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Schooljaar 2022-2023

Voorwoord:

Beste ouders/verzorgers,

Ook in het schooljaar 2022-2023 doen wij elke dag opnieuw een grote inzet om, samen met u, een mooie 
basis te leggen voor een mooie toekomst van uw kind(eren). We willen graag dat “onze” kinderen nu én 
later profijt (blijven) hebben van de dingen die ze leren op de Bonckert. 

De Bonckert is een school waar steeds naar optimale omstandigheden wordt gestreefd. Onze leerkrachten 
zijn bevlogen en deskundig; zij willen uw kinderen zorgvuldig begeleiden en volgen in hun ontwikkeling.

 Elke dag opnieuw zeggen we hardop…  Vandaag is een mooie dag om te leren!

Het is voor ons van belang om u zoveel mogelijk te informeren over alle relevante schoolse zaken die er 
spelen. Om ervoor te zorgen dat u de informatie die u nodig heeft, direct kunt vinden, geven we ieder 
jaar een kalender uit met op de achterkant huishoudelijke mededelingen. Alle belangrijke afspraken, 
vakanties, telefoonnummers en data staan hierin opgenomen. De informatie in deze kalender geeft 
heldere antwoorden op de meest gestelde vragen. In deze kalender streven we ernaar om volledig te zijn. 
Als er onverhoopt toch wijzigingen zich voordoen, dan zullen we die via onze Parro-app doorgeven. 

U kunt ons volgen via Facebook en Instagram. 
Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren, te informeren en te inspireren! 

Team de Bonckert 

N.B. Alle belangrijke documenten, waaronder onze schoolgids met onze missie en visie, vindt u op onze 
website www.debonckert.nl. 
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Algemeen

Ervaringsgericht Onderwijs
De Bonckert werkt volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs. 
Ervaringsgericht werken wil zeggen dat de leerkracht voortdurend zijn handelen afstemt op wat kinderen 
nodig hebben om te ontwikkelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn een belangrijk uitgangspunten. 

Na 8 jaar basisonderwijs op de Bonckert willen wij kinderen afleveren die:
- een mooie ontwikkeling van alle basiscompetenties hebben doorgemaakt (o.a. rekenen, spelling, lezen);
- beschikken over een gezonde emotionele basis (goed in je vel zitten);
- exploratiedrang hebben behouden (nieuwsgierige, ontdekkende kijk);
- een basishouding van verbondenheid hebben. 

Openbare school
De Bonckert is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze leerkrachten open staan voor alle 
kinderen, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging of hun culturele achtergrond. Al sinds haar 
oprichting in 1985 staat de Bonckert bekend als een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders. 

Burgerschapsvorming
Er is veel aandacht voor burgerschapsvorming op onze school. In alle groepen is er veel aandacht voor 
waarden en normen, de wereldgodsdiensten, de actualiteit, maar vooral ook voor verbondenheid. Wij 
kiezen er voor deze belangrijke kernwaarden als een rode draad door ons dagelijks onderwijs te laten 
lopen. De grote wereldgodsdiensten worden bijvoorbeeld tijdens de lessen behandeld. Wij willen onze 
kinderen vooral kennis, nieuwsgierigheid, liefde en inzicht over en voor het leven en de wereld bijbrengen.

Knikkerkampioenschappen
Knikkers en knikkerwedstrijden hebben alles met de naam van de school te maken. ‘Bonckert’ is een 
Oudnederlands woord dat te vinden is in een gedicht van Joost van den Vondel. Het betekent knikker of 
stuiterbal. Jaarlijks worden bij de start van een schooljaar ‘de knikkerkampioenschappen’ gehouden. In 
iedere groep wordt er enthousiast en betrokken gespeeld om een heuse bokaal. En uiteraard de grote eer 
om je een jaar lang knikkerkampioen van de Bonckert te noemen.

Organisatie van onze school

Conciërge
Op het Bolwerk werkt John Thoonen als conciërge. Op dinsdag, woensdag en donderdag is hij van 08.00 
uur tot 14.00 uur op school om allerlei klussen voor de leerkrachten en de kinderen (van ‘t Bolwerk) op te 
knappen. Wij zijn ontzettend blij met zijn inzet en betrokkenheid!

Intern begeleider (Ib-er)
De ib-er coördineert de zorgactiviteiten vanaf het moment dat de leerkracht aangeeft dat zij/ hij advies 
nodig heeft. Dit kunnen pedagogisch (opvoedkundig) en/of didactische (leer) hulpvragen zijn over een 
kind. Soms zijn het ook hulpvragen die de hele groep aangaan zoals de sfeer, de taak-werkhouding of de 
didactische ontwikkeling. 
De ib-er observeert in de groep, voert gesprekken met leerkrachten en ouders en ondersteunt 
de leerkrachten bij het realiseren van hulp. Zij coacht leerkrachten en zij leidt de groeps- en de 
kindbesprekingen.

