn en het jeugdwerk. Sociaal Team werkt samen met scholen, huisartsen,
het consultatiebureau, (specialistische) zorgaanbieders en anderen. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.buren.nl/sociaalteam/ of sociaalteam@buren.nl
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