KNIKKER-kampioenschappen 16 september 2022
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We streven naar kortlopende hulptrajecten. Als het gewenste resultaat echter uitblijft, komt er een vervolg. 
Soms kan het gebeuren dat kinderen op een eigen leerlijn doorleren. Er wordt dan een plan (dat heet 
OntwikkelingsPerspectief / OPP) opgesteld, dat tweemaal per schooljaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. 
De ib-er coördineert dat proces en de leerkracht voert het uit in de groep. 
Als wij de zorg- of hulpvraag zelf niet kunnen beantwoorden, roepen we de hulp van externe deskundigen 
(bijv. psycholoog, orthopedagoog of Stromenland) in. Ook dan wordt er vaak een OPP opgesteld. 
Ouders met vragen over de voortgang van de extra hulp kunnen bij de groepsleerkracht en bij de ib-
er aankloppen. De ouders worden vanaf het begin van de hulpvraag van de leerkracht betrokken. De 
informatie die de ouders inbrengen is namelijk van wezenlijk belang; zij kennen hun kind het best. 

Onderwijs ondersteunend personeel
Alle kinderen van onze school kunnen in principe in aanmerking komen voor extra hulp. Voor een groot 
deel vindt die extra hulp plaats in de klas, door de groepsleerkracht of door Thea van Boekel (groep 7/8) 
en José van de Boom (groep 1 t/m 5). Zij ondersteunen de leerkracht in de basisondersteuning.
Naast de extra hulp in de groep kan die hulp ook buiten de groep plaatsvinden door onze 
onderwijsassistent Mirjam Janssen. Als een groepsleerkracht extra hulp wil aanvragen bij Mirjam voor een 
kind, overlegt hij/zij eerst met de ouders. 

Stagiaires
De Bonckert is een opleidingsschool. Wij hebben een samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem-
Nijmegen) voor de Pabo (opleiding voor leerkrachten basisonderwijs). Naast studenten van Pabo krijgen 
ook studenten van de  ROC’s (o.a. opleidingen voor onderwijsassistent) op de Bonckert de kans om het vak 
te leren. Alle stagiaires werken onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Overlegorganen

Leerlingenraad
De leerlingenraad van de Bonckert spreekt vijf keer per jaar met de directeur. In de leerlingenraad worden 
onderwerpen besproken die de kinderen van de verschillende groepen inbrengen en betrekking hebben 
op de school. De kinderen koppelen de samen opgemaakte notulen weer terug naar de eigen groep. De 
groepen 4 t/m 8 hebben allemaal één afgevaardigde in de raad. De raadsleden  adviseren’ en ‘bemoeien’ 
zich altijd uiterst prettig met schoolse zaken. 

Ouderraad (OR)
De ouderraad coördineert in samenwerking met het team allerlei schoolactiviteiten.

Als u interesse heeft om ook in de OR plaats te nemen, neem dan contact op met één van de OR-leden. 
De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u dat laten weten 
door een OR-lid even aan te spreken.

Intern Begeleider (IB’er)
Verantwoordelijk voor de kindzorg

 Marieke Jansen-Kellendonk

   Janneke Perreijn (voorzitter) Cindy Verhagen

Wouter Perreijn (Penningmeester) Isabelle Coppelmans

Anke Spiekman

Marjorie Janssen Sandra Kersten (namens het team)
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Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een belangrijk overlegorgaan voor elke school. De MR heeft als doel het 
behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel. De Wet Medezeggenschap op School 
(WMS) geeft de MR zijn wettelijke basis, op grond waarvan personeel en ouders kunnen meepraten en 
meebeslissen over het beleid van de school. De WMS kent de MR een aantal algemene en bijzondere 
bevoegdheden toe, richting directie en bestuur. De algemene bevoegdheden betreffen recht op overleg, 
initiatiefrecht en recht op informatie (over alles). De bijzondere bevoegdheden zijn onderverdeeld in 
instemmings- en adviesrecht (wettelijk bepaald).
De raad bestaat uit zes personen; drie ouders en drie leerkrachten. De MR-oudergeleding wordt door de 
ouders middels verkiezingen gekozen. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar en alle ouders mogen deze vergaderingen bezoeken. 
De vergaderdata voor de MR in 2022-2023:

Ouders van de school kunnen zich ten tijde van de MR-verkiezingen kandidaat stellen voor een plaats in 
de MR. Kim Borg vertegenwoordigt de Bonckert in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
(GMR) van de Stichting Invitare. In de GMR worden veel bovenschoolse zaken besproken. Iedere ouder of 
leerkracht kan de MR-leden bevragen over zaken die direct of indirect met de school te maken hebben. 

Vervanging bij afwezigheid
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt hij/zij vervangen. Dit wordt door de school geregeld 
vanuit de centrale vervangingspool. Als er uit de vervangingspool geen vervanger is dan proberen we 
intern te schuiven en een oplossing te bedenken. In het uiterste geval zijn we genoodzaakt een groep naar 
huis sturen. Wanneer dat zo is proberen we u zo tijdig mogelijk te informeren.

De rol van de ouder op onze school

Partnerschap
Eén van de kernwaarden van de Bonckert is openheid. Wij zien ouders als belangrijke partners in de 
begeleiding van kinderen. U kunt altijd met uw vragen en opmerkingen bij ons terecht. Dat kan in een 
gesprek met de leerkracht, de ib-er, maar uiteraard ook met de (interim) directie van de school. De 
leerkrachten kunt u voor school kort aanspreken voor eenvoudige mededelingen en vragen. Als u uitvoerig 
van gedachten wilt wisselen, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. 

Ouders: Personeel:

1. Arjan Weijers (voorzitter) 1. Kim Borg (tevens GMR-lid)

2. Jos Janssen 2. Marieke Jansen - Kellendonk

3. Linda Kessler - Adam 3. Stefanie Jeckmans - Smeets

13 september 19.30u

14 november 19.30u

18 januari 19.30u

22 maart 19.30u

7 juni 19.30u

5 juli 19.30u
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Stille week
In schooljaar 2022-2023 zijn wederom een 3-tal “stille weken” ingeroosterd. Tijdens deze weken zullen de 
leerkrachten geen gesprekken plannen met u als ouder en externen na schooltijd. De leerkrachten zullen 
bezig gaan met alles wat nodig is voor hun groep. 

Ouderavonden
Wij vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. De leerkracht is de eerste contactpersoon voor 
u. Ieder schooljaar worden er een of meer ouderavonden gehouden. Op één van deze avonden zijn 
de kinderen aan het woord om u te vertellen over het reilen en zeilen in hun groep. Wij èn de kinderen 
vinden het fijn dat u aanwezig bent op deze avond. In de onderbouw worden er regelmatig ‘papa en 
mama’ weken georganiseerd. De papa’s en mama’s mogen dan tijdens de inloop een werkje komen doen. 
Hierover wordt u geïnformeerd op de Parro-app. 

Portfoliogesprekken
Drie keer per jaar vinden er portfoliogesprekken plaats met u en uw kind. 
Wij vinden de driehoeksverhouding kind – leerkracht -ouder nodig en waardevol voor een goede 
ontwikkeling. 
In het gesprek wordt het portfolio van uw kind, de gegevens van de leerkracht en dat wat het kind (in 
samenspraak met zijn ouders ) inbrengt besproken. Het kind is zelf eigenaar van zijn/haar portfolio. 

AVG wet
In het kader van de wet op privacy (AVG) is het voor derden niet toegestaan foto’s en/of film te maken van 
onze kinderen op school.  Bij de start van het schooljaar geeft u via de Parro-app aan waar u wel of geen 
toestemming voor geeft.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad organiseert en werkt mee aan veel buitenschoolse en onderwijsondersteunende activiteiten. 
De OR beheert het geld dat binnenkomt via de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage is €22,50 
per kind. U ontvangt via Parro Schoolkassa een betalingsverzoek.
Van dit geld worden onder andere diverse traktaties, uitstapjes, sinterklaascadeautjes en culturele 
voorstellingen betaald. 

Ouderhulp
U kunt als ouder op verschillende manieren en momenten op school helpen bij diverse activiteiten en dat 
vinden wij heel erg fijn! Hieronder ziet u een kleine opsomming van verschillende mogelijkheden:
 • begeleiden van kinderen bij Jeelo excursies of andere uitstapjes;
 • verzorgen of begeleiden van ateliers;
 • assisteren bij de sport- en speldagen;
 • rijden/begeleiden bij de picknick;
 • actief lid worden van de MR of ouderraad;

Een aantal activiteiten kan alleen worden gerealiseerd als er genoeg ouders beschikbaar zijn om te helpen. 
Als u helpt, doen de kinderen daar hun voordeel mee. Bovendien bent en blijft u zo nauw betrokken en 
verbonden bij onze school. 

Stille weken

Week 44 31 oktober - 4 november 2022

Week 7 13 - 17 februari 2023

Week 24 12 - 16 juni 2023

Startgesprekken Week 41,42, 44, 45

Vervolggesprekken (tevens adviesgesprek VO groep 8) Week 10, 11, 12

Eindgesprekken Week 25, 26, 27
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Protocol medicijnverstrekking
Ieder jaar wordt het protocol medicijnverstrekking up-to-date gemaakt. Mochten er veranderingen zijn in 
de persoonlijke situatie van uw zoon of dochter bent u zelf verantwoordelijk om dit door te geven bij de 
start van het nieuwe schooljaar aan de leerkracht van uw zoon en/of dochter.

Halen en brengen
De kinderen kunnen elke dag vanaf 08.15u in hun klas terecht. De leerkrachten zijn dan aanwezig in het 
lokaal. Alle klassen starten gezamenlijk met een inloop. Dit houdt in dat kinderen de eerste 30 minuten 
kunnen kiezen uit een rijk aanbod van activiteiten. De activiteiten vinden meestal in hoeken plaats en 
komen tegemoet aan de exploratiedrang van kinderen. We vinden goed contact met u opbouwen erg 
belangrijk. Daarom bent u het kwartier voor school (08.15 – 08.30) welkom om een kort praatje te maken 
met de leerkracht of om belangstelling voor het werk van uw kind te tonen. Vanaf 08.30u is de leerkracht er 
weer voor de kinderen. 
Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Wij vinden het uiteraard heel fijn dat de kinderen graag naar 
school komen, maar als ze te vroeg komen is er geen toezicht. 

Om 14.00u is de school uit. U kunt wachten op het schoolplein. Voor groep 1-2 geldt dat u uw kind ’s 
middags om 14.00u bij de groene buitendeur (voorkant van het lokaal) kunt ophalen. De leerkrachten van 
de onderbouw kunnen dan persoonlijk de kinderen aan hun ouders meegeven. Als u uw hond meeneemt 
naar school, dan vragen wij u, om samen met uw hond aangelijnd, buiten te wachten op uw kind(eren).

Op de fiets
Veel kinderen komen per fiets naar school. Voor de fietsende kinderen en hun ouders is er een aparte 
fietsenstalling (op de kopse kant van de parkeerplaats) aangelegd. Als zij hun fiets daar hebben gestald, 
wandelen zij door een poortje naar de speelplaats. Als u samen met uw kind naar school fietst, is het de 
bedoeling dat u met uw kind meefietst naar deze fietsenstalling. U kunt uw fiets daar parkeren en mag met 
uw kind mee naar school lopen. Wij willen u vragen om de fietsen in de rekken te plaatsen met daarbij 
ook een nadrukkelijk verzoek om geen fietsen te plaatsen bij de oversteekplaatsen op de parkeerplaats. 
De doorgang wordt dan belemmerd, wat weer een gevaar oplevert voor anderen. Wij adviseren u om 
uw kind zijn/haar fiets op slot te laten zetten. In iedere klas is er een speciale plek waar de fietssleutels 
worden bewaard. De school en het schoolbestuur kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
beschadigingen aan /en diefstal van fietsen.

Met de auto
Kunt u niet anders dan uw kind met de auto brengen, dan vragen wij u uw auto te parkeren in de daarvoor 
bestemde vakken of gebruik te maken van de Kiss&Ride mogelijkheid. 

Rookvrij schoolterrein
Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft ’t Bolwerk een rookvrij schoolplein.                   
Onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookverbod 
op hun terreinen in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Dit betekent dat personeel, ouders en 
bezoekers niet mogen roken op het schoolterrein (schoolgebouw en schoolplein). 

Informatie over afmelden, verlof en verzuimregelingen:

Leerplicht
De leerplicht van een kind gaat in op de dag dat uw kind vijf jaar wordt. Kinderen die nog geen vijf zijn, 
zijn dus níet leerplichtig. Dit betekent dat vierjarigen naar school mogen. Vierjarigen mogen dagdelen 
naar school, maar ook hele dagen. Ouders overleggen dit met de leerkracht. Voor vijfjarigen kunnen nog 
bijzondere regels van toepassing zijn. Zij mogen 5 uur per week (of in een speciaal geval zelfs 10 uur) 
verzuimen, mits dit vooraf goed is overlegd met de directie. Vanaf de dag dat het kind zes jaar wordt, 
vervallen deze regelingen. Dan is een kind 100% leerplichtig. Als u zelf vragen heeft met betrekking tot 
de leerplicht, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.  Zij is bereikbaar onder nummer 
0412-629070. U kunt haar ook per e-mail bereiken: RBL@oss.nl  De leerplichtambtenaar heeft alle scholen 
opgeroepen om geen verlof te verlenen aan ouders die een halve of hele dag eerder op vakantie willen. 
Wij houden ons aan dit voorschrift. 
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Verlof
Verlof kan alleen verleend worden in geval van gewichtige omstandigheden. U moet een schriftelijk 
verzoek indienen bij de directie van de school. Gewichtige omstandigheden zijn onder andere huwelijken, 
begrafenissen en jubilea. De directie bepaalt of de omstandigheden “gewichtig” genoeg zijn. De directie 
verleent het verlof (eenmalig) voor maximaal 10 dagen per schooljaar. Volgens het verlofbesluit van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) is het vervroegen of verlengen van vakanties 
en een dagje pretpark geen gewichtige omstandigheid. Het aanvragen van verlof voor kinderen van vier 
jaar is niet verplicht, aangezien ze nog niet leerplichtig zijn. Wij gaan er echter van uit dat u het wel meldt 
als uw (vierjarig) kind niet naar school komt. Voor kinderen vanaf vijf jaar zijn ouders verplicht om verlof 
aan te vragen. Als kinderen niet op school zijn en de leerkracht de reden van de afwezigheid niet weet of 
het verlof is niet toegekend, kan dit als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt worden. Dit wordt dan 
gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar neemt in geval van veelvuldig overtreden van de leerplichtwet maatregelen. Een 
proces-verbaal en een geldboete zijn mogelijke sancties. 

Ziekmelding of afmelding i.v.m. doktersbezoek
Het is belangrijk dat u de school tijdig laat weten als uw kind ziek is, naar de dokter gaat, of om een andere 
reden niet naar school kan komen. Kinderen kunnen, als dat nodig is, onder schooltijd een bezoek aan 
huisarts, specialist, tandarts of orthodontist brengen. Onze voorkeur heeft uiteraard na schooltijd. Het 
afmelden kan ‘s morgens al vanaf 08.00 uur telefonisch of via de Parro-app naar de leerkracht. Als uw kind 
niet kan komen, willen wij dat uiterlijk om 08.30u weten.

Informatie over passend onderwijs

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet ‘passend onderwijs’ van kracht. Passend Onderwijs is onderwijs bieden 
dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als uw kind meer of andere ondersteuning of begeleiding 
nodig heeft. Het accent is op deze manier verschoven van het (medisch) labelen van kinderen, naar wat zij 
daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Scholen kijken naar wat een kind wél kan! 
Vaak kan de leerkracht de ondersteuning zelf bieden, eventueel met advies van de intern begeleider. Dat 
is de ‘basisondersteuning’. In het school ondersteuningsplan (SOP) staat beschreven wat de school aan 
onderwijsondersteuning te bieden heeft. Als uw kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning 
nodig heeft, dan gaat de leerkracht in overleg met ouders of andersom. Samen met de ib-er wordt gezocht 
naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan blijven ontwikkelen.
Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school 
zijn, of op een andere (basis)school in de regio. Soms wordt er besloten dat onderwijs binnen het Speciaal 
(Basis) Onderwijs beter past bij wat uw kind nodig heeft. 

Stromenland
De school kan in overleg met ouders een beroep doen op het samenwerkingsverband Stromenland. 
Zij beschikken over deskundigen op onder meer het gebied van gedrag, leren en NT2 (Nederlands 
Tweede Taal). Naar aanleiding van de hulpvraag en observaties in de klas brengen zij advies uit. Dit kan 
bijvoorbeeld bestaan uit handelingsadvies voor de leerkracht, kortdurende onderwijsondersteuning voor 
uw kind uitgevoerd door een externe, het advies voor een onderzoek (Bijvoorbeeld IQ / Breed onderzoek) 
of verwijzing naar meer specialistische hulp.(Bijvoorbeeld GGZ / logopedie)
Indien wordt besloten dat onderwijs binnen het Speciaal(Basis )Onderwijs beter past bij wat het kind nodig 
heeft, wordt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Met deze 
verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op de S(B)O school van hun keuze
Meer informatie over de wet Passend onderwijs vindt u op deze website: www.passendonderwijs.nl

Aandacht voor (Hoog)begaafdheid
Binnen het ervaringsgericht onderwijs spreken we over een aanpassing aan het niveau; dit houdt in dat we 
er naar streven om voor alle kinderen een optimale en rijke leeromgeving realiseren. Leerkrachten bieden 
de (hoog)begaafde kinderen in hun eigen klas een passend aanbod (bijvoorbeeld door compacten en 
verrijken en / of deelname aan de digitale leerschool). Daarnaast is er de mogelijkheid deel te nemen aan 
de bovenschoolse Plusklas Land van Cuijk (vanaf groep 4) of Papillon, het (hoog)begaafdheidsproject van 
het Elzendaalcollege vanaf groep 7 en 8. Dat laatste is wel tegen een kleine vergoeding.
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Samenwerkingsrelaties

Jeugdarts, SMW en CJG
Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Als ouder speelt u hierin een 
belangrijke rol. De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD kijkt graag met u mee naar de 
ontwikkeling van uw kind. Zij werken samen met SMW (sociaal-maatschappelijk werk) en het CJG (Centrum 
Jeugd en Gezin). Zij geven antwoord op al uw vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw 
kind. Bij de GGD werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, logopedisten en andere 
professionals. Samen met school houden ze de gezondheid van uw kind tijdens zijn gehele schoolperiode 
in de gaten.

Dit gebeurt onder andere door:
 • gezondheidsonderzoek 5- en 6-jarigen
 • gezondheidsonderzoek 10- en 11-jarigen
 • gezondheidsonderzoek in klas 2 van het voortgezet onderwijs
 • inloopspreekuur jeugdverpleegkundige op school
 • informatiebijeenkomsten op school

U ontvangt voor het onderzoek altijd een uitnodiging met uitleg thuis. Deze schoolonderzoeken dragen 
bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele problemen. De onderzoeken kunnen leiden 
tot een gericht advies, een vervolgafspraak of tot een verwijzing naar huisarts of specialist. Dat gebeurt 
altijd in overleg met u. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen 
of hulp nodig? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige. Of bel met het afsprakenbureau van 
Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief). De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en 
Gezin.

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Mijn kind klaagt veel over hoofdpijn. Waarom wil mijn kind niet 
slapen? Mijn kind plast nog steeds in bed. Groeit mijn kind wel goed? 

Heeft u vragen over de opvoeding en wilt u tips of adviezen? Heeft u twijfels over de gezondheid van 
uw kind? U kunt dan een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt uw vraag ook neerleggen bij  de  
sociaal verpleegkundige tijdens het spreekuur of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is belangrijk 
dat u tijdig met uw vraag of zorg komt. Zij willen graag iets voor u en uw kind kunnen doen.

Jeugdtandverzorging
Kinderen, die aangemeld zijn bij de jeugdtandverzorging, gaan twee keer per jaar naar de jeugdtandarts. 
Deze houdt praktijk in Boxmeer:

Wij adviseren u dringend om uw kind (als dat nog niet is gebeurd) in te schrijven bij een (jeugd)tandarts. 
Kinderen kunnen altijd aangemeld worden voor de jeugdtandverzorging. 

GGD Hart voor Brabant 
GGD op school 

Telefoon: 0900- 4636443 (10 cent p.m.)

JTV Mondzorgvoorkids.nl Burgemeester Verkuijlstraat 53
5831 EJ Boxmeer
T: 0485-577347
E: boxmeer@mondzorgvoorkids.nl
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Jaarrooster en gymrooster

Schooltijden
Wij hanteren het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen elke dag van 8.30u tot 14.00u op 
school zijn. Om 10.15u hebben zij een korte fruitpauze en gaan vervolgens naar buiten. Om 10.45u start 
de les weer. Alle kinderen lunchen tussen de middag in hun eigen klas, onder begeleiding van hun eigen 
leerkracht. Na de lunch gaan zij weer naar buiten voor een tweede korte pauze. Om 12.45u worden de 
lessen weer hervat, tot 14.00u. 

Het schooljaar 2022-2023 begint op maandag 5 september om 8.30u. De laatste schooldag is op vrijdag 14 
juli 2023. De zomervakantie begint die dag om 12.00 uur. 
Op de kalender staan alle vakanties en vrije dagen duidelijk vermeld. De geplande studiedagen staan voor 
aanvang van het schooljaar vast. Hiermee verschaffen wij helderheid aan ouders en personeel. Wij volgen 
hier uiteraard de richtlijnen die de leerplichtwet ons voorschrijft.

Gymnastiek
Komend schooljaar zijn de beweeglessen gegeven door de gymdocent weer op dinsdag. Deze lessen 
worden meestal in de sporthal en de turnhal het Hoogkoor gegeven. Tijdens de gymlessen worden zo 
af en toe ook gastdocenten uitgenodigd zodat de kinderen kennis maken met verschillende sporten en 
disciplines zoals een volleybalclinic, een hockeyclinic, schooljudo et cetera.  Sinds een aantal jaren hebben 
wij ook het vignet Gezonde School met het themacertificaat “ Bewegen en Sport” in ons bezit.

Groep 1-2 heeft een vaste dag bewegingsonderwijs op het programma staan. Ook spelen en bewegen zij 
elke dag geruime tijd buiten, en/of in onze eigen speelzaal bij slecht weer. 

Vakanties en vrije dagen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur – 12.15 uur
12.45 uur – 14.00 uur

Herfstvakantie week 43: 22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie week 52 en week 1: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie week 8: 18 februari t/m 26 februari 2023

2e Paasdag week 15: 10 april 2023

Meivakantie week 17 en week 18: 22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart week 20: 18 mei t/m 19 mei 2023

Pinksteren week 22: 29 mei 2023

Zomervakantie week 29 - week 35: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Studiedagen:
Kinderen de hele dag vrij

22 september 2022
6 december 2022
6 februari 2023
9 juni 2023

Studiemiddagen:
Kinderen vanaf 12 uur vrij

21 oktober 2022
23 december 2022
17 februari 2023
21 april 2023
14 juli 2023



za / zovrdowodima

Mei

18

19

20

21

22

Meivakantie Dodenherdenking

Maandopening Bag 2 school Bag 2 school Bag 2 school

Start Jeelo-project 
5: omgaan met de 
natuur

Cito – eindtoetsen Cito – eindtoetsen Cito – eindtoetsen Cito – eindtoetsen Cito – eindtoetsen

Tweede 
Pinksterdag

Cito – eindtoetsen Cito – eindtoetsen
Ateliers 1-4

6

7

2 3 4 51

13

14

9 10 11 128

Hemelvaart Hemelvaart

20

21

16 17 18 1915

27

28

23 24 25 2622

30 3129



Stationsweg 40a, 5831 CR Boxmeer · 0485 – 576960 · info@debonckert.nl · www.debonckert.nl

(Nog meer) Praktische info- ABC

BaBoBos
Het BaBoBos is de eigen jeugdbibliotheek van ’t Bolwerk, die we hebben opgezet in samenwerking met de 
bibliotheek Boxmeer. Met behulp van onze vrijwilligers wordt deze bibliotheek draaiende gehouden. Vanaf 
komend schooljaar is de bibliotheek elke donderdag geopend van 8.30u tot 14.00u voor onze school. 

Bag2school
Twee keer per jaar is er een mogelijkheid om kleding die u niet meer nodig heeft, bij ons op school in te 
leveren. Voor iedere ingezamelde kilo ontvangen de ouderraden van de Bonckert en de Bakelgeert een 
mooi geldbedrag. Voor het geldbedrag kunnen we weer leuke, extra dingen voor de kinderen doen of 
aanschaffen.
De inzameling vindt dit jaar plaats op 3 november 2022 en 11 mei 2023! 

Dodenherdenking
Jaarlijks dragen kinderen van groep 7 en 8 op 4 mei bij aan een waardige en waardevolle dodenherdenking 
in Boxmeer. Zij zijn aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid in Riche, lopen mee met de stille tocht en 
lezen de namen voor van alle Boxmeerse oorlogsslachtoffers. Het Joods monument is geadopteerd door 
de Bonckert, vandaar dat wij als school uit naam van de jeugd van Boxmeer op 4 mei stil staan en stil zijn. 
Herinneren en herdenken.

Eindtoets basisonderwijs
Aan het eind van de basisschool gaan de kinderen van groep 8 naar verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio. Tijdens een ouderavond wordt door de leerkrachten van groep 8 stilgestaan bij de 
verschillende richtingen in het voortgezet onderwijs, de eindtoets en de aanmeldingsprocedure. 
Er zijn verschillende eindtoetsen, wij nemen de IEP-toets af.

Feesten 
Op onze school besteden we gericht aandacht aan enkele algemene feesten. We proberen daar als 
openbare school een passende invulling aan te geven. Zo vieren we op school sinterklaas, kerst en 
carnaval. Op de kalender hebben we, ter informatie, enkele belangrijke religieuze en culturele feesten 
opgenomen. 

Gevonden voorwerpen
Er blijven vrij regelmatig jassen, sjaals, tassen, broodtrommels, bekers, handschoenen en dassen op school 
achter. Spullen die enkele dagen aan de kapstok bij de groep blijven hangen, worden in de rode ton 
“gevonden voorwerpen” gelegd. Deze ton staat bij de lift. 

Gezonde school
Wij zijn een gezonde school. De kinderen mogen voor in de ochtendpauze drinken meenemen, het liefst in 
een beker of bidon. En bij voorkeur fruit of groente om te eten.
Wanneer er pakjes drinken meegegeven worden, gaan deze na het leegdrinken weer mee naar huis. 
Voor de lunchpauze nemen de kinderen wederom drinken en een (gezonde) lunch mee. 

Huiswerk
De kinderen krijgen incidenteel huiswerk of een opdracht mee om thuis uit te werken.  Dit is vaak een 
activiteit die kinderen en ouders samen kunnen bespreken en uitwerken. Het is echter niet uitgesloten dat 
ouders of leerkrachten toch besluiten om een kind thuis werk te laten maken. In de bovenbouw kan dit een 
boekverslag of een presentatie zijn. 

Jaar(af)sluiting
Het is een goed gebruik op de Bonckert om ieder schooljaar feestelijk af te sluiten. Over de datum en de 
invulling daarvan wordt u ter zijner tijd geïnformeerd.
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Kamp
Aan het begin van het schooljaar gaan we met groep 7 en 8 van onze school op schoolkamp. Het doel 
van het kamp is samen zijn, kennis maken met elkaar en met de leerkrachten. Wij zien hier ook het belang 
van een goede groepsvorming en versterking van de verbinding tussen kind en leerkracht. Er is altijd een 
begeleidende groep ouders nodig, onder andere voor het meefietsen, het verzorgen van het eten en het 
deelnemen aan kamp(bos)spelen. Alle kinderen van groep 7 en 8 gaan mee op kamp. Het is een verplichte 
activiteit. Het schoolkamp is dit jaar van woensdag 7 t/m vrijdag 9 september 2022. 

Mobiele telefoons
Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school wanneer het voor hen handig is als ze 
bereikbaar zijn en ze zelfstandig contact kunnen opnemen met thuis. Kinderen die een mobiele telefoon bij 
zich hebben, moeten deze bij het betreden van de school uitzetten en opbergen in bijvoorbeeld hun tas. 
Pas aan het einde van de schooldag mag bij het verlaten van de school de telefoon weer aangezet worden. 
Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat 
of gestolen wordt is de school niet aansprakelijk. Voor dringende zaken is het uiteraard altijd mogelijk dat 
een kind naar huis belt met de vaste telefoon van school.

Picknicken/ schoolreisje
Onze picknick op het einde van het schooljaar is ieder jaar weer een groot feest, mede dankzij de 
bescheiden en kindgerichte opzet. Kinderen en leerkrachten trekken er een dag op uit naar een bos, om er 
te spelen, te ravotten, boomhutten te bouwen… en te picknicken!! 
De groepen 1 t/m 8 houden de jaarlijkse picknick op 11 juli ( groep 1-4) en op 12 juli ( 5-8).  
De school organiseert, een uitzondering daargelaten, geen schoolreisjes naar pretparken of grote 
speeltuinen.

Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Onder schooltijd worden er foto’s van de kinderen 
gemaakt. Er worden individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Broertjes en zusjes die ook op de Bonckert 
zitten kunnen ook samen op de foto. U bent uiteraard niet verplicht om de gemaakte foto’s te kopen. 

Schrijfmateriaal
De kinderen vanaf groep 3 krijgen in het begin van het schooljaar een etui, een gum, een doosje 
kleurpotloden en een potlood. De kinderen van 4 t/m 8 krijgen een potlood en een gum. Kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van een gripper, voor een betere pengreep,  krijgen deze 
van school. 

Verjaardagen
De verjaardag van uw kind wordt in de groep gevierd. Iedere groep heeft daar zo zijn eigen rituelen 
voor. Uw kind wordt die ene speciale dag even nadrukkelijk in de schijnwerpers gezet. Wij vieren de 
verjaardagen zonder traktaties. In groep 1-2 mogen de ouders bij het vieren van de verjaardag aanwezig 
zijn.

Maandopeningen, vieringen en presentaties
Iedere eerste maandag van de maand hebben wij een gezamenlijke maandopening. Alle kinderen komen 
in de hal samen om dit bij te wonen.  De jarigen van die maand worden in het zonnetje gezet. Daarnaast is 
er aandacht voor de belangrijke activiteiten die die maand plaats vinden in de school. 
Op deze momenten wordt het samenzijn als schoolgemeenschap ervaren.
Regelmatig hebben wij ook muziekpresentaties, de kinderen laten dan zien wat ze tijdens de muzieklessen 
hebben geleerd. U bent hierbij van harte welkom.
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Belangrijke telefoonnummers 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
0900-1231230
http://www.jeugdzorg-nb.nl 

Vertrouwenspersoon GIMD
Gonnie Driessen
T: 058-2954777
T: 06-10938093
E: g.driessen@gimd.nl 

Schoolcontactpersoon de Bonckert: 
Loes van Kesteren
T: 0485-576960
E: l.vkesteren@stichting-invitare.nl 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Tel: 0900-1113111

Centrum voor Jeugd en Gezin:
T: 0900-9006030
W: www.cjglandvancuijk.nl 

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs?
Tel: 0800-8051 (gratis)

 Als je een stevig schip wilt bouwen
 Breng mensen dan bijeen
 Niet om het timmerhout te sjouwen
 Of te tekenen alleen

 Voorkom dat ze taken ontvangen
 Deel evenmin plannen mee
 Maar breng ze eerst bij hun verlangen
 Naar de eindeloze zee

 Antoine de Saint-Exupery

Deze openbare basisschool is een onderdeel van:


