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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Burgemeester Van Bommelschool voor het schooljaar 20222023. Deze gids is bedoeld voor ouders die de school al goed kennen. Voor hen geven wij in
deze schoolgids actuele informatie over de school en leggen wij verantwoording af over onze
manier van werken.
Deze schoolgids is tevens bedoeld voor ouders die zich willen oriënteren op de Burgemeester
Van Bommelschool. Aan hen willen wij door middel van deze gids uitleggen wat zij mogen
verwachten als hun kind een leerling wordt op onze school.
De Burgemeester Van Bommelschool levert gedurende acht jaren een grote bijdrage aan het
leven van een kind. We willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zoveel mogelijk
benutten. Ook streven we ernaar dat de kinderen de acht jaren op de basisschool als een
plezierige periode ervaren.
De Burgemeester Van Bommelschool is sinds mei 2008 een daltonschool. Dit betekent dat het
onderwijs is gebaseerd op de volgende zes kernwaarden:
verantwoordelijkheid;
zelfstandigheid;
samenwerken.
effectiviteit;
reflectie;
borging.
Belangrijke uitgangspunten voor onze school zijn:
 Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op onze school en dat moet merkbaar
zijn aan de relaties tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
 Er wordt nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheden van de kinderen, door het
ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerlingen en het verdiepen van het normbesef.
 In groep 1 sluiten we aan bij het kind hoe het binnenkomt en in groep 8 zorgen we voor
een passende aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een doorlopend
proces wat betreft de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve
ontwikkeling van de kinderen.. Een brede ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel,
vandaar dat wij elk jaar een naschools aanbod hebben dat kan variëren van techniek, sport
en cultuur en textiele werkvormen of andere creatieve uitingen.
 Om zoveel mogelijk te differentiëren zorgt de Burgemeester Van Bommelschool voor
uitbreiding van leertijd, leerstof en instructie op meerdere niveaus en voor de mogelijkheid
om eventueel groepsoverstijgend te werken.
 Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van ons aanbod en is verweven in de
dagelijkse praktijk. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een
democratische houding van kinderen, zodat ze kunnen groeien tot autonome en sociale
deelnemers van een snel veranderende samenleving (zie 3.4).
Ook het contact tussen school en ouders wordt als een belangrijke pijler in het functioneren
van de school gezien. Door middel van onder andere ouderparticipatie, het verstrekken van
bijvoorbeeld weekbrieven, het actueel houden van de website en het organiseren van
informatieavonden en inloop-ochtenden wordt gestreefd naar een open communicatie.
Mocht dit uw eerste kennismaking zijn met onze school en wilt u meer weten, bel ons dan
voor een afspraak, graag geven wij u meer informatie. Volgens de laatste berichten lijken de
Covid-maatregelen in het schooljaar 2022-2023 niet meer aan de orde te zijn en zal het
bezoeken van de school mogelijk zijn. Een eventueel nieuw PO-protocol aangaande Covidmaatregelen zal apart worden toegestuurd/gepubliceerd. In deze schoolgids, die ruim voor
het begin van het nieuwe schooljaar op de website kan worden gelezen en gedownload, is een
jaarkalender opgenomen, waarin belangrijke data te vinden zijn.
De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van
nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.
Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en ter kennisneming voorgelegd aan de
onderwijsinspectie. Deze schoolgids vormt één geheel met de bestuursgids (zie blz. 56 e.v.).
Namens het team van de Burgemeester Van Bommelschool,
Marjolijn van Unen, directeur

Burgemeester Van Bommelschool: zorg voor verschil

1. De school
1.1 Geschiedenis van de school
De Burgemeester Van Bommelschool is als tweede openbare lagere school van
Heinenoord gebouwd medio jaren ‘50 en vernoemd naar de burgemeester destijds:
Dhr. Van Bommel. Het was één van de eerste zogenaamde hallenscholen van
Nederland. Een ruime hal, waarop de diverse klassenlokalen uitkomen. Een voor die
tijd zeer modern gebouw.
Op 1 augustus 1985, bij de invoering van de Wet op het Basisonderwijs, werd de
tweede openbare lagere school "Burgemeester Van Bommelschool" en de openbare
kleuterschool "Repelsteeltje" samengevoegd tot de openbare basisschool
"Burgemeester Van Bommelschool".
Tijdens de tweede helft van het schooljaar 2007-2008 is de school ingrijpend
verbouwd, waardoor het gebouw weer volledig voldoet aan de normen van deze tijd.
Sinds mei 2008 is de Burgemeester Van Bommelschool een daltonschool. Sinds mei
2018 is het certificaat met 5 jaar verlengd.
In april 2019 is de onderwijsinspectie voor het laatste op bezoek geweest op de Van
Bommelschool. Het oordeel was: een zeer goede school en geen verbeterpunten.

1.2 Gebouw en plein
Het gebouw dateert uit midden jaren ’50, maar is in 2008 grondig gerenoveerd en
aangepast aan de eisen van de moderne tijd. De ventilatie in het gebouw is in 2021
als goed beoordeeld, gebaseerd op een bovenschools aangestuurd onderzoek n.a.v.
Corona-richtlijnen en maatregelen inzake ventilatie. In 2022 is het gebouw verder
aangepast ter verbetering van het binnenklimaat.
In 2011 is een hek voor de school geplaatst, waarmee de veiligheid van de leerlingen
op het schoolplein geoptimaliseerd is. De Blaaksedijk is in 2021 grondig aangepakt
om de veiligheid te verbeteren voor voornamelijk fietsers.
In de wijk zelf, grenzend aan het schoolplein, is een stoep geplaatst, op initiatief van
de leerlingcommissie van de Van Bommelschool. Hierdoor is het oversteken veiliger
geworden.
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In 2011 is tevens een tafeltennistafel op het schoolplein geplaatst, waar de leerlingen
volop gebruik van maken. Niet alleen hebben de leerlingen onder schooltijd veel
bewegingsruimte op het omliggende schoolplein, daarnaast kunnen zij gebruik
maken van het naastgelegen trapveld en het grasveld met klim/speeltoestellen.
In de afgelopen jaren is veel werk verricht aan het “groener” maken van het
schoolplein en de speelmogelijkheden creatiever en natuurlijker te maken. Naast de
speeltoestellen in de tuin, is er een moestuin gerealiseerd waarin de leerlingen onder
begeleiding van het Hoekschewaards Landschap groente en kruiden verbouwen.
Deze biologische producten worden verkocht aan ouders of in de wijk. De
opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen voor de
tuin/moestuin. In samenwerking met het Hoekschewaards Landschap zullen wij
blijven werken aan onderhoud en uitbouw.

1.3 Leerlingen en groepen
De Burgemeester Van Bommelschool telt meestal 50 à 55 leerlingen. In het schooljaar
2022-2023 zal het leerlingenaantal bij aanvang rond de 50 leerlingen liggen.
Sinds de oprichting van de school wordt er gewerkt met drie combinatieklassen. Er
wordt gewerkt met de volgende combinaties: groep 1-2, groep 3, 4 en 5 en de
combinatieklas bestaande uit de groepen 6, 7 en 8.
De groepsgroottes variëren per schooljaar en per groep: ze lopen uiteen van tien tot
vijfentwintig leerlingen. Afhankelijk van de groepsgroottes wordt de inzet van de
leerkracht op extra instructies bepaald.
1.4 Identiteit van de school
De Burgemeester Van Bommelschool is een openbare basisschool.
‘Het basisonderwijs is het onderwijs dat bestemd is voor kinderen vanaf vier jaar.
Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs’,
zo luidt de letterlijke tekst van de Wet op het basisonderwijs die voor alle basisscholen
in Nederland geldt.
Dit houdt voor ons in dat de verdraagzaamheid en het respect voor de opvattingen
en overtuiging van de ander binnen onze school vanzelfsprekend zijn. We willen onze
leerlingen voorbereiden op hun functioneren in een maatschappij waarin
verschillende politieke, religieuze, culturele en maatschappelijke stromingen
samenleven.
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1.5 Missie
De missie van de openbare daltonschool Burgemeester Van Bommelschool luidt:
Burgemeester Van Bommelschool: zorg voor verschil. Verschil mag er zijn en wij
dragen er zorg voor. De school zorgt voor verschil door zich van andere scholen te
onderscheiden. Dit doet zij door het daltononderwijs, maar ook door veel aandacht
te hebben voor verschillen tussen kinderen. Ieder kind, met zijn of haar eigen
opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften (conform het handelingsgericht werken, zie
5.4), krijgt de zorg die het nodig heeft.
Onze school heeft een duidelijke onderwijskundige visie, waarbij de leerlingen het
uitgangspunt vormen en sfeer, normen en waarden van groot belang zijn.
Inclusief onderwijs gaat dan uit van het idee dat zoveel mogelijk kinderen
kwaliteitsvol onderwijs krijgen in een gewone school. Dat houdt in dat een ‘gewone
school’ flexibel moet zijn en moet kunnen omgaan met diversiteit, voor zover dat in
de mogelijkheden van de leerkrachten en bijvoorbeeld het schoolgebouw ligt.
Aan de basis van ‘inclusief’ onderwijs ligt een visie en een keuze van een school en
het team, alsook een duidelijk mensbeeld, nl. dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De
basisvoorwaarde van inclusief onderwijs is dat leerkrachten diversiteit erkennen, er
rekening mee houden en er positief mee omgaan. De belangrijkste competenties
voor passend onderwijs zijn: een positieve attitude, draagvlak en een heldere visie.
Een mooie metafoor: passend onderwijs is geen klassiek ballet maar salsa dansen.
Op de Van Bommelschool bestaat een duidelijke visie op het mensbeeld. Daar is de
daltonvisie op gestoeld. Wij bieden (binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld het
gebouw) zoveel mogelijk inclusief onderwijs. De zorg die we kunnen bieden is
duidelijk beschreven in het School Ondersteunings Profiel (zie website).
1.6 Visie: daltononderwijs
De afgelopen jaren is er steeds (voort)gebouwd aan een adaptieve school en is er
getracht een zo veilig mogelijke plek te creëren waar leerlingen, leerkrachten en
ouders respectvol met elkaar samenwerken. Uitgaande van het adaptief onderwijs
heeft de Burgemeester Van Bommelschool zich sinds 1 augustus 2005 ontwikkeld tot
een daltonschool. Sinds mei 2008 mag de Van Bommelschool zich officieel een
erkende daltonschool noemen.
Wat is eigenlijk een daltonschool?
Om te beginnen gelden voor een daltonschool dezelfde doelstellingen en regels die
gelden voor alle vormen van basisonderwijs. Het leerdoel wordt bepaald door eisen
van de overheid (kerndoelen), de eisen van de samenleving en door het schoolplan,
het beleidsplan en andere documenten binnen de school.
In de kerndoelen wordt omschreven wat de kinderen op school moeten leren. Dat
leren betreft niet alleen de bekende schoolvakken (taal, rekenen, schrijven, etc.), maar
ook andere ontwikkelingsgebieden zoals sociale vorming, creativiteit en omgaan met
moderne media, zoals computers.
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Het daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden, namelijk;
- Vrijheid (verantwoordelijkheid);
- Zelfstandigheid;
- Samenwerken;
- Effectiviteit;
- Reflectie;

Vrijheid (verantwoordelijkheid)
Met vrijheid wordt het leren omgaan met vrijheid binnen duidelijke grenzen bedoeld,
anders gezegd; het leren dragen van verantwoordelijkheid.
Dit houdt onder andere in dat er steeds meer keuzes gemaakt worden:
o Volgorde van vakken en taken (verantwoordelijkheid nemen in het (vrij) kiezen
van deze volgorde).
o Volgorde waarin het kind zijn/haar opdrachten van de taak wil afwerken.
o Verantwoordelijkheid leren dragen voor de materialen die je gebruikt en voor je
omgeving.
o De samenwerking die je met iemand aangaat (medeleerlingen/leerkracht).
o Het vragen van hulp aan de leerkracht of een medeleerling.
o De plaats waar het kind zijn of haar werk wil maken.
o Tijdstip waarop wordt gestart met een taak.
o Leerstrategie.
o Leerweg.
o Tempo van leren en verwerken.
Zelfstandigheid
Om de kinderen zoveel mogelijk te oefenen in het zelfstandig verwerken van de
leerstof, wordt nagegaan of uitleg van tevoren noodzakelijk is voor de gehele groep.
Nieuwe leerstof wordt in instructietijd behandeld. Dit kan klassikaal, groepsgewijs of
individueel.
Behandelde stof wordt door de kinderen zelfstandig (individueel of groepsgewijs)
verwerkt met eventueel individuele hulp van de leerkracht of een medeleerling.
Afhankelijk van de resultaten volgt een nabespreking. Zeer regelmatig worden de
vorderingen getoetst.
Omdat leerlingen zelfstandig moeten kunnen werken, moeten zij ruim de gelegenheid
hebben te leren omgaan met bronnen van informatie (schoolbibliotheek, computer,
etc.). De leerkracht zal hierbij een rol moeten spelen door aan te leren op welke manier
een bron het meest effectief te gebruiken is.
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Zelfstandigheid is onderverdeeld in zelfstandig werken, zelfstandig leren en
zelfverantwoordelijk leren. De kinderen leren eerst om te gaan met uitgestelde
aandacht (zelfstandig werken). De volgende stap is zelfstandig leren. De kinderen
leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop de kinderen kennis
studeert en taken indeelt. De laatste stap op
de Van Bommelschool is zelfverantwoordelijk
leren. De kinderen leren zelf doelen te stellen
en maakt zelf keuzes hoe deze doelen bereikt
gaan worden.
Digitaal onderwijs is voor alle vakken
belangrijk. Hiermee kan het zelfstandig
werken bij bepaalde vakken vergroot worden.
Daarnaast wordt de onderzoekende houding
ontwikkeld.
Omdat de leerlingen veel (onderdelen van)
taken zelfstandig kunnen maken, heeft de
leerkracht extra tijd om - waar nodig leerlingen gerichte aandacht te geven en het
gemaakte werk met de leerlingen individueel
te bespreken.
Samenwerken
De samenwerking tussen de leerlingen is een
belangrijk onderdeel van ons onderwijs. De
kinderen mogen (soms: moeten) elkaar
helpen bij het werk. Het is hierbij niet de bedoeling, dat een bepaalde leerling steeds
de helper wordt van anderen. Naast het leereffect van de samenwerking wordt ook de
onderlinge band verbeterd. De kinderen leren iets voor elkaar over te hebben, ook al
zijn het niet hun eigen vriendjes, vriendinnetjes of leeftijdgenoten.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij blijft in elke groep dat het kind eerst zélf probeert
het probleem op te lossen. Daarnaast hebben we maandelijks een specifieke opdracht
welke in samenwerkingsverband met het betreffende maatje van die maand wordt
uitgevoerd. Voor het samenwerken bestaat op de Bommelschool een leerlijn; vanaf de
kleutergroepen worden de vaardigheden voor het samenwerken ontwikkeld, waarbij
het doel wordt nagestreefd om in de bovenbouwgroepen de leerlingen in staat te laten
zijn coöperatief te kunnen leren.
Effectiviteit
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en
middelen. Daarbij is ons uitgangspunt: zorg voor verschil. De school zorgt voor
verschil door zich van andere scholen te onderscheiden. Dit doet zij door het
daltononderwijs en door veel aandacht te hebben voor verschillen tussen kinderen.
Ieder kind, met zijn of haar eigen opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften, krijgt de
zorg die het nodig heeft.
Reflectie
Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een
basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn handelen in
de klas. Alle leerkrachten samen reflecteren constant over het onderwijs op school.
Hierdoor wordt de beste weg gevonden om de gestelde doelen te bereiken.
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Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te oefenen in
organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes.
Zonder reflectie geen kritische kijk op doelmatig onderwijs. Reflecteren op alle
niveaus (kindniveau, leerkrachtniveau en schoolniveau) geeft inzicht in jezelf en in
processen. Wij leren kinderen reflecteren en zich van daaruit verder te ontwikkelen;
1.7 Pedagogische opdracht
Onze school heeft een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het
aanbieden van leerstof alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk
deelnemer aan de samenleving. Van belang daarbij zijn: het klassenklimaat, zorg,
disciplinering, waarden en normen en het omgaan met diversiteit binnen een
democratie.
Op onze school praten wij over ‘opvoedend onderwijzen’. Wij gaan niet uit van een
strikte scheiding tussen waarden en normen en cognitieve zaken. De pedagogische
factor wordt niet losgezien van het cognitief leren en wordt ook niet opgevat als iets
wat van buitenaf aangedragen wordt.
De pedagogische opdracht is echter niet klaar met enkele losse lessen aangaande
waarden en normen. Het betreft een samenspel van schoolklimaat, schoolregels, leren
nadenken, leren communiceren, leren samenwerken, het sturen van denkprocessen,
aandacht voor goede manieren en het vergroten van betrokkenheid.
STER
We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en hechten veel
belang aan normen en waarden. Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en
leerkrachten respectvol met elkaar omgaan.
De voor ons belangrijke waarden vormen wij om naar 4 pijlers: Samen, Taakgericht,
Eerlijk, Rustig (STER). Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met STER.
Het doel van STER is het vergroten van de sociale competentie. Hiermee bereiken we
rust in de school, rust op het plein, rust in de klas, een goede relatie onderling en een
hoog welbevinden voor iedereen.
Onder sociale competentie wordt verstaan het vermogen om op een adequate manier
sociaal en emotioneel te functioneren. Een leerling kan rekening houden met zijn
eigen belangen én die van de ander. Daarnaast kan hij rekening houden met de
waarden en normen van de samenleving.
Kinderen kunnen zich dit eigen maken door kennis, vaardigheden en een juiste
houding. Voorbeeldgedrag en handreikingen van leerkrachten zijn essentieel.
Naast STER hebben we op de Van Bommelschool nog vier daltonpijlers die de sociaal
emotionele ontwikkeling te goede komen: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerken en reflectie.
De leerlingen worden tweemaal per jaar in het rapport beoordeeld op de volgende
onderdelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling:
Gedrag tegenover de leerkracht
●
Gedrag tegenover andere kinderen
●
Zorg voor eigen omgeving
●
Initiatief nemen tot hulp vragen
●
Zelf oplossing voor probleem bedenken
●
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●
●
●
●
●
●

Zelf keuzes maken
Belangstelling voor anderen
Luisteren naar elkaar/vragen stellen
Hulp geven/vragen aan anderen
Samenwerken
Reflecteren (op werk en gedrag)

Om nog eens extra nadruk te leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
door ons graag geziene gedrag bij leerlingen te stimuleren, werken wij volgens
onderstaand programma:
Alle kinderen van de Van Bommelschool zijn een STER, maar circa 8 maal per
schooljaar wordt een BommelSTER uitgekozen. Om een STER te worden moet je iets
heel goed hebben gedaan op één van de vier punten (letters):
Je bent goed in Samenwerken als je:
Samenwerkt
●
Anderen helpt
●
Oog hebt voor een ander
●
Iedereen respecteert
●
Iedereen accepteert (niet iedereen is hetzelfde, gelukkig!)
●
Positieve zaken ziet en noemt van een ander
●
Oplossingen kan verzinnen
●
Je bent goed in Taakgericht als je
Zelf doelen stelt
●
Je eigen leerproces stuurt
●
Met volledige inzet werkt aan je dag-, of weektaak
●
Anderen stimuleert
●
Verantwoordelijkheid toont voor je werk, je inzet en je werkhouding
●
Zorgt voor je omgeving zodat er sprake is van een nette school, een nette
●
werkplek, een net schoolplein.
Zuinig
omgaat met materiaal
●
Je open staat voor verbeteringen
●
Je bent goed in Eerlijk als je:
Eerlijk bent over je werk, je werkhouding, je inzet en de afspraken rondom
●
bijvoorbeeld nakijken
Eerlijk bent over je gedrag
●
Openstaat voor verbeteringen
●
Eerlijk bent over je aandeel in bepaalde situaties
●
Eerlijk kijkt naar je prestaties bijvoorbeeld met toetsen of huiswerk
●
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Je bent goed in Rustig als je:
Stil bent als iemand aan het woord is
●
Hand omhoog doet en mond dicht als een leerkracht dit signaal maakt.
●
Rustig blijft als het een situatie is waarbij je je rust zou kunnen verliezen
●
Rustig zijn bij bezoeken buiten de school
●
De STER-gedragingen zijn herkenbaar voor kinderen en zichtbaar in de school in elk
klaslokaal in de vorm van een poster.
Kinderen kunnen genomineerd worden door leerlingen, leerkrachten en/of
verzorgers/ouders. Om iemand te nomineren kan zijn of haar naam met daarbij de
vermelding van de reden en door wie, in de daarvoor bestemde brievenbus worden
gedeponeerd. Door de leerkrachten wordt uit deze genomineerden, de STER van de
maand gekozen. Zo’n 8 keer per jaar vinden verkiezingen plaats. Alle
genomineerden worden gearchiveerd. De STER ontvangt een leuke attentie en wordt
vermeld in de weekbrief. Alle gekozen STERREN hangen in de hal aan de muur.

1.8 Ambities van de school
Op de Burgemeester Van Bommelschool streven we naar een goede:
Differentiatie;
Betrokkenheid van ouders;
Doorgaande lijn.
Digitale geletterdheid
Burgerschapsvorming
-
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Differentiatie
Er zijn tussen kinderen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en
doorzettingsvermogen. Hierdoor is het onmogelijk zodanig onderwijs te geven, dat
alle kinderen dezelfde leerstof in dezelfde tijd kunnen opnemen en verwerken. Het is
dus noodzakelijk, dat er voor elk kind passend werk is naar inhoud en hoeveelheid.
Bij gedifferentieerd werken, werkt ieder kind op zijn eigen niveau. Om te kunnen
differentiëren, wordt gewerkt met een klassenorganisatie die ruimte geeft voor extra
instructie, maar ook voor uitbreiding van leertijd en leerstof. Ook het samenwerken
kan hierbij een grote rol spelen. Alle leerkrachten streven ernaar alle leerlingen
succeservaringen op te laten doen en zodoende faalervaringen zo veel mogelijk te
voorkomen. Daarvoor moet goed geobserveerd worden wat kinderen al (zelf) kunnen.
Dat vinden wij een beter uitgangspunt dan te kijken naar wat een kind nog niet kan.
Leerlingen die moeite hebben met de leerstof kunnen extra begeleiding krijgen door
middel van herhaalde instructie en uitbreiding van leertijd. Wanneer kinderen ondanks
intensieve extra instructie en remedial teaching het gewenste en nagestreefde niveau
niet kunnen halen, kan de school kiezen voor divergente differentiatie: een kind blijft
op zoveel mogelijk vakgebieden met de groep meewerken, maar mag op eigen niveau
de probleem-vakgebieden volgen.
Verlenging van groep komt slechts bij hoge uitzondering voor en altijd in nauw
overleg met de betreffende ouders.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd door het aanbieden
van verrijkings-, verdiepings- en versnellingsmogelijkheden (eventueel buiten de
methode of buiten de klas: Leergroep). Hiervoor hanteren wij specifiek beleid.
Betrokkenheid van ouders
Ouders worden op veel manieren betrokken bij school. Vanzelfsprekend is er een
ouderraad en een medezeggenschapsraad (zie ook hoofdstuk 9: Ouders en school).
Deze laatste denkt uiterst gemotiveerd en constructief mee over de ontwikkelingen
van de Burgemeester Van Bommelschool. Daarnaast worden ouders regelmatig
gevraagd voor het begeleiden van specifieke schoolactiviteiten.
Naast de leerlingbesprekingen (tenminste tweemaal per jaar) wordt jaarlijks een
informatieavond (september/oktober) georganiseerd. Hierbij kan het werken in de
klas, een bepaald thema of het daltononderwijs centraal staan.
Middels de weekagenda, het maandelijkse Bommelnieuws en informatie- en
spreekavonden worden de ouders op de hoogte gehouden van allerlei zaken binnen
de school.
Daarnaast is er maandelijks een inloopochtend met als doel het werk en het portfolio
van de leerlingen in te zien en bij de kleuters is er tweewekelijks een inloopochtend.
Hierbij is de leerkracht ook aanwezig en aanspreekbaar. Verder blijven we
laagdrempeligheid en korte lijnen nastreven.
Doorgaande lijn
Door het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerlingen en het verdiepen van
het normbesef wordt er nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid om op een
zo hoog mogelijk niveau van presteren te komen. Om ervoor te zorgen dat kinderen
op een zo hoog mogelijk niveau kunnen presteren, wordt er gewerkt met een
doorgaande lijn, zodat leerlingen eventueel ook groepsoverstijgend kunnen werken.
Elk kind moet zoveel mogelijk op zijn eigen niveau leerstof kunnen verwerken. Het
kind moet zich hierbij niet aanpassen aan de leerstof, de leerstof dient aangepast te
worden aan het ontwikkelingsniveau van het kind.
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Door aandacht te geven aan de brede ontwikkeling in de vorm van een naschools
aanbod op één locatie, onder één leiding en vanuit één pedagogische visie én
pedagogische aanpak, komen we in de buurt van een IKC. Vanuit het bestuur (DHS)
is de stip op de horizon voor alle openbare scholen op het eiland dat zij in één of
andere vorm een IKC zullen zijn of worden in de toekomst. Op dit moment is dit op
de Van Bommelschool nog niet het geval, maar staat wel op de meerjarenplanning.
De directeur is geschoold IKC directeur.
Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is van belang voor het curriculum van de toekomst. Het (basis)
onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de samenleving.
In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving en in de wereld van werk en
wetenschap heeft ICT een belangrijke en vaak onmisbare plek gekregen.
Het onderwijs moet leerlingen daarom voorbereiden op deelname aan de digitale
samenleving door digitale geletterdheid een plaats in het curriculum te geven. Op de
Van Bommelschool wordt gewerkt aan een beleidsstuk en de uitvoering daarvan
aangaande digitale geletterdheid.
Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel
van ons aanbod en is verweven in de dagelijkse
praktijk. Wij willen een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een democratische houding van
kinderen, zodat ze kunnen groeien tot autonome en
sociale deelnemers van een samenleving, zie 3.4.
1.9 In de praktijk…
De school biedt een verzorgde indruk en vormt daarmee een uitnodigende,
stimulerende en aangename werkomgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten.
Het onderwijs op de Bommelschool kenmerkt zich onder andere door de volgende
punten:
o Er wordt lesgegeven vanuit voor de leerling voorstelbare en concrete leefsituaties:
‘Leren doe je zelf, dat doet niemand anders voor je’. Het praktische nut moet voor
de leerlingen helder zijn; dit vergroot de motivatie.
o In lessen wordt ruime aandacht besteed aan ‘leren door doen’. Hierdoor komt de
zelfstandigheid van de kinderen meer tot zijn recht.
o In de lessen worden de leerlingen gestimuleerd eigen standpunten te verwoorden
op basis van argumenten. Dit bevordert de verantwoordelijkheid en het
samenwerken. Kinderen leren feiten en meningen te onderscheiden en zo een
eigen standpunt in te nemen. Dit bevordert het naar elkaar luisteren en ook het
samenwerken.
o Er wordt gewerkt op basis van respect voor elkaar en voor je omgeving.
o Ook leerkrachten werken ‘groepsoverschrijdend’. Wanneer zij daar de
mogelijkheden toe hebben, helpen zij ook leerlingen buiten hun ‘eigen’ groep.
o Er wordt gewerkt met een leerlingcommissie die meepraat over wezenlijke zaken
rondom de school.
o Het onderlinge luisteren van kinderen wordt gestimuleerd; het ‘echt luisteren naar
elkaar’ vormt de basis voor goede communicatie.
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Leerkrachten werkzaam op de Bommelschool hanteren een bepaalde
grondhouding:
Zij hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van kinderen.
Elk kind wordt benaderd als een ‘open, communicatief en redelijk’ mens, zo
kan een kind komen tot persoonlijke groei.
Er wordt echt geluisterd naar elkaar.
Er is ruimte voor persoonlijke en sociale groei.
Er worden open vragen gesteld.
De creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd, ook in het denken.
Er wordt gereflecteerd.
Er is aantoonbaar ruimte voor leerlingen om volgens eigen inzicht bezig te zijn.

Jong en oud samen
Gemeenschappelijke activiteiten bevorderen de gemeenschapszin. De zorg van het
oudere kind voor de jongere kinderen komt o.a. naar voren bij het tutorlezen en de
begeleiding bij feestelijkheden. Daarnaast zijn de kinderen vanaf groep 1 gewend aan
het feit dat er op diverse plekken binnen de school (doorwerkplaatsen, stilteplaatsen)
kinderen van verschillende leeftijden door elkaar werken en elkaar daadwerkelijk
kunnen helpen.
2. Organisatie
De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur,
verantwoordelijkheden binnen de school zijn als volgt verdeeld:

de

taken

en

2.1
Personeel
Ten tijde van dit schrijven werken er acht medewerkers op de Burgemeester Van
Bommelschool. Er wordt op onze school gewerkt met combinatiegroepen (onder-,
midden- en bovenbouw). De meeste beschikbare uren van de leerkrachten worden
ingezet voor lesgevende taken.
Vanwege de kleinschaligheid van de Van Bommelschool is er geen adjunct-directeur.
Taken
-

en verantwoordelijkheden van de directeur:
De kwaliteit van het onderwijs;
De leerlingenzorg;
Het schoolklimaat;
De inzet en taakverdeling van het personeel;
Het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw.

De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur.
De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur.
Taken
-

en verantwoordelijkheden van de leerkrachten:
Voorbereiding van de lessen;
Geven van de lessen;
Coachen en begeleiden van leerlingen door goed te observeren;
Organisatie van schoolzaken;
Leerlingenzorg: invoeren toetsresultaten, notities en schrijven van plannen
van aanpak;
Vergaderingen met collega’s;
Samenwerken met collega’s;
Contacten onderhouden met ouders en externe instanties.
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Taken
-

en verantwoordelijkheden van de intern begeleider:
Up-to-date houden van het leerlingvolgsysteem;
Onderhouden orthotheek;
Maken toetskalender;
Ondersteuning leerkrachten (bijv. schrijven van plannen van aanpak);
Beleid leerlingenzorg.
Technisch lezen toetsen en gevolg daaraan geven.

Binnen de school kan gebruik worden gemaakt van vrijwilligers om de leerkrachten te
ondersteunen bij hun lesgevende taken. Bijvoorbeeld ouders die helpen bij
handvaardigheids- of technieklessen of ondersteuning geven aan het technisch lezen.
2.2 Leerkrachten en ondersteunend personeel
Onderbouw (groep 1 en 2)
Maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag om de week
Renate Simons
Donderdag en vrijdagochtend
Luna Schram
(woensdag/donderdagmiddag –om de week- ondersteuning van Alice de Jong,
onderwijsassistente)
Middenbouw (groep 3, 4 en 5)
Alle dagen, behalve maandagmiddag
Serena Bos
Maandagmiddag
Monique Hardon
Vrijdagochtend groep 3 (i.v.m.zwemmen 4/5) Monique Hardon
Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
Maandagochtend, dinsdag, donderdag
en vrijdagmiddag
Rainier van Gilst
Maandagmiddag, woensdag en vrijdagochtend Marjolijn van Unen
Ondersteunend:
Maandagmiddag
Woensdagochtend/vrijdagochtend
Woensdagochtend
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Serena Bos
Monique Hardon
Rainier van Gilst
Alice de Jong

Opmerkingen:
o Op maandagochtend en vrijdagochtend (na zwemmen) heeft Monique Hardon
ambulante tijd en worden onder andere extra instructies gegeven aan leerlingen
in de groepen 3 tot en met 8 in de instructieruimte/teamkamer.
o Op maandagmiddag neemt Serena Bos groepjes uit de klas om met Estafette te
werken en extra instructies te geven.
o Rainier van Gilst en Monique Hardon zijn de woensdag om en om op school en
hebben dan ambulante tijd en verrichten zoal RT-werkzaamheden.
o Op woensdag/donderdagmiddag heeft Renate Simons de mogelijkheid om extra
instructies/droomreisjes te geven vanwege de ondersteuning van de
onderwijsassistente.
o Op maandagmiddag vindt er godsdienstonderwijs en humanistisch
vormingsonderwijs plaats voor de groepen 5 tot en met 8. Deze lessen zijn
facultatief.
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De groepen 4 en 5 gaan eenmaal per week schoolzwemmen. Op vrijdagochtend
vertrekken zij om 8.50 uur met de bus naar zwembad De Wellen te ’s Gravendeel.
Groep 3 krijgt dan zoals eerder genoemd onderwijs van Monique Hardon.
Op dinsdagochtend hebben de groepen 3 tot en met 8 (onder begeleiding van
RegieKr8) gym in de Tienvoet te Heinenoord. Hiertoe wordt om 8.30 uur met een
bus vertrokken vanaf school onder begeleiding van een leerkracht.
Ook voor komend schooljaar zetten wij bibliotheekouders in: de leerlingen kunnen
specifieke boeken aanvragen bij hen welke uit de centrale bibliotheek gehaald
worden. Ook begeleiden zij leerlingen bij het in- en uitschrijven van boeken.
Meester Schilperoord is een dag in de week aanwezig voor ondersteunende taken
op basis van een vrijwilligerscontract.
De onderwijsassistente Alice de Jong zal, afhankelijk van de behoefte van
leerlingen en teamleden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de trendanalyse van de
gemaakte Cito-toetsen, ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Verder ondersteunt Luna Schram (leerkracht in opleiding en aangesteld als
onderwijsassistent) de kleutergroep op donderdag en vrijdag.
Ook komend schooljaar zullen wij zo mogelijk stagiaires de mogelijkheid geven
bij ons ervaring op te doen (zie hoofdstuk 2.5).

Marjolijn van Unen is directeur en Intern Begeleider van de Bovenbouw en vervult
ambulante taken indien zij geen lesgevende taken heeft. Ook geeft zij invulling aan
DHS-bijeenkomsten. Marjolijn zit verder in (bovenschoolse) werkgroepen, zoals
Burgerschapsvorming, digitale geletterdheid en soepele overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Monique Hardon beschikt over ambulante tijd. Deze wordt besteed aan: Intern
Begeleider/Kwaliteit coördinator van de Onderbouw en de Middenbouw, coördinator
Technisch Lezen/Taal, toetsen Avi/DMT MB, leergroep-begeleider/coördinator HBbeleid, coördinator stagiaires, coach/consultatieve leerkracht begeleider/
beeldbegeleider. Naast deze interne rollen, is Monique namens het bestuur van De
Hoeksche School beoordelaar van startend onderwijspersoneel binnen het primair
onderwijs van DHS en geeft zij invulling aan DHS-bijeenkomsten.
Beeldbegeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om
het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt
het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun
onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg,
als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Als gespecialiseerde Beeldbegeleider
werkt zij op initiatief van de leerkracht of directeur waarbij korte beeldopnames
gemaakt worden in de klas. Dit wordt vervolgens met de leraar besproken. Net zoals
dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de Beeldbegeleider
een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere
doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de beelden die in de klas gemaakt worden,
onder het beheer van de Beeldbegeleider en worden niet zonder haar uitdrukkelijke
toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond.
Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer
leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om
toestemming gevraagd.
In principe volgen alle leerkrachten van onze school jaarlijks een BHV-cursus.
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2.3 Nascholing, begeleiding en taakbeleid
Over het gehele cursusjaar worden zo’n vier studie (mid)dagen voor de leerkrachten
van de Van Bommelschool georganiseerd. De meeste van deze bijeenkomsten vinden
na schooltijd of op woensdagmiddag plaats.
De data voor de studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn staan gepland in de
jaarkalender die achterin deze schoolgids is opgenomen.
Tijdens de studiemiddagen in 2022-2023 staat het volgende onderwerp centraal:
digitale geletterdheid. De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 8 zijn verplicht
deel te nemen aan deze teamscholingen.
Begeleiding van nieuwe leerkrachten vindt in eerste instantie plaats door de directeur.
Daarnaast functioneert de duo-partner van de nieuwe leerkracht vanzelfsprekend als
‘maatje’. Monique Hardon is als coach/(beeld)begeleider actief. Binnen de school
wordt een ‘Bommelmap’ opgesteld, waarin alle afspraken op schoolniveau zijn
opgenomen. Deze map ligt voor de starters dan ter inzage bij de directeur en wordt
ook door de directeur up-to-date gehouden.
Aan het begin van elk schooljaar worden alle taken binnen de school tussen de
leerkrachten verdeeld. De directeur draagt zorg voor een overzicht van taken en een
zo evenredig mogelijke verdeling van taken tussen de leerkrachten.
2.4 Ziekte en vervanging
Wanneer een leerkracht ziek is of bijzonder verlof heeft, wordt in eerste instantie
gezocht naar een oplossing binnen het team.
2.5 Stagiairs
Ons schoolbestuur, Stichting De Hoeksche School, werkt samen met de pedagogische
academies in de regio. Dat betekent dat onze school de begeleiding van stagiaires
van deze opleiding geregeld op zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor de
student die het vak moet leren, voor de school betekent het extra handen in de klas
en kennismaking met nieuwe inzichten op het onderwijs vanuit de opleiding. Een
student die in de afrondingsfase van zijn of haar opleiding verkeert, kan worden
ingezet als leraar in opleiding (LIO).
Concreet betekent dit dat evenals vorige schooljaren de Burgemeester Van
Bommelschool indien gewenst kan samenwerken met opleidingen voor leerkrachten
basisonderwijs (Pabo) en onderwijsassistenten. Mogelijk zullen er in één of meerdere
groepen stagiaires te vinden zijn. Zij geven of ondersteunen lessen en proberen met
hulp van de leerkracht het vak onder de knie te krijgen.
De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de kinderen en houdt ook toezicht.
Daarnaast bezoeken stagiaires ook regelmatig onze school in het kader van het
daltononderwijs. Ook is het in sommige gevallen mogelijk dat er een ander soort
stage wordt gedaan in onze school, bijv. een snuffelstage door een middelbare
scholier.
Op de Bommelschool is Monique Hardon coördinator van stagiaires.
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2.6 Samenstelling van de groepen
Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.1 wordt er op de Van Bommelschool gewerkt met
combinatiegroepen. Er is een onderbouwgroep (groep 1-2), een middenbouwgroep
(groep 3-4-5) en een bovenbouwgroep (groep 6-7-8).
Binnen de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt. Dit houdt in dat alle kinderen
leerstof aangeboden krijgen op een voor hen passend niveau. Zo krijgen kinderen die
wat meer moeite hebben met de leerstof extra begeleiding door pre-teaching,
aanvullende of verlengde instructie en werken bijvoorbeeld de leerlingen die wat meer
aankunnen met een zogenaamde verrijkingsmap.
Voor kinderen die vakoverstijgend werk aan kunnen in combinatie met hun
verrijkingswerk in de klas én bovendien een goede werkhouding/taakgerichtheid
hebben, is er een zogenaamde leergroep. De LB-leerkracht heeft hier een belangrijk
aandeel in. Zij stuurt deze leerlingen aan. Zij krijgen specifieke opdrachten waar ze
de rest van de week, naast hun verrijkingswerk uit de klas, mee aan de slag gaan;
individueel of in samenwerkingsverband. Deze opdrachten worden geëvalueerd en
beoordeeld. Daarbij is er aandacht voor motivatie, planning, zelfreflectie en doelen
stellen.
2.7 Tussenschoolse opvang
Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze onder toezicht in een veilige
en kindvriendelijke ruimte doorbrengen. Er is een overblijfprotocol opgesteld dat
geregeld door de overblijfbegeleiders en de directeur wordt geëvalueerd.
Van de overblijfbegeleiders heeft ten minste de helft een scholing gevolgd op het
gebied van overblijven.
Net als er op de Burgemeester Van Bommelschool eisen aan de kwaliteit van het
onderwijs worden gesteld, streven we ook naar een goede kwaliteit van de TSO.
Dit houdt in dat er wordt gewerkt met een vast TSO-team, bestaande uit een aantal
vrijwilligers, waaronder een overblijfcoördinator. Naast affiniteit met en/of ervaring
in het werken met kinderen, kunnen deze vrijwilligers een cursus in het kader van de
TSO volgen, aangepast aan ieders individuele niveau. ‘s Ochtends bij aanvang van de
school liggen in de centrale hal intekenlijsten voor de TSO, zodat aangegeven kan
worden of een kind overblijft (naast structurele aanmeldingen). Tijdens de TSO zijn
altijd minimaal twee teamleden aanwezig in de school. Zaken rondom het overblijven
op de Burgemeester Van Bommelschool, zoals het rooster, regels, e.d., zijn
opgenomen in het TSO-reglement 2022-2023. Dit reglement is op school aanwezig
en in te zien (ook via de website). Betalingen voor de TSO kunnen alleen giraal gedaan
worden. De betaling vindt voorafgaand aan de TSO-periode plaats. Indien er vragen
zijn met betrekking tot de TSO, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met
Marjolijn van Unen.
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3. Onderwijs en kwaliteit
3.1 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden
3.1.1 Lesstof en –methoden in de onderbouw
Voor elke groep bestaat een vaste jaarplanning. Hierin staat de verdeling van de vaken vormingsgebieden.
De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt enigszins van die in de andere groepen. Ook
de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. De meeste
leergebieden komen aan de orde in de door de methode ’Sil op school’ gegeven
thema’s. Alle thema’s bestaan uit actuele onderwerpen uit de belevingswereld van de
kleuter. De verschillende leergebieden zijn veel minder afgebakend dan in de andere
groepen.
Net als in de andere groepen heeft de leerkracht aandacht voor differentiatie met het
oog op de zone van naaste
ontwikkeling.
Kleuters
leren
tijdens hun spel. Wie speelt in de
poppenhoek
is
bezig
met
taalontwikkeling, maar ook met
de emotionele, de sociale en de
motorische
ontwikkeling
en
andere
vaardigheden.
Bijvoorbeeld: met het schenken
van thee leren de kleuters
automatisch meten (wiskunde).
Ditzelfde geldt voor de bouwhoek.
Wie speelt met lotto leert getallen
en kleuren en wie op het bord
tekent,
is
bezig
met
voorbereidend
schrijven
(motorische oefening). We spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is
waarvan de kleuters kunnen leren. De werkhoeken, zoals bijvoorbeeld een huishoek,
een luisterhoek en een bouwhoek, worden hierop aangepast.
In de kleutergroepen worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.
Voor voorbereidend lezen en rekenen wordt in de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt
van de methode ‘Sil op School’. Daarnaast wordt via het televisieprogramma
‘Koekeloere’ bewust gewerkt aan de taalontwikkeling van de kinderen.
Voor extra rekenlesjes gebruiken we lessen uit de rekenmethode ‘Met sprongen
vooruit’ en de rekenmethode ’Alles telt‘. Tot slot wordt er gewerkt aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen door gebruik te maken van de door het team
zelf ontwikkelde STER-methode. Ook komt dit aan bod in de door de methode’ Sil op
school’ gegeven lessen.
3.1.2 Basisvakken
Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken
vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen.
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De onderwijsinhouden voor de groepen 3 tot en met 8 kunnen worden beschreven
aan de hand van de volgende vakgebieden:
Taal/spelling
Technisch lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen en wiskunde
Schrijven

PIT (Plezier in taal)
Veilig leren lezen Kim versie
Estafette (editie 3 = incl. begrijpend lezen)
Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL
Wereld in getallen IV
Pennenstreken (editie 2)

3.1.3 Overige vak- en vormingsgebieden
De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens vakken als
wereldoriëntatie en expressie.
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Verkeer

Holmwood’s
De blauwe planeet
Wijzer!
Wijzer door de natuur + praktijklessen HWL
Stap vooruit (groep 4), Op voeten en fietsen
(gr. 5 en 6) en Jeugdverkeerskrant (gr. 7 en 8)

Dagelijks hebben de kinderen te maken met de wereld om hen heen. Hierover wordt
veelvuldig gesproken. Daarnaast vinden er klassengesprekken, spreekbeurten en
boekbesprekingen plaats en ook schooltelevisie kan een uitgangspunt zijn.
Expressie
Tekenen
Handvaardigheid
Drama
Muziek
Techniek

Tekenen moet je doen / onlinemethode Delubas
Handvaardigheid moet je doen/online Delubas
Drama moet je doen
123 zing
De techniektorens

Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 hebben een eigen speelplaats met zandbak en speeltuin met veel
ruimte. Tot de kerstvakantie gaat groep 3 nog regelmatig met de groepen 1 en 2 mee
naar buiten. De Bommelschool beschikt over een eigen speellokaal. De groepen 1 en
2 kunnen hier, indien gewenst, dagelijks gebruik van maken.
De groepen 3 tot en met 8 gymmen op dinsdagochtend in de Tienvoet te Heinenoord.
De groepen 4 en 5 zwemmen op vrijdagochtend in De Wellen, ’s Gravendeel.
3.1.4 Burgerschapsvorming
Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool.
Burgerschapsvorming wordt op onze scholen niet als apart vak aangeboden, maar
geïntegreerd met andere vak –en vormingsgebieden.
1. We baseren ons op de 4 kernwaarden van De Hoeksche School:
rechtvaardigheid
-wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander of het
andere niet
weldadigheid
-doe de ander of het andere goed
waardigheid
-toon respect/verdien respect
vrijheid
-jouw vrijheid mag geen belemmering voor de ander of het
andere zijn

Pagina 21 van 69

Burgemeester Van Bommelschool: zorg voor verschil

2. We richten ons op drie doeldomeinen (Biesta, 2013):
Kwalificatie: Vaardigheden en kennis om optimaal te kunnen deelnemen aan de
samenleving zoals reflecteren maar ook kennis van de democratie.
Socialisatie: Welke manieren wensen wij aan te leren? Hoe gaan we om met de
ander? Omgaan met diversiteit en gelijkwaardigheid.
Subjectificatie: Hoe ga ik om met mezelf? Waar sta ik met mijn waarden? Hoe
verhoud ik mij tot de ander en het andere? Hoe verhoud ik mij tot
waarden, tot meningsuiting, tolerantie, diversiteit en
gelijkwaardigheid?
3. We bieden een oefenplaats
Een democratische houding leer je in gemeenschap. It takes a village to raise a child.
Daarom bieden we volop ruimte voor leerlingen om mee te praten, mee te beslissen
en samen te werken. Conflicten die daarbij ontstaan lossen we vreedzaam met
elkaar op, zonder dat we het altijd eens hoeven te worden. De cultuur op school, in
het team en met de ouders, sluit hier bij aan.
De vaardigheden die we willen aanleren zijn als volgt:
Onze leerlingen kunnen op democratische wijze participeren in de school als minisamenleving.
Onze leerlingen kunnen hun mening onderbouwen en met elkaar in dialoog gaan
daarover.

Specifieke doelen
o
o
o
o
o
o
o

Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen.
De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
zichzelf en van anderen.
De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, in het verkeer
en als consument.
De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese
staatsinrichting, de term democratie en de rol van de burger.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen in de Nederlandse
samenleving.
De leerlingen leren met zorg met het milieu om te gaan.

Op onze openbare school is elk kind welkom en wordt het gerespecteerd. Dat dragen
wij op onze leerlingen over. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende
achtergronden elkaar in onze school; ze leren ook respectvol met elkaar om te gaan.
Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen aparte methode, maar een
onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal,
wereldoriëntatie en lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we
aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met
vrijheid (in gebondenheid) en verantwoordelijkheid.
3.1.5 Digitale geletterdheid
In de beleidsnotitie van stichting De Hoeksche School staat beschreven dat elke
basisschool zijn eigen ICT-beleidsplan dient te hebben. Daarin staan de plannen
beschreven die de school zichzelf ten doel heeft gesteld rondom de inzet van ICT in
het onderwijs en hoe ICT een bijdrage kan leveren aan goed of beter onderwijs.
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Op dit moment is er op de Van Bommelschool zicht op de leerlijnen van elke groep,
er is geanalyseerd op welke gebieden van digitale geletterdheid er nog
ontwikkelpunten zijn en deze worden verwerkt in een beleidsstuk aangaande
ICT/mediawijsheid/digitale geletterdheid.
In de huidige informatiesamenleving groeien leerlingen op met (digitale) media. Maar
dat betekent niet dat het duiden, verzamelen en zelf creëren van digitale informatie
vanzelf gaat. Daarom wil de Van Bommelschool hier structureel aandacht aan
besteden. Het gaat om werken en leren in de digitale wereld en leren omgaan met
nieuwe technologieën. Het resultaat zal zijn visie en beleid omtrent beide zaken.
Mediawijsheid is hier een onlosmakelijk deel van.
Op de Van Bommelschool beschikt elke medewerker over de digitale vaardigheden
die nodig zijn voor de betreffende werkzaamheden. Daarnaast geven alle leerkrachten
het afgesproken aantal lessen verdeeld over de pijlers van digitale geletterdheid. Door
het vaststellen van het beleid en de leerlijnen kunnen we in een later stadium overgaan
tot het meten van de vaardigheden van de leerlingen.
3.1.6 Godsdienstig vormingsonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs
(GVO/HVO)
Onze school besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen
zoals: godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen. Wij dragen geen
opvatting uit.
Bij voldoende belangstelling stellen wij vanaf groep 5 tijd en ruimte beschikbaar aan
organisaties die godsdienstig- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. In
deze lessen kan een levensovertuiging uitgedragen worden. Verantwoordelijkheid
voor de inhoud ligt bij de aanbieder van het levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij
de school. Kinderen die niet deelnemen aan het levensbeschouwelijk onderwijs
volgen een alternatief programma bij de groepsleerkracht.
3.1.7 Huiswerk
Toetsen op gebied van natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden vanaf groep 5
door de kinderen thuis voorbereid. In de groepen 6, 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk
aan de kinderen meegegeven.
Het belangrijkste doel van huiswerk is dat kinderen leren om zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor de taken. In de lagere groepen wordt incidenteel
huiswerk gegeven. Het gaat dan om het voorbereiden van een spreekbeurt, een
boekbespreking en een werkstuk. Wel wordt er verwacht dat er thuis ook geoefend
wordt op het gebied van spelling en rekenen (bijv. klokkijken, meten, tafels, etc.). Dit
wordt met de betreffende leerlingen/ouders besproken.
Thuis lezen wordt zeer gewaardeerd en gestimuleerd daar dit ertoe bijdraagt dat het
leesproces zich goed ontwikkeld.
Klokurentabel 2022-2023
Activiteiten groep
Taal/rekenen kleuters (kring)
Taalontwikkelingsactiviteiten
- schrijven/schrijfmotoriek
- taal
- lezen
- Engelse taal
Totaal

1

2

2.15

2.35

2.15
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3

4

5

6

7

8

0.40
3.45
4.05

0.20
2.10
4.20

2.25
3.55

3.05
3.50

8.30

6.50

6.20

6.55

2.25
4.15
0.30
7.10

2.05
5.25
0.30
8.00
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Rekenen en wiskunde
- voorbereidend rekenen*
- aanvankelijk rekenen
- voortgezet rekenen
Totaal
Daltontijd
Citotraining
Kennisgebieden
- werken met
ontwikkelingsmateriaal
- (werken in groepen en hoeken*)
- projecten*
- oriëntatie in ruimte en tijd
- geschiedenis, maatsch. Verh.
- aardrijksk.,geestelijk str.,
burgerschap
- verkeer
- kennis der natuur
- g.v.o./HVO
Totaal
Expressie
- drama
- beeldende vorming
- muziek
- spel en beweging
Totaal
Pauzes
Totaal

2.10

2.30

10.30

9.15

-

-

10.30

2.15
7.00

2.00
5.25

2.10
8.15

2.00
2.00
7.05

1.55 1.30
1.55 1.30
8.20 10.20

0.20

0.20

0.45
0.45

1.00 0.30
1.15 1.15

0.30
1.00

(0.30
1xpm)

0.45

0.30

0.30

0.55
0.45

0.25
0.45

0.45
0.45

0.45
0.45

9.05

8.40

11.30

12.55

12.45

11.40

(0.45
1xpm)

(0.45
1xpm)

(0.45
1xpm)

1.15

1.15

1.30

1.40

1.40

1.40

3.45
5.00
1.00

3.45
5.00
1.00

1.30
3.10
1.15

1.30
3.15
1.15

1.30
3.10
1.15

23.30

25.45

25.45

25.45

25.45

1.15

1.15

1.30
2.45
1.00

23.15

23.15

23.30

1.25 1.40
1.25 1.40
9.30 8.40

Toelichting
Daltontijd: Zelfstandige verwerking van taken op gebied van taal, spelling, begrijpend
lezen, rekenen en schrijven (in de bovenbouw ook verkeer)
Taal: Totaal van instructietijd voor taal en spelling en het kringgesprek
Onder leesonderwijs valt o.a. tutorlezen, kleuterlezen, nieuwsbegrip, nieuwsbegrip
XL, estafette lezen, stillezen en voorlezen. Voor een exacte verdeling van de
instructietijd per groep, waarbij tevens onderscheid wordt gemaakt tussen
bijvoorbeeld taal en spelling en voortgezet technisch lezen en stillezen, wordt
verwezen naar de klassenroosters zoals deze zijn opgenomen in de klassenmap van
elke groep.
Pauze 3/4/5: 15 minuten van de pauzetijd per week wordt besteed aan HBB natuur en
staat geteld bij natuur.

3.2 Kwaliteitsbeleid
Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfreflectie en
evaluatie zijn daarbij belangrijke middelen:
o De leeropbrengsten worden geregeld gemeten en vergeleken met de
kwaliteitsnormen. Onze school hanteert daartoe een kwaliteitsinstrument.
o De tevredenheid van ouders en leerlingen wordt periodiek vastgesteld en
vergeleken met het benchmark.
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o

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit periodiek. Dit schooljaar zal de
beoordeling wederom plaatsvinden. De inspectierapporten zijn in te zien via de
website: www.onderwijsinspectie.nl

Onze school formuleert iedere vier jaar nieuw beleid en legt dat vast in het schoolplan.
Beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete doelen vertaald en vastgelegd in
het schooljaarplan. De directeur legt het schoolplan en schooljaarplan ter instemming
voor aan de medezeggenschapsraad en ter vaststelling aan het schoolbestuur. Het
schoolbestuur informeert de onderwijsinspectie.
3.2.1 Kwaliteitsinstrument
Op de Van Bommelschool wordt gebruik gemaakt van een WMK-PO om de kwaliteit te
meten. Via dit instrument worden alle kwaliteitsaspecten gedurende een cyclus van
vier jaar beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van quickscans.
3.2.2 Leeropbrengsten
Leeropbrengsten zeggen niet alles over de kwaliteit van een school. Het
groepsgemiddelde daalt wanneer er relatief veel zwakke kinderen in een groep zitten.
Ieder jaar maakt de onderwijsinspectie bekend welke score de ondergrens is.
Sinds 2016/2017 hanteert de Van Bommelschool conform het DHS-beleid de IEPeindtoets in plaats van de Cito-eindtoets. Het gemiddelde toetsresultaat van de IEPeindtoets van de Burgemeester Van Bommelschool van de afgelopen 5 jaar ziet u
onderstaand:
JAAR
2017
2018
2019
2020
2021
2022

GROEPSGEMIDDELDE
86
86.4
84.6
Geen eindtoets (a.g.v. Corona)
85,1
81,9

LANDELIJK
78.3
81
81.8
Geen eindtoets (a.g.v. Corona)
79,7
80

3.2.3 Tevredenheidpeilingen
Uit de tevredenheidpeilingen, laatst gehouden in mei 2021, kwam het volgende naar
voren:
o Ouders geven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs en de
kwaliteit van de leerkracht (100% goede score)
o het schoolklimaat (95,5 % goede score)
o de veiligheid (81,8% goede score)
o het welbevinden (95,5% goede score)
o het pedagogisch handelen (81,8% goede score)
o lesgevende kwaliteiten (95,5% goede score)
o de ondersteuning van de leerlingen (78,8 % goede score)
o informatievoorzieningen (83,3% goede score)
De Burgemeester Van Bommelschool scoort als school een 8.6. Daarmee scoort de
school uitstekend. De respons op de vragenlijst was 83%. Het responspercentage is
uitstekend; de vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de
school een heel goed beeld van haar kwaliteit.
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In 2023 vinden nieuwe tevredenheidpeilingen plaats.
De jaarlijkse veiligheidslijst voor leerlingen is in mei 2022 afgenomen met een
uitstekend resultaat. De respons op de vragenlijst was 100%: het responspercentage
is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de
mening van de respondenten.
Er is gekeken naar;
o de veiligheidsbeleving (96,7% goede score)
o het optreden van de leerkracht bij ongewenste situaties (93,8% goede score)
o de opstelling van de leerling zelf (durven reageren) (100% goede score)
o het welbevinden (96,7% goede score)
o de fysieke veiligheid (100% goede score)
o de sociale veiligheid 100% goede score)
o de psychische veiligheid (98,9% goede score)
o de veiligheid van materiële zaken (98,9% goede score)
De Burgemeester Van Bommelschool scoort als school een 9.5. Daarmee scoort de
school uitstekend. De resultaten hiervan zijn gecommuniceerd met de
onderwijsinspectie.
3.2.4 Onderwijsinspectie
In november 2014 heeft er een bezoek van inspectie plaatsgevonden. Alle
onderdelen van het toezichtkader zijn als voldoende beoordeeld, 8 onderdelen zelfs
als goed. Er zijn door de inspectie geen verbeterpunten geformuleerd.
In april van 2019 heeft een themaonderzoek plaatsgevonden met als onderwerp
'Zicht op ontwikkeling’. Doordat dit een themaonderzoek betrof resulteerde dat niet
in een officieel inspectierapport. De uitkomsten van het onderzoek waren goed.
3.2.5 Onderwijskundig beleid
In de afgelopen jaren stonden met name verbetertrajecten op het gebied van
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen centraal. De school presteert
zowel op de tussentijdse als op de eindtoets boven het landelijk niveau.
Alle afspraken op schoolniveau (op gebied van de vier hoofdvakken, maar ook op
gebied van bijvoorbeeld leerlingenzorg) zijn vastgelegd in borgingsdocumenten.
Zoals ook beschreven in het schoolplan 2019-2023 staat het borgen van de resultaten
op de vier hoofdvakgebieden ook in de komende schooljaren centraal.
Er zal intensief worden gewerkt aan het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit
betekent dat de scholing van leerkrachten en de aanschaf van leermiddelen en
methodes ook hierop gericht zullen zijn.
De komende jaren zal aandacht zijn voor vernieuwing van methodes. Daarnaast zal
in de komende jaren, behalve het opbrengstgericht werken, het daltononderwijs weer
expliciete aandacht krijgen.
Eén van de doelen in de komende periode is het leerlingenaantal
minimaal stabiel te houden.
In het schooljaar 2022-2023 staan o.a. de volgende onderwerpen
centraal:
o Verder werken met groepsplannen
o Volgen sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen via een meetinstrument in
het leerlingvolgsysteem
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o
o
o
o
o
o

Implementatie Kijk!: instrument ter ondersteuning bij het observeren, registreren
en stimuleren van de ontwikkeling van de kleuters.
Werken aan positieve groepsvorming en persoonsvorming.
Teamprofessionalisering: digitale geletterdheid.
Rapport uitbreiden met leerlingdeel
Brede ontwikkeling in de vorm van naschools aanbod.
Digitale geletterdheid.

4. Begeleiding van leerlingen.
Waard
4.1 Rapporten en portfolio’s
Tweemaal per jaar krijgen alle leerlingen van de Van Bommelschool een rapport mee
naar huis. In deze rapporten wordt aangegeven hoe de leerling zich ontwikkelt op
cognitief en op emotioneel-sociaal gebied. Daarnaast wordt beschreven hoe een
leerling zich ontwikkelt op het gebied van de eerste drie daltonpijlers:
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Gedurende een schooljaar houdt de leerling zelf een portfolio bij. In dit portfolio wordt
werk van het kind bewaard waar het trots op is.
Op vaste tijden in het schooljaar worden de portfolio’s voorzien van werk en
geëvalueerd. Wanneer een leerling de Van Bommelschool verlaat krijgt het de map
met originele rapporten en het portfolio mee naar huis.
4.2 Informatie- en spreekavonden
Na uitreiking van het rapport in februari worden tienminutengesprekken
georganiseerd. Daarnaast is er nog een spreekavond in november. Deze avond staat
in het teken van ons sociaal-emotioneel volgsysteem Zien!. Ouders hebben tijdens
deze gesprekken gelegenheid met de leerkrachten van hun kind in gesprek te gaan.
Tijdens deze middagen en avonden liggen de portfolio’s ter inzage. In juni vinden
alleen gesprekken plaats met ouders waarvan de kinderen in het volgende schooljaar
een plan van aanpak zullen krijgen in verband met de Cito-score in juni.
Daarnaast wordt eenmaal per jaar een informatieavond georganiseerd, bijvoorbeeld
voorlichting over de werkwijze in de groep, het voortgezet onderwijs, een cursus
zoals “Kom op voor jezelf” of andere thema’s die wij van belang achten in het
betreffende schooljaar.
4.3 Leerlingvolgsysteem
Alle leerlingen op de Burgemeester Van Bommelschool
krijgen van de leerkrachten aandacht en zorg. Er wordt
met betrokkenheid gewerkt aan hun ontwikkeling.
Deze wordt door observaties en afname van toetsen
gevolgd.
De voortgang van de kinderen wordt op deze manier
nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit doen we door
middel van eigen middelen en met materialen die bij
onze methoden horen. Daarnaast gebruiken we
landelijk genormeerde toetsen, die zijn ontwikkeld
door het Cito.
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Door gebruik te maken van de Cito-toetsen kunnen we de ontwikkeling van uw kind
vergelijken met het landelijk gemiddelde, zoals het consultatiebureau dat deed met
het gewicht en de lengte van uw baby.
In de groepen 1 en 2 werkt de leerkracht met een observatiemethode, die nauwkeurig
in kaart brengt waar het kind zich bevindt op de lijn van ontwikkeling. Alle leerlingen
worden minimaal viermaal per jaar besproken tijdens een groepsbespreking tussen
leerkracht en intern begeleider.
Soms geven het gedrag van het kind, de prestaties in de groep of de resultaten van
de toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen.
Bij het geven van extra begeleiding worden de leerkrachten ondersteund door de
intern begeleider. De intern begeleider heeft zich bekwaamd op het gebied van
kinderen met leer- en gedragsproblemen en kan verder bekijken waar het probleem
van het kind zit en de leerkracht begeleiden in de omgang met het kind. De IB’er
coördineert de zorg voor leerlingen en kan leerkrachten aansturen en begeleiden. De
IB’er kan deelnemen aan gesprekken met ouders over de problemen van hun kind.
Alle afspraken, handelingsplannen en besprekingen
worden vastgelegd in het digitaal leerlingvolgsysteem
Parnassys.
4.4 Onderwijs op maat: instructiegroepen en
groepsplannen
Naar aanleiding van zowel methodegebonden toetsen
als methode onafhankelijke toetsen worden de
resultaten van de leerlingen geanalyseerd. Mede op
basis van observaties wordt de instructie aangepast
aan individuele leerlingen of groepen van leerlingen.
Er wordt op de Van Bommelschool in alle groepen
gewerkt met het direct instructie model (Edi), waarbij
gedifferentieerd wordt in instructietijd. Verder is er
sprake van het modelen van een strategie, waarna de
leerlingen onder begeleiding gaan oefenen en pas
daarna, na controle van begrip, samen en zelfstandig
aan de slag gaan.
Binnen dit instructiemodel wordt onderscheid gemaakt tussen verkorte, basis en
verlengde instructie. De wijze waarop instructie wordt gegeven en de specifieke
inhoud van de instructie kan worden opgenomen in een groepsplan of individueel
plan van aanpak.
Indien een leerling op één van de methode
onafhankelijke Cito-toetsen uitvalt door een
C-, D-, of E-score te behalen, dan komt dit
kind, binnen het groepsplan, in een ander
arrangement, namelijk het intensief
arrangement. Dit kan inhouden dat er
verlengde instructie wordt gegeven.
Leerlingen die bij de Cito-toetsen A+
behalen en ook de methodetoetsen laten
uitstekende resultaten zien dan komt dit
kind in een ander arrangement, het
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zogenaamde plus arrangement. Dit kan inhouden dat er verkorte instructie wordt
toegepast en de leerling verdieping van de stof aangeboden krijgt. Binnen deze
plannen van aanpak wordt een doel gesteld, er wordt beschreven op welke wijze er
gewerkt zal worden om dit doel te behalen, binnen welke termijn en hoe dit
geëvalueerd zal worden. Wanneer er plannen van aanpak worden opgesteld, wordt
dit te allen tijde besproken met de ouders. Plannen kunnen voor individuele
leerlingen of groepjes leerlingen worden opgesteld en worden door de eigen
leerkracht uitgevoerd.
Op de Van Bommelschool werken wij handelingsgericht (HGW). Handelingsgericht
werken is een systematische manier van handelen, die gericht is op de
onderwijsbehoeften van de leerling. We stellen daarbij doelen en werken planmatig
en cyclisch zoals hierboven beschreven.
4.5 Aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong/begaafde
leerlingen
Op de Van Bommelschool is ‘zorg voor verschil’. Ieder kind wordt goed door de
leerkrachten geobserveerd en de instructie en de lesstof worden aangepast aan het
individuele kind. Niet alleen leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat zij
bijvoorbeeld wat meer moeite hebben met de leerstof, krijgen volop aandacht van de
leerkracht. Ook leerlingen die juist meer leerstof aan kunnen worden goed
geobserveerd en indien nodig (door)getoetst, zodat de lesstof expliciet kan worden
afgestemd op hun opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften.
Op de Van Bommelschool werken de leerlingen waarbij sprake is van een
ontwikkelingsvoorsprong bijvoorbeeld met een verrijkingsmap. Hierin zijn vanaf
groep 1 alle extra lesactiviteiten verzameld. Voordat deze map wordt ingezet, wordt
er gekeken of een kind extra werk aan kan, niet alleen qua intelligentie maar ook qua
werkhouding. Vervolgens wordt dit besproken in het IB-overleg en met de leerkracht
HB-beleid. Daarna vindt een gesprek met de ouders plaats.
Pas daarna wordt mogelijk overgegaan tot een verrijkingsmap. Versnellen is niet
uitgesloten, maar wordt altijd voorafgegaan door een periode van compacten en
verrijken.
4.6 Aandacht voor de sociale ontwikkeling
Op de Van Bommelschool is niet alleen veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling,
maar ook voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Sociale aspecten komen o.a.
terug in de daltonkernwaarden, coaching gesprekken, samenwerkingsopdrachten
worden met de kinderen geëvalueerd en er is veel aandacht voor normen, waarden en
pestgedrag indien wenselijk. Wij werken met het programma Zien! waarmee de
emotioneel-sociale ontwikkeling van de kinderen structureel gevolgd wordt.
4.7 Leerlingzorg door externen onder schooltijd
Basisscholen worden steeds vaker geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor
eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te
organiseren. Onze school voert daarin het volgende beleid:
o
o

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school.
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder
schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie
kan hierop - mits praktisch uitvoerbaar - een uitzondering gemaakt worden. Deze
hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt
hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener.
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o
o

Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school.
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder
schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een
uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken
gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling.
De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp
door externen bij een didactische indicatie wordt niet gehonoreerd.

4.8 Leeropbrengsten
De opbrengstdoelen zoals ze zijn beschreven in het document ‘Doelen’ worden na
elke tussentijdse toets geëvalueerd. In principe hanteert de Van Bommelschool een
uitstroom doel van B-II (Havo) als gemiddelde groepsscore. Deze doelen zijn hoger
dan de door inspectie vastgestelde doelen.
Voor meer opbrengsten zie 3.2.2.
4.9 Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Halverwege de groepen 6, 7 en 8 nemen wij Cito-middentoetsen af voor de vakken
rekenen en begrijpend lezen. De resultaten vormen een goede indicator voor de
kansen op succes in een bepaalde leerweg van het voortgezet onderwijs. Vrijwel alle
scholen in de Hoeksche Waard gebruiken deze methode, de zogenaamde
Plaatsingswijzer, om het leerwegadvies te formuleren.
De Plaatsingswijzer wordt in de bovenbouw van onze basisschool gehanteerd.
Hierdoor krijgt u reeds in groep 6 een indicatie van het leerwegadvies voortgezet
onderwijs.
Uitstroomgegevens van onze school, gedurende de afgelopen vijf jaar:
VWO
2018
2019
2020
2021
2022

2
2
1
2
1

HAVOVWO
2
1
2
0
2

HAVO
2
2
0
2
1

MAVOHAVO
1
2
2
2
2

MAVO
1
1
1
1
0

VMBO
(B/K)
1
2
1
1
1

Pro
0
0
0
0
0

Onze school onderhoudt contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de
Hoeksche Waard. Jaarlijks onderzoeken wij of de leerlingen in de derde klas van het
voortgezet onderwijs nog op het door ons geadviseerde onderwijsniveau presteren.
Hieruit blijkt dat onze advisering goed is.
4.10 Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief
Zoals reeds vermeld worden er groepsplannen van aanpak opgesteld met daarin
beschreven drie arrangementen, nl: het basisarrangement, het aanvullend
arrangement en het intensief arrangement. Afhankelijk van de behaalde scores voor
de Cito-toetsen worden de kinderen in een arrangement geplaatst. In het groepsplan
is beschreven hoe het onderwijs voor elk arrangement wordt vormgegeven.
Blijkt na een langere periode van meerdere plannen van aanpak op een bepaald
vakgebied dat de gestelde doelen te hoog blijken, dan kan ervoor worden gekozen
een eigen leerlijn voor een vakgebied op te stellen. Daarin worden doelen voor de rest
van de basisschooltijd beschreven. Indien school een hulpvraag heeft aangaande het
behalen van deze doelen kan een externe expert worden ingeschakeld.
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Indien er specifieke hulp de school binnenkomt betaald vanuit gelden van het
samenwerkingsverband dient er een OPP te worden opgesteld.
De basisondersteuning van het samenwerkingsverband SWV 28.04 is gebaseerd op
de Schoolondersteuningsprofielen van de bij het SWV aangesloten basisscholen. De
basisondersteuning is ingedeeld op drie niveaus.
Hieronder volgt een korte omschrijving. Voor het volledige document verwijzen wij
naar de website van onze school.
Niveau 0: de school.
Hier wordt beschreven wat de school levert op het gebied van basisondersteuning.
Niveau 0’: de leraar.
De leraar vertaalt niveau 0 in handelen.
Wat kunnen ouders verwachten van de leraar?
Niveau 1: Interne ondersteuning.
De interne ondersteuners ondersteunen de leraren in het realiseren van een passend
aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
Niveau 2: Externe onderwijsgerelateerde ondersteuning.
De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij
het verkennen en benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen o.a. door
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.
Niveau 2: Externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuning.
De externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuners ondersteunen de school en de
thuissituatie bij het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en
opvoedingsbehoefte van het kind.
Op schoolniveau is de ondersteuning verwoord in een beleidsdocument, het
Schoolondersteuningsprofiel OBS Burgemeester Van Bommelschool. In dit document
wordt de basisondersteuning beschreven, alsmede de specifieke extra
onderwijsarrangementen die de school kan bieden.
Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie en de missie van de school. Verder
staan er kengetallen in op het gebied van zorgzwaarte en veel informatie over de
zorgdeskundigheid en alles wat nodig is om alle kinderen passend onderwijs te
bieden.
Het document kunt u bekijken op de website.
4.11 Tussentijds instromen en tussentijds schoolverlaten
Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat (dus eerder dan na groep 8) is het
verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen. In dit rapport worden gegevens
opgenomen met betrekking tot: algemene leerlinggegevens, resultaten, leerlingkenmerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, verzuim en de begeleiding die het kind
heeft gehad. De ouders ondertekenen dit onderwijskundig rapport, alvorens het naar
de ontvangende school wordt verstuurd.
Wanneer een leerling tussentijds instroomt op de Van Bommelschool ontvangt de
school van de vertrekkende school een onderwijskundig rapport.
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5. Veiligheid, gezondheid en voeding
5.1 Verkeerssituatie
De Burgemeester Van Bommelschool is gelegen in een rustig buurtschap, waar relatief
weinig verkeer plaatsvindt (alleen bestemmingsverkeer). De verkeerssituatie is te
omschrijven als eenvoudig en weinig risicovol. Kinderen die niet in het buurtschap
wonen, maar in het omliggende gebied, hebben te maken met gevaarlijke
verkeerssituaties, zoals het oversteken van een drukke dijk of provinciale weg.
Indien mogelijk wordt er in geval van uitstapjes in de bovenbouw zoveel mogelijk op
de fiets gedaan. Hierbij wordt dan extra aandacht besteed aan verkeer en veiligheid.
Ook is er jaarlijks een verkeersproject waarbij alle groepen actief deelnemen aan
verkeerslessen rondom de school of de Tienvoet.
5.2 Straffen en belonen
Op de Van Bommelschool vinden we het belangrijk dat kinderen fouten mogen
maken, dit zijn kansen om te leren. Kinderen hebben het recht om te
experimenteren en te falen. We streven ernaar zo te handelen dat straffen overbodig
wordt.
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de klas/groep als geheel (sociale
achtergrond, groepsdynamiek, hiërarchie), met factoren in de school (sfeer, cultuur,
werkdruk, verwachtingen) en met factoren in de omgeving van de leerlingen (regels
thuis, problemen, etc.). Leerkrachten op de Van Bommelschool benaderen de
leerlingen zoveel mogelijk vanuit de Ik–vorm en zij zorgen dat een eventuele straf in
verhouding is. Liever benoemen we naar de kinderen het gewenste gedrag dan te
corrigeren op ongewenst gedrag. Deze denkwijze en aanpak is gestoeld op de
positieve psychologie (Seligman, 2005; Bannink, 2009) en is vooral een
oplossingsgerichte benadering.
We willen uitgaan van de sterke kanten die iemand heeft. Op de Van Bommelschool
werken we bijvoorbeeld met het kwaliteitenspel. Daarin worden kwaliteiten
besproken in tweetallen of in een klein groepje, onder leiding van een volwassene.
Kinderen geven daarmee aan welke kwaliteiten ze bezitten en aan welke kwaliteiten
ze de komende periode gaan werken. De positieve basishouding en de
gesprekstechnieken die daarmee samenhangen zorgen ervoor dat kinderen het
beste uit zichzelf kunnen halen en eigenaar worden van hun leerproces. Daarmee
stimuleren we in ons onderwijs ‘kasteelbouwers met een eigen visie en
bouwtekening’, in plaats van ‘muurtjesbouwers die in opdracht handelen’.
5.3 (digitaal) Pesten en plagen
Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij werken met positief
geformuleerde en gewenste gedragsregels (conform ons eerder genoemde STERbeleid). Mocht onverhoopt het pesten of het plagen aan de orde komen, dan handelen
wij volgens het op school zijnde protocol.
5.4 Besmettelijke aandoeningen
Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt als uw kind een besmettelijke ziekte
heeft. Wij kunnen dan passende maatregelen nemen.
5.5 Ontruimingsplan
Op de Van Bommelschool hangt in elke ruimte een plattegrond met ontruimingsplan.
Tweemaal per jaar in voor- en najaar wordt er met de kinderen een
ontruimingsoefening gehouden. Eén maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening
gehouden met de TSO.
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5.6 Schoolmelk
Op de Burgemeester Van Bommelschool wordt op het moment geen schoolmelk
aangeboden. Er zijn te weinig aanmeldingen.
5.7 Pauzehapje en traktaties
Tijdens de ochtendpauze wordt bij ons op school alleen fruit en/of groente gegeten.
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Burgemeester Van Bommelschool te
Heinenoord onderschrijft het beleid en de huidige uitvoering daarvan ten aanzien van
groente en fruit als tussendoortje in de ochtend.
De MR steunt de school in het beleid aangezien een goede gezondheid van de
leerlingen uitgangspunt is voor dit beleid.
Ter verduidelijking onderstaand een verdere uitleg van de door de school en MR
gehanteerde definitie van groente en fruit die gebaseerd is op de zogenoemde Schijf
van vijf samengesteld door de erkende autoriteit Voedingscentrum.
Definitie groente: Groenten zijn de eetbare delen van een plant.
Onderverdeling van toegestane groenten:










Koolsoorten: bloemkool, boerenkool, broccoli, Chinese kool, koolrabi, rode kool,
savooiekool, spitskool, witte kool, spruitjes, paksoi.
Kiemgroenten: taugé, tuinkers.
Paddenstoelen: champignons.
Peulvruchten: doperwten, kapucijners, kousenband, peulen, snijbonen,
sperziebonen, tuinbonen.
Vruchtgroenten: courgette, komkommer, paprika, pompoen, tomaten,
aubergine, maïs.
Bladgroenten: andijvie, sla, spinazie, veldsla, witlof, ijsbergsla, raapstelen,
zeekraal, raapstelen, postelein.
Knolgewassen: rode bieten, bospeen, waspeen, knolselderij, radijs, winterpeen,
koolraap, schorseneren, pastinaak, rettich.
Stengelgewassen: bleekselderij, venkel, asperge, artisjok, rabarber.
Uien: ui, knoflook, bosui, prei.

Definitie fruit: Fruit is de verzamelnaam voor eetbare vruchten.
Onderverdeling van toegestane vruchten:






Zacht fruit, zoals bessen, aardbeien en druiven.
Steenvruchten, zoals kersen, abrikozen, pruimen, perziken en nectarines.
Pitfruit, zoals appels en peren.
Citrusfruit, zoals sinaasappels, citroenen en mandarijnen.
Ander exotisch fruit, zoals bananen, kiwi’s en ananassen.

Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren. Trakteren gebeurt meestal rond de
ochtendpauze, dus omstreeks kwart over tien. De jarige trakteert de leerlingen in de
eigen klas en mag daarna de juffen en meesters in de andere klassen trakteren. Voor
nadere informatie over leerlingaantallen of aanwezigheid van bijvoorbeeld allergieën
in de klas, verwijzen wij u graag naar de leerkracht.
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5.8 Internetprotocol
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie
te zoeken, contacten te leggen met leerlingen en deskundigen te kunnen raadplegen.
Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en
leergangen. De software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd
worden. Wij gebruiken hiervoor een beschermde omgeving (intern.bommelschool.nl)
en raden kinderen altijd aan gebruik te maken van https://wikikids of https://
www.koekletjes.nl.
Op elke school binnen het bestuur zijn gedragsafspraken gemaakt voor het gebruik
van internet op school en vastgelegd in een internetprotocol.
5.9 Vertrouwenspersoon
Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit
ergens mee en je durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen.
Nare opmerkingen of aanrakingen die je niet wilt. Het maakt niet uit of er nu een
medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is.
Het is zelfs mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat
het een medeleerling overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, je moet je
verhaal ergens kwijt kunnen. Dan heb je echt iemand nodig die je voor honderd
procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen mag, dit is de
vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden
gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Wanneer dat
wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar
andere instanties.
Rainier van Gilst is onze vertrouwenspersoon.
6. Ouders en school
Kinderen presteren beter en voelen zich meer op hun gemak wanneer zij weten dat
hun ouders een goed contact hebben met de school.
Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:
 Ouderavonden (informatieavonden en tienminutengesprekken);
 De schoolgids;
 De website;
 De digitale weekagenda en het maandelijkse Bommelnieuws;
 Incidentele brieven;
 Inloopochtenden.
 U kunt contacten met de school intensiveren door middel van:
 Schoolbezoeken;
 Deelnemen aan of bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of
medezeggenschapsraad;
 Ondersteuning bij uitstapjes, leesonderwijs, tussenschoolse opvang en dergelijke.
Bovendien streven wij laagdrempeligheid na.
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6.1 Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregeld orgaan voor inspraak op het
schoolbeleid, bestaande uit medewerkers van de school en ouders. Afhankelijk van
het onderwerp heeft de MR-adviesrecht of instemmingsrecht. Het Reglement
Medezeggenschap treft u aan op de website van Stichting De Hoeksche School. Op
schoolniveau hebben wij het huishoudelijk reglement van de MR.
De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
In het begin van een nieuw schooljaar kan het voorkomen dat er nieuwe leden
plaatsnemen in de MR als gevolg van verplaatsingen. Hij/zij neemt de plaats in van
degene die de MR verlaat. In het geval van ouders vindt zo nodig een verkiezing
plaats. In het geval van personeelsleden vindt selectie binnen het team plaats. In
januari vindt er jaarlijks zo nodig een verkiezing plaats omdat de zittingstermijn van
één van de leden van de oudergeleding afloopt. Ook verloopt de termijn van een
personeelslid dan. Bij geen kandidaten kan de huidige bezetting de nieuwe periode
voortzetten.
De MR-geleding bestaat tijdens dit schrijven uit:
Oudergeleding: Leonie de Raad (voorzitter), Fer van Dijk (penningmeester), Gerly
Brader.
Personeelsgeleding:
Rainier
van
Gilst
(secretaris), Monique Hardon en Serena Bos.
Marjolijn van Unen is tijdens de MR-vergadering
als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag
aanwezig.
Als gevolg van verplaatsingen zal, zoals
bovenstaand
beschreven,
nieuwe
leden
geworven worden.
Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden op bovenschools niveau. In de GMR zit
een afgevaardigd personeelslid namens Het Anker en de Burg. Van Bommelschool. In
de periode 2015 - 2021 heeft Monique Hardon namens de Van Bommelschool hieraan
deelgenomen. Sinds 2022 neemt een afgevaardigde van Het Anker deel.
6.2 Ouderraad en ouderbijdrage
De ouderraad bestaat uit actieve ouders. Op schoolniveau hebben wij het
huishoudelijk reglement van de OR. De leden van onze ouderraad organiseren samen
met het team diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest,
sportdag en afscheidsavond van groep 8 en bekostigt deze.
Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde festiviteiten, die op een fijne
basisschool thuishoren, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt onze
school om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022/2023 is het bedrag
vastgesteld op 40 euro.
De ouderraad wordt bij een aantal activiteiten ondersteund door hulpouders. De
taakverdeling en daarmee het aanspreekpunt van de ouderraad kunt u terugvinden
op de website.
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6.3 Sportcommissie
Al meer dan 10 jaar zetten wij ons in om een sportieve school te zijn. De organisatie
van sportieve activiteiten ligt in handen van de sportcommissie. Deze bestaat uit één
personeelslid; Alice de Jong en ouders: Steve Groeizaam en Suzan Torenvlied. De
sportcommissie zet zich in om leerlingen van de Van Bommelschool meer in
aanraking te laten komen met diverse sporten. Daarbij kan gedacht worden aan
deelname aan jaarlijkse toernooien, bijzondere gymlessen of informatieverstrekking
over open dagen. Meer handen zijn altijd welkom.
6.4 Ouderavonden
Jaarlijks wordt een informatieavond georganiseerd. De
inhoud van deze avond is wisselend. Het kan een algemene
informatieavond zijn, maar er kan ook voor een thema
gekozen
worden,
zoals
daltononderwijs,
actuele
onderwerpen of één van de verbeterpunten van het
betreffende schooljaar.
6.5 Klassenouders
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de
ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om administratieveen organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Ook
de ouderraad is blij met de helpende hand van de klassenouder.
De klassenouder houdt zo nodig de andere ouders op de hoogte van de activiteiten,
benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.
Veelal gebeurt dit middels een bericht op de groepsapp (Whatsapp). In de groepsapp
zitten ouders/verzorgers van de leerlingen uit 1 (combinatie)groep (dus 1/2, 3/4/5
of 6/7/8). Hiervoor draagt de ouder/verzorger zijn of haar telefoonnummer aan bij
de klassenouder. Deze groepsapp is nadrukkelijk en uitsluitend voor communicatie
over bovengenoemd punten. Andere zaken worden bij voorkeur mondeling
aangekaart om zo min mogelijk berichten in de groepsapp te hebben. Verder wordt
gehanteerd dat er tussen 21 uur en 7 uur geen berichten verstuurd worden, tenzij er
vanuit school een spoedbericht via de klassenouder verstuurd dient te worden. Er
zitten geen personeelsleden van de Bommelschool in de groepsapp. Voor het
schooljaar 2022-2023 zijn onderstaande ouders de klassenouder:
Groepen 1 / 2:

Fleur de Koning (moeder Saar)

Groepen 3 / 4 / 5: Mirjam Breevaart (moeder Mirre)
Groepen 6 / 7 / 8: Suzan Torenvlied (moeder Fenna)
6.6 Bieb-ouders
Ter ondersteuning van de Lees-commissie (met betrekking tot het voorleesontbijt en
de kinderboekenweek) én het onderhouden van de schoolbibliotheek hebben Suzan
Torenvlied en Jordan Voogt zich beschikbaar gesteld. Zij helpen de leerlingen bij het
uitzoeken en administreren van de boeken. Waar nodig houden zij goede contacten
met de bibliotheek zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van (passende)
leesboeken en leesbevorderende activiteiten.
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6.7 Ziekte leerling
U wordt verzocht afwezigheid van uw zoon of dochter vóór schooltijd telefonisch door
te geven. Is een kind zonder bericht niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk
contact met u opgenomen. De groepsleerkracht bezoekt langdurig zieke kinderen of
kinderen in het ziekenhuis.
7. Schooltijden en vrije dagen
7.1 Vakanties
Vakantierooster 2022-2023 voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Hoeksche Waard:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Zaterdag 22-10-2022 t/m zondag 30-10-2022
Zaterdag 24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023
Zaterdag 25-02-2023 t/m zondag 05-03-2023
Vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023
Zaterdag 22-04-2023 t/m zondag 07-05-2023
Donderdag 18-05-2023 t/m zondag 21-05-2023
Maandag 29-05-2023
Zaterdag 08-07-2023 t/m zondag 20-08-2023

7.2 Studiedagen
In het schooljaar 2022-2023 zijn diverse studiedagen voor de leerkrachten gepland.
Voor enkele dagen kan dat betekenen dat de leerlingen om deze reden vrij zijn.
Andere studiebijeenkomsten zijn dusdanig georganiseerd, dat zij na schooltijd en
’s avonds plaatsvinden en de lessen dus gewoon doorgang kunnen vinden.
Studiedagen leerkrachten Van Bommelschool 2022-2023
06 februari
studiebijeenkomst
hele dag (leerlingen vrij)
26 juni
studiebijeenkomst
hele dag (leerlingen vrij)
7.3 Marge-uren
Wettelijk is bepaald, dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4)
tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt gegeven. Voor de bovenbouw geldt
een minimum van 1000 klokuren per jaar. Scholen mogen er ook in alle leerjaren 940
klokuren per jaar onderwijs verzorgen.
De groepen 1 t/m 4 hebben in verband met hun hoeveelheid marge-uren vrij
geroosterde dagen in een schooljaar waarop de leerlingen vrij zijn.
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit de volgende data:
- woensdag 2 november
- dinsdag
6 december
- vrijdag
3 februari
- vrijdag
24 maart
- vrijdag
26 mei
Na aftrek van vakanties en roostervrije/studiedagen bedraagt het aantal lesuren in het
schooljaar 2022-2023 op onze school:
- Groep 1-2: 23,25 uur per week=1214,5 uur -/- (extra) vrije dagen = 882,75 uur
- Groep 3-4: 23,50 uur per week=1227,5 uur -/- (extra) vrije dagen = 892,50 uur
- Groep 5-8: 25,75 uur per week=1350,0 uur -/- (extra) vrije dagen =1002,25 uur
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In de groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer per jaar een 4-daagse
schoolweek worden ingeroosterd.
7.4 Schooltijden
Onderstaand vindt u de schooltijden van de Burgemeester Van Bommelschool.
Om de leertijd zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, gaat tien minuten voor
aanvang van de lessen de bel en kunnen de leerlingen naar binnen. Vijf minuten later
gaat de tweede bel en moeten alle kinderen om 8.40 uur naar binnen. Op deze
manier kunnen de lessen op tijd beginnen en wordt de lestijd optimaal benut.
Ouders/verzorgers worden verzocht afscheid te nemen van hun kind bij de
buitendeur, en dus niet de school te betreden.
Groepen 1 tot en met 4
maandag
8.45 - 12.00
13.00 - 15.15
dinsdag
8.30 - 12.00
13.00 - 15.15
woensdag
8.45 - 12.15
donderdag
8.45 - 12.00
13.00 - 15.15
vrijdag
8.45 - 12.00

Groepen 5 tot en met 8
8.45 - 12.00
13.00 - 15.15
8:30 - 12.00
13.00 - 15.15
8.45 - 12.15
8.45 - 12.00
13.00 - 15.15
8.45 - 12.00
13.00 - 15.15

7.5 Planning festiviteiten en evenementen
Voor een overzicht van alle activiteiten gedurende het schooljaar 2022-2023 wordt
verwezen naar de jaarkalender (bijlage 2).

8. Belangrijke adressen en telefoonnummers
Burgemeester Van Bommelschool
Bezoek- en postadres
Telefoon
E-mail
Website

Van Galenstraat 9
3274 LV Heinenoord
0186 - 60 31 30
info@bommelschool.nl
www.bommelschool.nl

Directeur
Marjolijn van Unen

marjolijn@bommelschool.nl

Intern begeleider/kwaliteitscoördinator Onderbouw/Middenbouw
Monique Hardon
monique@bommelschool.nl
Intern begeleider/kwaliteitscoördinator Bovenbouw
Marjolijn van Unen
marjolijn@bommelschool.nl
Overig personeel
Alice de Jong
(onderwijsassistent)
Louis Schilperoord
(vrijwilliger)

alice@bommelschool.nl
louis@bommelschool.nl
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Leerkrachten
Serena Bos
Rainier van Gilst
(leerkracht in opleiding)
Monique Hardon
Luna Schram
(leerkracht in opleiding)
Renate Simons
Marjolijn van Unen

serena@bommelschool.nl
rainier@bommelschool.nl
monique@bommelschool.nl
luna@bommelschool.nl
renate@bommelschool.nl
marjolijn@bommelschool.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Namens de ouders
Gerly Brader
Fer van Dijk (penningmeester)
Leonie de Raad (voorzitter)
Namens het personeel
Serena Bos
Rainier van Gilst (secretaris)
Monique Hardon

mr@bommelschool.nl

Ouderraad (OR)
Kim van Daalen
Fer van Dijk (voorzitter)
Sjoerd Keizerwaard (penningmeester)
Fleur de Koning (secretaris)

or@bommelschool.nl

Coördinator overblijven
Kim van Daalen

tso@bommelschool.nl

serena@bommelschool.nl
rainier@bommelschool.nl
monique@bommelschool.nl

Klassenouders
Groepen 1 en 2
(onderbouw):
Groepen 3, 4 en 5 (middenbouw):
Groepen 6, 7 en 8 (bovenbouw):

Fleur de Koning (moeder Saar)
Mirjam Breevaart (moeder Mirre)
Suzan Torenvlied (moeder Fenna)

Overige adressen en telefoonnummers
Bibliotheek
Bibliotheek Heinenoord
Wilhelminastraat 8
3274 AP Heinenoord
0186 - 60 35 57

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Siemenotje
W. van der Walestraat 3-7
3274 CR Heinenoord
0186 – 84 85 60
info@siemenotje.nl

Nederlandse Daltonvereniging
Secretariaat
Nederlandse Daltonvereniging
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
070 - 331 52 81
www.dalton.nl

Peuterspeelzaal
Hompeltje en Pompeltje
H. van Althenastraat 6
3274 CD Heinenoord
0186 - 60 26 46
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Bijlage 1: Informatie van A tot Z
Aanmelden van nieuwe leerlingen
Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, kunnen in de kleutergroep
worden geplaatst. Vanaf het moment dat het kind drie jaar en tien maanden is, bestaat
de mogelijkheid alvast vijf woensdagochtenden een kijkje te komen nemen op school.
Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het tot de school worden toegelaten. Vanaf
vijf jaar geldt de leerplicht en dus ook de verlofregeling. Zie ook ´wennen´.
Ouders ontvangen bij de inschrijving van een nieuwe leerling een papieren versie van
de schoolgids. Later kan de schoolgids gedownload worden via de website.
Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek wordt er op diverse manieren afscheid genomen van groep
8. Op de laatste woensdagavond voor de zomervakantie is de afscheidsavond voor
groep 8, voor de leerlingen van groep 8, alle leerkrachten en de ouders van de
vertrekkende leerlingen.
De leerlingen van groep 8 worden op de laatste donderdag pas om 11.30 op school
verwacht. Tot die tijd bereiden de andere groepen een lunch voor de schoolverlatende
leerlingen voor die hen om 11.30 uur wordt aangeboden. Na de lunch heeft groep 8
nog de gelegenheid om iets op te voeren voor alle leerlingen en eventuele andere
belangstellenden.
Uiteraard wordt bij alle leerlingen van groep 8 tijdens deze activiteiten, die speciaal
voor hen georganiseerd worden, op een actieve deelname gerekend. Gezien de
voorbereidingen die plaatsvinden is aanwezigheid een vereiste. Vakanties buiten de
schoolvakanties zijn conform de Leerplichtwet niet toegestaan, tenzij er gewichtige
omstandigheden zijn of er goedkeuring van de leerplichtambtenaar is en tijdig is
ingediend.
Batterijen
U kunt op school lege batterijen inleveren. Op die manier leveren we samen een
bijdrage aan een beter milieu en bovendien sparen we daarmee voor extra spullen ten
behoeve van de school.
Bedrijfshulpverlener (BHV)
Iedere school is verplicht één of meer gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV) te
hebben. Deze BHV'er moet in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met
reanimatie en kennis hebben van oorzaken en bestrijding van brand en calamiteiten.
De wet schrijft voor dat onze school minimaal twee BHV'ers moet hebben. Op onze
school zijn dit momenteel Marjolijn van Unen, Monique Hardon, en Rainier van Gilst.
Besmettelijke kinderziekten
Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt als uw kind een besmettelijke ziekte
heeft. Wij kunnen dan passende maatregelen nemen.
Bewegingsonderwijs
De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdagochtend gymnastiek in de Tienvoet te
Heinenoord. Daartoe vertrekt elke dinsdagochtend vanaf school om 8.30 uur een bus.
De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs op de eigen school in het speellokaal
of buiten. Groep 3 wordt regelmatig betrokken bij extra bewegingsactiviteiten bij de
kleuters.

Pagina 40 van 69

Burgemeester Van Bommelschool: zorg voor verschil

Kinderen uit de groepen 4 en 5 worden in de gelegenheid gesteld wekelijks deel te
nemen aan het schoolzwemmen in het zwembad De Wellen te ‘s Gravendeel. De
leerlingen worden per bus naar- en van het zwembad vervoerd. Dit vindt plaats op
vrijdagochtend. De bus vertrekt om 8.50 uur vanaf het schoolplein. Dat betekent dat
leerlingen op de normale tijd in de klas zitten. Deelname aan het schoolzwemmen
kost € 50,00 per jaar. Het bedrag wordt geïncasseerd door zwembad De Wellen.
Kinderen zijn verplicht tijdens bewegingsonderwijs gymnastiekkleding te dragen
(jongens in korte broek, meisjes in korte broek of gympakje). Wij adviseren vanwege
veiligheidsredenen gymschoenen te laten dragen (geen zwarte zool). Sieraden moeten
om veiligheidsredenen worden afgedaan. De school kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor het zoekraken van spullen. Deodorant in spuitbusvorm is niet
toegestaan.
Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen dan verwachten we uw kind op de gewone
tijd op school en gaat het kind mee om de les vanaf de bank bij te wonen. Indien u te
laat bent dan verwachten we dat u uw kind zelf bij de gymzaal afzet, er is dan geen
sprake van opvang op school.
Buitenspeelmaterialen
Rolschaatsen, skateboards, skelters, waveboards, fietsen en dergelijke mogen niet
worden meegenomen naar school om er in de ochtend- en/of middagpauze op het
schoolplein en het speelveld mee te spelen. Dit levert te grote gevaren op voor henzelf
en andere leerlingen.
Calamiteitenplan
Als iedereen het gebouw moet verlaten, verzamelt de leerkracht zijn groep op het
plein voor of naast het schoolgebouw. Daar wordt verzameld en er mogen dan geen
kinderen door ouders mee naar huis genomen worden. Minimaal eenmaal per
schooljaar houden wij een ontruimingsoefening (één maal per jaar met de TSO).
Fietsen
Tijdens schooltijd is het niet toegestaan op het plein te fietsen, te steppen of te
skaten. Fietsen zoveel mogelijk plaatsen in de fietsenstalling.
Geestelijke stromingen
Met betrekking tot het godsdienstonderwijs is er sprake van een aantal wettelijke
bepalingen die in het kort hierop neer komen:
Godsdienstlessen dienen onder schooltijd plaats te vinden.
●
De school voorziet in huisvesting.
●
De school blijft tijdens de lessen verantwoordelijk voor de leerlingen.
●
De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen. Indien er
●
vragen zijn, dienen deze besproken te worden met diegene die de lessen geeft of
diens werkgever.
GGD
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, onderzoekt de GGD uw kind twee
keer. De jeugdarts of de schoolverpleegkundige van de GGD onderzoekt niet alleen
de lichamelijke gezondheid, maar stelt ook vragen over bijvoorbeeld eetgewoonten,
vriendjes en hobby’s. Aan de hand van het onderzoek en de antwoorden op de
vragen kan de GGD nagaan hoe het gaat met uw kind.
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Groep 2
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid als het in groep 2 zit.
U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging en daarbij gevoegd een vragenlijst
over de gezondheid en ontwikkeling van uw zoon of dochter. Groei, houding,
gezichtsvermogen, gehoor, motoriek en overige lichamelijke aspecten van uw kind
komen aan bod. Daarnaast is er ook tijd en aandacht voor eventuele aanwezige
zorgen en opvoedingsvragen.
Groep 7
De jeugdverpleegkundige onderzoekt uw kind als het in groep 7 zit. U kunt bij dit
onderzoek aanwezig zijn. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodigingen daarbij
gevoegd een korte vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De
jeugdverpleegkundige bekijkt tijdens het onderzoek de houding, meet en weegt uw
kind en indien nodig test ze de ogen. Daarnaast praat de verpleegkundige met u en
uw kind over eetgewoonten, hygiëne, lichamelijke ontwikkeling, de omgang met
anderen en ontspanning. Ook is er tijd om de eventuele aanwezige zorgen te
bespreken en opvoedingsvragen aan de orde te stellen. Voorafgaand aan het
onderzoek vullen alle kinderen in de klas een vragenlijst in over voeding, beweging,
vrijetijdsbesteding, emotionele ontwikkeling en omgaan met elkaar. Deze vragenlijst
is anoniem. De uitkomsten kunnen voor de school aanleiding zijn om aandacht te
besteden aan eventuele problemen in de groep.
Hoofdluis
Helaas komt hoofdluis bij kinderen weleens voor. Wij raden u aan uw kind regelmatig
te controleren.
Elke eerste dag na een vakantie van een week of langer worden alle leerlingen door
enkele vrijwillige ouders nagekeken op hoofdluis. Wilt u zo vriendelijk zijn op deze
dagen geen gel of ingewikkelde vlechten/staarten in het haar van uw kind te doen? U
wordt als ouder(s) ingelicht wanneer er sprake is van hoofdluis bij uw kind. Wilt u ook
de school inlichten wanneer u hoofdluis aantreft? Wanneer er tijdens een controle
hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u verzocht uw kind onmiddellijk op te halen,
zodat het behandeld kan worden. De luizenzakken worden met de kerstvakantie, de
meivakantie en de zomervakantie mee naar huis gegeven om te wassen.
Huiswerk
Vanaf groep 5 kunnen de kinderen af en toe huiswerk meekrijgen. Kinderen die extra
hulp krijgen, vragen we ook wat thuis te doen.
HVO
Jaarlijks wordt subsidie en een leerkracht HVO aangevraagd. Afhankelijk van het
aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor de HVO-lessen en de beschikbaarheid van
een docent HVO, wordt bepaald of in een schooljaar deze lessen kunnen worden
aangeboden. Zie ook godsdienstonderwijs.
Kinderopvang/BSO
Er wordt samengewerkt met kinderdagverblijf Siemenotje. Hieronder volgt een
beschrijving vanuit Siemenotje:
We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze sport-bso. De
nadruk van de bso ligt op sport en spel. Wij bieden veel buitenactiviteiten, net als
natuur- en kookactiviteiten.
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Je kunt kiezen uit onze korte (tot 17.30 uur) en lange (tot 19.00 uur) opvangvariant,
die doorwerken in de prijs. Bij de lange variant eten kinderen bij ons een lekker
verse warme maaltijd mee.
We hebben geen vast vakantiepakket. We laten ouders vrij in het aantal dagen dat ze
afnemen, ook in de vakantieperiode. In de vakanties bieden we een leuk en
gevarieerd programma met veel natuur, ontdekken, sport en spel.
We halen en brengen kinderen van en naar scholen in Heinenoord en omstreken
zodat ook zij gebruik kunnen maken van onze bso.
We zitten op het terrein van SV Heinenoord aan de Tienvoet 4 3274 BN te
Heinenoord. Mocht je het leuk vinden: voel je vrij om een kijkje te komen nemen!
Leerlingcommissie
Op de Bommelschool hebben wij een leerlingcommissie. Immers het aanleren van
een democratische houding is essentieel in onze samenleving. Wij willen dat
kinderen (leren) nadenken en dat zij zich op nette manier uiten als ze het er (niet)
mee eens zijn. Denk na en kom op voor je mening zeggen we in de klas. Zeg hoe jij
erover denkt en respecteer een andere mening. Zo leren we kinderen om te gaan
met diversiteit op basis van onze waarden. De school is de samenleving maar dan in
het klein waar kinderen met vallen en opstaan oefenen in een democratische
houding. En dat doen ze ook in de leerlingencommissie. De leerlingencommissie
vertegenwoordigt de leerlingen. Vanuit de groepen 5 tot en met 8 is één
afgevaardigde gekozen door de groep. De commissie komt circa 4 tot 6 keer per
jaar bij elkaar. Ze bespreken zaken die ze zelf inbrengen zoals verkeersveiligheid,
pauze-activiteiten en zaken die wij, juffen en meesters, inbrengen.
Uit de leerlingencommissie wordt jaarlijks 1 kind gekozen die deelneemt aan de
Kinderraad van de stichting De Hoeksche School. De Kinderraad komt bijeen op het
bestuurskantoor en houdt zich praktisch bezig met waarden als rechtvaardigheid
(omgaan met de ander en het andere) en weldadigheid (doe de ander en het andere
goed). Het Kinderraadslid vertelt de leerlingencommissie welke ideeën er zijn. En dat
wordt weer vertaald voor de gehele school.
Logopedie
Alle kinderen worden in groep 2 op school “gescreend” door een logopedist. Op basis
van dit onderzoekje wordt de eventuele noodzaak van logopedische behandeling
vastgesteld. Indien behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit door de
schoollogopedist aan u kenbaar gemaakt. U maakt zelf afspraken voor verdere
behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. In de meeste gevallen
wordt de behandeling bekostigd door uw zorgverzekeraar.
De aansturing en bekostiging van de logopedische screening is een
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Nablijven
Alleen in uitzonderingsgevallen kan het zijn dat uw kind na schooltijd moet nablijven
om werk af te maken. Binnen het team is de afspraak gemaakt dat groep 4 zo nodig
wat werk thuis af mag maken. Vanaf groep 5 wordt maximaal een kwartier na
schooltijd nagebleven om werk af te maken. Overigens kan dit op verzoek van de
leerkracht of van de leerling zelf plaatsvinden.
Overblijven
Er bestaat de mogelijkheid van overblijven op de Burgemeester Van Bommelschool.
De kosten bedragen € 1,50 per keer. Betalingen kunnen alleen giraal plaats vinden.
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In geval van structureel overblijven op vaste dagen kan per maand of per kwartaal
betaald worden, voorafgaand aan de TSO periode. U wordt hiertoe benaderd door de
TSO-coördinator. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Tussen halfnegen en kwart
voor negen ’s ochtends kunnen ouders van leerlingen hun kind aan- of afmelden. Op
school ligt een TSO-protocol ter inzage (ook via de website www.bommelschool.nl).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator overblijven: Kim
van Daalen.
Pesten en plagen
Pesten en plagen worden bij ons op school niet geaccepteerd. Wij handelen bij
onverhoopt voorvallen volgens het op school zijnde protocol.
Rapporten
In de loop van het schooljaar ontvangen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8
tweemaal een voortgangsrapport. Voor data zie de jaarkalender.
Rookvrij gebied (school en schoolplein)
In ons gebouw en op ons schoolplein mag niet gerookt worden.
Schooldokter
De schooldokter is een onderdeel van Dienst Gezondheid & Jeugd. In de periode dat
uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de GGD
uitgevoerd. Hiertoe worden u en uw kind schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek vindt
plaats in principe plaats op school. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen
over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind allereerst uitgebreid in groep 2.
Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de verpleegkundige een onderzoek uitgevoerd.
Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen
gekeken naar de lichamelijke toestand van uw kind. Er worden ook vragen gesteld
over onder meer eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. De ouder(s) kan/kunnen bij dit
onderzoek aanwezig zijn.
Schoolfotograaf
In het voorjaar komt de schoolfotograaf op school. Ouders kunnen de gemaakte foto’s
nabestellen. Hierover geeft de ouderraad in de loop van het jaar meer informatie. De
pasfoto’s van de fotograaf zijn niet geschikt voor officiële documenten.
Schoolreis
De groepen 1-2 en ook de groepen 3 tot en met 6 gaan jaarlijks een dag op schoolreis.
De groepen 7 en 8 gaan op meerdaagse schoolreis. Voor data zie de jaarkalender.
Schooltijden
Onderstaand vindt u de schooltijden van de Burgemeester Van Bommelschool.
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel en kunnen de leerlingen naar
binnen. Vijf minuten later gaat de tweede bel en moeten alle kinderen om 8.40 uur
naar binnen. Ouders/verzorgers van leerlingen worden verzocht afscheid te nemen
van hun kind bij de buitendeur, en dus niet de school betreden. Voor
ouders/verzorgers van kleuters is er 2 maal per maand een mogelijkheid tot inloop.
Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 3 en hoger is die mogelijkheid
er 1 maal per maand. De data staan vermeld in de jaarplanning (bijlage 2).
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Groepen 1 tot en met 4
maandag

8.45
13.00
dinsdag
8.30
13.00
woensdag
8.45
donderdag
8.45
13.00
vrijdag
8.45
13.00 - 15.15

Groepen 5 tot en met 8

- 12.00
- 15.15
- 12.00
- 15.15
– 12:15
- 12.00
- 15.15
- 12.00

8.45
13.00
8.30
13.00
8.45
8.45
13.00
8.45

-

12.00
15.15
12.00
15.15
12.15
12.00
15.15
12.00

Snoepen op school
Tijdens de ochtendpauze wordt bij ons op school alleen fruit en/of groente gegeten.
Ook tijdens de lunch raden wij snoepgoed af. Eén snoepje bij de lunch is acceptabel.
Speelgoed
De groepen 1 en 2 mogen op vrijdagochtend speelgoed meenemen.
Traktaties
Trakteren gebeurt meestal rond de ochtendpauze, dus omstreeks kwart over tien. De
jarige trakteert de leerlingen in de eigen klas en mag daarna de juffen en meesters in
de andere klassen trakteren. In de school staat een map met tips over gezonde
traktaties. Voor nadere informatie over leerlingaantallen of aanwezigheid van
bijvoorbeeld allergieën in de klas, verwijzen wij u graag naar de leerkracht.
Uitschrijven
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan de directeur. Wanneer een kind als gevolg
van uw verhuizing een andere school gaat bezoeken, dit graag zo vroeg mogelijk
doorgeven aan de directeur, zodat formulieren en rapporten tijdig in orde gemaakt
kunnen worden.
Uitstapjes
Naast de jaarlijkse schoolreizen vinden ook regelmatig andere uitstapjes plaats. Deze
culturele activiteiten kunnen betrekking hebben op verschillende leer- en
vakgebieden. Te denken valt aan speurtochten, kabouterpaden, maar ook bezoeken
aan musea en kunstzinnige activiteiten.
Data van deze activiteiten zijn ten tijde van het verschijnen van deze schoolgids nog
niet bekend, daarvan zal melding gemaakt worden in de weekbrief.
Vakanties
Data van de vakanties zijn opgenomen in de jaarkalender en staan vermeld in de
schoolgids bij hoofdstuk 7.
Verjaardagen
Kinderen kunnen hun verjaardag op school vieren. Zij kunnen dan trakteren in de
eigen klas en ook de andere leerkrachten die op school zijn trakteren (in de school
staat een map met tips voor gezonde traktaties).

Pagina 45 van 69

Burgemeester Van Bommelschool: zorg voor verschil

Verkeer
Jaarlijks vindt een verkeersproject plaats, waarbij in alle groepen specifieke,
praktische verkeerslessen worden gegeven. Dit vindt plaats naast de reguliere
(methodegebonden) verkeerslessen. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij, tijdens
deelname aan één van de praktische verkeerslessen, in het bezit zijn van een
deugdelijke, goed werkende fiets (vanaf groep 4). Van de ouders verwachten wij het
volgende: naast dat er thuis praktische aandacht wordt besteed aan verkeer en
veiligheid (bijvoorbeeld door regelmatig op de fiets of lopend naar school te komen),
wordt er regelmatig een beroep gedaan op ouders om ondersteuning te bieden tijdens
de verkeerslessen.
Verkeersexamen
Elk jaar wordt in groep 7 het verkeersexamen afgenomen, zowel schriftelijk (april) als
praktisch (mei/juni). Nadere informatie kunt u vinden in de weekbrief.
Website
De Burgemeester Van Bommelschool heeft een eigen website: www.bommelschool.nl.
Op deze site kunt u de dagelijkse gang van zaken nalezen en treft u aan: de
schoolgids, beleidsplannen, officiële documenten, reglementen, foto’s van kinderen
en activiteiten, etc. Tevens wordt wekelijks de nieuwe weekagenda en maandelijks
het Bommelnieuws erop geplaatst.
Wennen
Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden kunnen kinderen alvast vijf keer een
ochtend in groep 1 meedraaien, om alvast te wennen aan het ritme op een
basisschool. Kinderen die komen wennen op de Bommelschool worden op
woensdagochtenden verwacht.
De eerste ochtend worden de kinderen iets later verwacht, rond 9.00 uur en kunnen
de kinderen iets eerder worden opgehaald, in overleg met de leerkracht.
Weekagenda / Bommelnieuws
Op donderdag of vrijdag ontvangt ieder gezin een weekagenda per e-mail. In deze
weekagenda vermelden wij onder andere de activiteiten in de komende week en de
jarigen van onze school. Het Bommelnieuws verschijnt op de laatste vrijdag van de
maand en wordt ook per e-mail verstuurd. Hierin vindt u belangrijke informatie van
de diverse (ouder-)commissies, nieuws uit de groepen en algemene informatie. U treft
hierin ook een overzicht van activiteiten en verjaardagen voor de gehele komende
maand. De STER van de maand ervoor wordt in het zonnetje gezet.
Ziekte
Gelieve ziekte van uw kind voor schooltijd door te geven. Is een kind zonder bericht
niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De
groepsleerkracht bezoekt langdurig zieke kinderen of kinderen in het ziekenhuis.
Zwemmen
Zie bewegingsonderwijs. Mocht uw kind niet mee kunnen zwemmen, dan blijft uw
kind op school om daar schoolwerk te kunnen doen en wordt uw kind op de gewone
schooltijd verwacht.
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Wekelijks (veelal op vrijdag) wordt de weekagenda van de navolgende week
verstuurd met de laatste update voor uw agenda
●

augustus

22 augustus
●
07
08
14
15
22
26
30
●
05
12
13
14
21
31
●

start school, luizencontrole

september
september
september
september
september
september
september
september

tot en met 9 september, meerdaagse schoolreis groep 7 en 8
schoolreis 3-6
inloop kleuters
start verkiezing leerlingcommissie
verkiezing leerlingcommissie uitslag
inloop alle groepen
STER van de maand / Bommelnieuws

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Start Kinderboekenweek t/m 16 oktober
inloop kleuters
informatieavond
voorleeswedstrijd
STER van de maand / Bommelnieuws / herfstvak.t/m 30 oktober
luizencontrole + inloop alle groepen

november

02
09
10
21
25
29

november
november
november
november
november
november

roostervrij 1-4
inloop kleuters
10 minutengesprekken Zien! (excl. groep 8)
inloop alle groepen
STER van de maand / Bommelnieuws
schoen zetten + pietengym

●
05
06
22
23
24

december
december
december
december
december
december

sinterklaasfeest, 12 uur uit!
roostervrij 1-4
Kerstviering / Bommelnieuws
geen school
Kerstvakantie t/m 8 januari

●
09
18
25
27
30

januari
januari
januari
januari
januari
januari

luizencontrole
inloop kleuters
voorleesontbijt (nationale voorleesdagen t/m 4 febr)
STER van de maand / Bommelnieuws
inloop alle groepen
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●
03
06
08
17
20
23
24
25

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

roostervrij 1-4
studiedag team: geen school, vrij 1-8
inloop kleuters
rapport mee
inloop alle groepen
10 minutengesprekken
STER van de maand / Bommelnieuws
voorjaarsvakantie t/m 5 maart

●
06
08
15
20
24
31

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

luizencontrole
inloop kleuters
nationale daltondag
inloop alle groepen
roostervrij 1-4
STER van de maand / Bommelnieuws

●
06
07
10
18
20

april
april
april
april
en 19 april
april

21 april
22 april t/m 7 mei

paasfeest, 14 uur uit
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
eindtoets groep 8 (laatste jaar in april)
juffen- en meestersfeest/knakworstoverblijf
en 14 uur uit
Koningsspelen groepen 1 t/m 8 met ontbijt, 14 uur uit
meivakantie

mei

●
08
10
18
19
22
25
26
29
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

●
07
09
19
22
26
30

juni
juni
juni
juni
juni
juni

●
05
06
07
08

juli
juli
juli
juli

luizencontrole
start verkeersweek / inloop kleuters
Hemelvaartsdag
Vrije dag na Hemelvaart
inloop alle groepen
STER van de maand
1 t/m 4 roostervrij / Bommelnieuws
2e pinksterdag
sportdag
juni
uitwijk sportdag
groep 2 bezoekt groep 3
inloop alle groepen
open podium en TSO pannenkoekenoverblijf
studiedag, geen school
STER van de maand / Bommelnieuws
juli
afscheidsavond groep 8
afscheidslunch groep 8, 14:00 uur uit
laatste dag, rapport mee. 12 uur uit!
zomervakantie t/m 20-08
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Bijlage 3: Schoolregels 2022-2023
Binnenkomen
●
De eerste bel gaat tien minuten voordat de school aanvangt (8.35 en 12.50 uur). De
kinderen kunnen naar binnen als zij dat willen. Vijf minuten voor aanvang gaat de
tweede bel, alle kinderen moeten dan naar binnen. Het naar binnen lopen verloopt
rustig, er wordt niet gerend of gegild. Ouders/verzorgers wordt verzocht bij de
buitendeur afscheid te nemen en dus niet de school betreden.
Busvervoer
●
De groepen 3 tot en met 8 gymmen wekelijks op dinsdag in de Tienvoet te
Heinenoord. Zij gaan allemaal in één bus. Kinderen mogen nooit in de bus staan
wanneer de bus rijdt en doen de gordels indien aanwezig om. De kinderen moeten
wachten op een teken van de leerkracht voordat zij gaan staan als de bus gestopt is.
De bus wordt geparkeerd aan de Mollekade. De leerlingen verzamelen op het
schoolplein en lopen rustig, onder begeleiding van de leerkracht naar de bus. Er
wordt niet door het gras gelopen, alleen over de stoep en het schoolplein. Er wordt
niet gerend. In de bus wordt niet gegeten en gedronken. Kinderen die in Heinenoord
wonen of van de BSO komen mogen alleen in overleg met de leerkracht rechtstreeks
naar De Tienvoet. Daar wordt een kind dan om 8.30 uur verwacht en helpt de
leerkracht met het klaarzetten van de materialen. De leerling mag niet de gymzaal in
voordat de leerkracht er is: deze wacht dan in de kleedkamer. Als er nog geen
leerkracht aanwezig is ligt de verantwoordelijkheid nog bij de ouders/verzorgers of
medewerker van de BSO.
Eten en drinken in de klas
●
Er wordt in principe onder schooltijd geen extra eten en/of drinken gegeven aan de
kinderen, ook niet in de vorm van beloningen.
Tijdens de pauze wordt er alleen fruit en/of groente gegeten.
Bij warm weer drinken de kinderen water uit de kraan, geen flesjes met sappen e.d.
op de tafels.
Mobiele telefoon en tablets
●
Mobiele telefoon en tablets willen wij niet op school zien. Wanneer deze toch
meegenomen wordt, dan wordt deze ingenomen tot einde schooltijd.
Kleding en schoenen
●
Jassen worden aan de kapstok gehangen, in de daarvoor bestemde luizenzakken.
Ook petten en mutsen worden in de luizenzak gestopt (en dus niet in de klas op het
hoofd gedragen). Rubberen laarzen en vieze schoenen zijn binnen niet toegestaan
en moeten worden uitgetrokken in het halletje en netjes worden weggezet. Er zijn
speciale zakken voor laarzen e.d. op school aanwezig. De kinderen hangen hun tas
aan de daarvoor bestemde haak aan de kapstok (gym, - en zwemtassen van de
groepen 3 t/m 5 worden aan de haken links van de wc-deur gehangen. Kleuters
a.u.b. sleutelhanger o.i.d. aan luizenzak hangen zodat uw kind zijn/haar jas
beter kan vinden)
Magazijnen
●
Alleen leerkrachten, MR-leden en ouderraadleden mogen in de magazijnen.
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Leerlingen mogen alleen in de magazijnen komen met toestemming van hun eigen
leerkracht.
Kopiëren gaat onder begeleiding van een volwassene of ook onder expliciete
toestemming van de betreffende leerkracht. Handvaardigheidmateriaal wordt alleen
door de desbetreffende leerkrachten uit het magazijn gehaald.
Pauze
●
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben ’s ochtends pauze tijdens
schooltijd (10.30 – 10.45 uur, op dinsdag: 10.15 – 10.30 uur). De kinderen mogen
het schoolterrein niet verlaten tijdens deze pauze. Voor de pauze wordt in de klas
gelegenheid gegeven te drinken en te eten (vanaf ongeveer 10.15 uur en op dinsdag
vanaf 10.00 uur). De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor een schone tafel. De
leerlingen krijgen de gelegenheid hun handen te wassen. In de ochtendpauze wordt
alleen fruit en/of groente gegeten.
Pleinwacht
●
Er wordt door de leerkrachten toezicht gehouden op de leerlingen, een kwartier voor
aanvang van de school en tijdens schooltijd.
Wanneer leerlingen hun ouders niet zien na schooltijd dan blijven ze bij de
leerkracht in de school wachten.
Schoolbel
●
Tien minuten voor aanvang van de school gaat de ‘inloopbel’. De tweede bel gaat
vijf minuten voor aanvang van de lessen. Alle kinderen moeten dan naar binnen,
zodat de lessen tijdig kunnen starten.
Kinderen die nog aan het wennen zijn, mogen tot in de klas gebracht worden.
Ouders/verzorgers nemen bij de buitendeur afscheid van hun kind, zie ook kopje
Binnenkomen.
Schoolplein
●
Het is niet toegestaan, onder schooltijd en tussen 12.00 en 13.00 uur, op het
schoolplein te fietsen, te steppen, te wave boarden of te skaten. Voetballen en (en
sneeuwballen gooien) gebeurt alleen op het voetbal-/trapveldje. In en op het
fietsenhok mag niet gespeeld worden.
In school, en dus ook op het schoolplein, zijn wij aardig voor elkaar (er wordt niet
gepest) en letten wij op onze taal (geen vieze praatjes). Voor vieze praatjes gelden
vieze werkjes als straf.
Ballen mogen eenmaal per dag, om 15.15 uur, van het dak gehaald worden na
toestemming van één van de leerkrachten en onder begeleiding van een volwassene.
Spelmateriaal/andermans spullen
●
Leerlingen lenen of zitten aan elkaars spullen alleen als zij dit eerst aan de
desbetreffende eigenaar gevraagd hebben.
Toiletgebruik
●
Wanneer een leerling naar het toilet wil, hangt hij/zij het toiletkaartje op rood. Per
klas mag maar één jongen en een meisje naar het toilet. De hele dag kunnen
leerlingen naar het toilet, alleen tijdens hun instructietijden, tijdens toetsen en
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direct na een pauze mag dat niet.
Verjaardagen
●
Verjaardagen leerlingen
Als een leerling jarig is (geweest) wordt hier onder andere in de eigen klas aandacht
aan geschonken door bijvoorbeeld voor hem of haar te zingen.
Trakteren
De leerling mag de kinderen uit de eigen klas trakteren. Vervolgens mag de leerling,
in of vlak voor de ochtendpauze van de groepen 3 tot en met 8, samen met twee
andere kinderen de overige leerkrachten, onderwijsassistent en de directeur/IB-er
trakteren. Ook krijgt hij of zij een grote kaart, waarop de andere personeelsleden
een verjaardagswens kunnen schrijven. Overigens kunnen ouders voor gezonde
traktaties de map met ideeën raadplegen. Ook zijn wij blij met nieuwe toevoegingen
van gezonde traktaties.

●

Verkeerslichten
●
Wanneer een klas binnen wordt gelopen (door volwassenen en kinderen), dan moet
er rekening worden gehouden met het verkeerslicht: groen: leerkracht is
beschikbaar, oranje: alleen kinderen storen, rood: niemand storen
Vervoer
●
Tijdens uitstapjes met de auto onder schooltijd ziet de leerkracht (met de
betreffende ouders die rijden) erop toe dat alle kinderen gordels om hebben in de
auto(‘s). Kinderen onder 1.35 m zitten (bij voorkeur) op een autozitje.
De rij-ouders en leerkracht dienen een autoverzekering met inzittendenverzekering
te hebben.
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Bestuursgids
2022-2023
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Voorwoord
‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’, dat is het adagium binnen Stichting De Hoeksche School
en onze scholen. Om die reden geeft het bestuur jaarlijks de Bestuursgids uit met daarin
informatie die voor alle scholen binnen onze stichting van toepassing is. Daarnaast geven onze
scholen een schoolgids uit met daarin alle schoolspecifieke informatie. Uitgebreidere en actuele
informatie treft u aan op onze website en social media. Bovendien geven wij drie keer per jaar het
informatiebulletin De Hoeksche School Actueel uit.
Stichting De Hoeksche School verzorgt openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de hele
Hoeksche Waard. Wij hebben 20 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen
voor voortgezet onderwijs. Met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers is De Hoeksche School
de grootste onderwijsaanbieder en een van de grootste werkgevers in de Hoeksche Waard. Ons
motto is: ‘De mooiste tijd van je leven!’ Dat is wat wij al onze kinderen, van baby tot student, en
al onze medewerkers, van student tot pensionado, willen bieden.
Wij werken intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van
integrale kindcentra (IKC). In een integraal kindcentrum wordt zowel basisonderwijs als
peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Een IKC werkt als één
organisatie. De medewerkers van school en kinderopvang vormen samen één team en de
directeur van het IKC is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en het pedagogisch klimaat
van school en kinderopvang samen. Kinderen weten zodoende waar ze aan toe zijn en voelen zich
veilig. Ouders weten dat hun kind de gehele dag in goede handen is. Bovendien verloopt de
overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool drempelloos.
Onze basisscholen werken intensief samen met onze scholen voor voortgezet onderwijs (Actief
College en Hoeksch Lyceum). Het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de
kernwaarden op onze middelbare scholen sluit aan bij dat op onze basisscholen. Docenten leggen
over en weer lesbezoeken af en leren van elkaar. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool gaan
geregeld bij het Actief College en Hoeksch Lyceum op bezoek en er vindt een warme overdracht
plaats van de nieuwe brugklassers. Zodoende wordt de stap naar het voortgezet onderwijs voor
onze leerlingen en hun ouders zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.
Ons motto: ‘De mooiste tijd van je leven’ is niet zomaar een kreet. We geven er daadwerkelijk
inhoud aan. Naast goede doorgaande lijnen leveren we ook kwaliteit. Zo waardeert de
onderwijsinspectie onze scholen met een dikke voldoende, met ‘goed’ of zelfs met excellent. Maar
ook de ouders, leerlingen en medewerkers geven een positief oordeel, zo blijkt uit
tevredenheidpeilingen die wij periodiek afnemen.
Mocht dit uw eerste kennismaking met De Hoeksche School zijn en bent u nieuwsgierig geworden,
maak dan een afspraak voor een nadere kennismaking op een van onze locaties om zelf waar te
nemen hoe ‘De mooiste tijd van je leven’ er uit kan zien. Veilige kinderopvang, een vertrouwde
peuterspeelzaal, een fijne schooltijd, dat gun je toch elk kind??!!
Ad Keller
Voorzitter college van bestuur
Mei 2022
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Stichting ‘De Hoeksche School’
‘De mooiste tijd van je leven’

Stichting ‘De Hoeksche School’ verzorgt primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche
Waard. De Hoeksche School ontstond op 1 augustus 2019, na een fusie van de voormalige
stichtingen Acis, voor openbaar primair onderwijs, en OVO, voor openbaar voortgezet
onderwijs.
Met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers zijn wij de grootste onderwijsaanbieder in de
Hoeksche Waard met het breedste onderwijsaanbod. Wij bieden:
o

20 basisscholen met allemaal een eigen 'gezicht'.

o
1 school voor speciaal basisonderwijs,
Het Pluspunt, met speciale leerwegen voor:
Kinderen met leer- en gedragsproblemen
(Hoog)begaafde kinderen
Kinderen met behoefte aan een prikkelarme omgeving

o

2 scholen voor voortgezet onderwijs:
Actief College met de leerwegen:
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo gemengd
Vak-mavo
Hoeksch Lyceum met de leerwegen:
Mavo
Havo
Atheneum
Gymnasium
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Openbaar onderwijs
De Hoeksche School gelooft in openbaar onderwijs. Voor ons betekent dit dat wij actief
aandacht besteden aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en
maatschappelijke waarden, mits passend binnen onze democratische samenleving. Binnen al
onze scholen bestaat wederzijds respect voor verschillen in levensovertuiging, godsdienst,
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid van leerlingen, ouders en personeel. Kiezen voor een
school van onze stichting betekent het onderschrijven en naleven van dit uitgangspunt.
Discriminerende uitingen en uitsluiting worden bij ons niet getolereerd.
Wij houden zo veel mogelijk rekening met wensen die voortkomen uit religieuze,
levensbeschouwelijke en culturele opvattingen, voor zover deze niet botsen met de belangen
van anderen, de kwaliteit van de organisatie, onze primaire opdracht goed onderwijs te geven
en het feit dat we juist geen stichting voor bijzonder onderwijs zijn. Wij stellen de leerlingen
op onze basisscholen in de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs (GVO en HVO) te volgen.
Leerlingen, ouders en personeelsleden worden in de gelegenheid gesteld mee te denken over
beleidsontwikkeling. Onze scholen werpen geen financiële drempels op voor ouders om hun
kind onderwijs bij ons te laten volgen.

Kernwaarden
Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op vier kenwaarden:
- Rechtvaardigheid: Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
- Weldadigheid: Doe de ander goed.
- Waardigheid: Wees respectvol.
- Vrijheid: Jouw vrijheid kan een belemmering voor de ander zijn.

Visie
In ons onderwijs onderscheiden we 3 doeldomeinen (G. Biesta):
o
Kwalificatie: vaardigheden om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving
o
Socialisatie: het aanleren van manieren. Hoe gaan we met de ander om.
o
Subjectivering, persoonsvorming: hoe ga ik om met mezelf. Waar sta ik?

Missie
De Hoeksche School staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs (en
kinderopvang). Onze scholen bieden kinderen in de leeftijd van 4 tot met 18 jaar een optimale
leeromgeving aan, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot sociale, autonome en
zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een positief mensbeeld, binnen de steeds
veranderende samenleving, verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen.
Ons motto luidt: ‘De mooiste tijd van je leven’.

Organisatie
College van bestuur
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De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het college van bestuur
(cvb).
Voorzitter college van bestuur is de heer Ad Keller.
Contactgegevens:
Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel. 078-6295999
Bestuur@dehoekscheschool.nl
MR en GMR*
Binnen De Hoeksche School praten ouders, medewerkers en leerlingen mee over het gevoerde
en te voeren beleid.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het inspraakorgaan op
bestuursniveau. Er is zowel een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair
onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. De GMR-en bevorderen naar vermogen
openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de stichting en zijn bevoegd over alle
aangelegenheden die de stichting betreffen voorstellen te doen en standpunten kenbaar te
maken aan het bestuur.
De GMR voor het primair onderwijs wordt gevormd door medewerkers en ouders; de GMR
in het voortgezet onderwijs bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. Afhankelijk van
het onderwerp heeft de GMR adviesrecht of instemmingsrecht met het voorgenomen beleid.
Waar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het inspraakorgaan is op het niveau van
de stichting, daar is de medezeggenschapsraad (MR) dat op schoolniveau. Al onze scholen
hebben een MR. De MR bevordert binnen de school naar vermogen openheid, openbaarheid
en onderling overleg en is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de directeur/rector. De directeur van
de school vertegenwoordigt het bestuur en legt beleidsvoornemens voor aan de
medezeggenschapsraad van zijn/haar school.
De MR-en van onze basisscholen bestaan uit ouders en leerkrachten; in het voortgezet
onderwijs uit ouders, leerkrachten en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR
adviesrecht of instemmingsrecht. In bijzondere gevallen kan de MR ook rechtstreeks met het
bestuur overleggen.
(*) De specifieke bevoegdheden van de MR en van de GMR staan omschreven in een
reglement, dat u aantreft op onze website.
Schoolleiding
De verantwoordelijkheid voor onze scholen berust bij de schoolleiding.
De eindverantwoordelijkheid ligt in handen van het college van bestuur.
(*) De taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren en de positie van de
schooldirecteuren ten opzichte van het college van bestuur zijn vastgelegd in het
managementstatuut. Zie website.
Raad van toezicht (rvt)
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De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de
stichting, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Het
college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
Gegevens over de samenstelling van de raad van toezicht treft u aan op onze website.

Samenwerking
‘It takes a village to raise a child’. Dat geldt zowel voor ouders als de school. Opvoeden en
opleiden doe je samen. Dat geldt voor ouders en school, maar ook voor de onderstaande
partijen waarmee De Hoeksche School sructureel samenwerkt:
o
Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
o
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04)
o
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.15)
o
Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
o
De besturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
o
Gemeente Hoeksche Waard
o
Hogeschool Rotterdam (lerarenopleiding PO en VO)
o
Hogeschool Inholland Dordrecht (lerarenopleiding PO)
o
ROC Da Vinci
o
Samenwerkingsorgaan Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard

Basisonderwijs en kinderopvang (IKC)
De Hoeksche School biedt onderwijs en kinderopvang in samenhang aan in zogenaamde integrale
kindcentra (IKC). Wij werken daartoe nauw samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.
In onze IKC's vormen medewerkers van school en kinderopvang samen één team. De directeur is
verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en het inhoudelijk beleid van school en
kinderopvang. De overgang van voorschool (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) naar de
basisschool verloopt daardoor drempelloos. Aan bijna al onze scholen is een peuterspeelzaal en/of
buitenschoolse opvang verbonden. Steeds meer Hoeksche Scholen beschikken ook over
kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een overzicht:

- Basisscholen met kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche
School’
IKC De Schelf
- ’s-Gravendeel
IKC De Wereld op Centrum
- Oud-Beijerland
IKC De Blieken
- Klaaswaal
IKC De Pijler
- Maasdam
IKC De Eendragt
- Zuid-Beijerland
IKC Onder de Wieken
- Nieuw-Beijerland
- Basisscholen met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche School’
IKC Het Kraaienest
- Piershil
IKC De Gouwaert
- Goudswaard
IKC De Takkenbosse
- Numansdorp
IKC De Boomgaard
- Mijnsheerenland
Pagina 57 van 69

Schoolgids 2022-2023

- Basisscholen met peuterspeelzaal ‘De Hoeksche School’
IKC De Klinker
- Oud-Beijerland
IKC De Wereld op Noord
- Oud-Beijerland
IKC De Meerwaarde
- Strijen
IKC De Vlashoek
- Westmaas
IKC Het Driespan
- Puttershoek
- Basisscholen met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche School’
IKC De Dubbeldekker
- Numansdorp
- Basisscholen met kinderdagopvang ‘De Hoeksche School’
IKC Het Anker
- Heinenoord
- Basisscholen
Burg. v. Bommelschool
De Tandem
Het Talent

- Blaaksedijk
- Oud-Beijerland
- Mookhoek

Speciaal basisonderwijs
Het Pluspunt

- Oud-Beijerland

(*) Onze basisscholen werken ook samen met andere organisaties voor kinderopvang. Zie de schoolgids

van uw basisschool.

Van primair naar voortgezet onderwijs
In de groepen 6 en 7 geeft de directeur van onze basisscholen een indicatie van het niveau
waarop een leerling zijn of haar opleiding in het voortgezet onderwijs waarschijnlijk kan
vervolgen. In groep 8 geeft de directeur vóór 1 maart een finaal advies.
Medio maart moeten alle kinderen zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs.
De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, zoals het Actief College en het
Hoeksch Lyceum, nemen het advies van onze basisscholen altijd over, zonder aanvullende
toetsen af te nemen of eisen te stellen.
Eind april/begin mei wordt de IEP-Eindtoets afgenomen. De uitslag van deze eindtoets kan in
incidentele gevallen aanleiding zijn voor de basisschooldirecteur om het eerder gegeven
schooladvies te heroverwegen en omhoog bij te stellen. Op verzoek van de ouders kan een
VO-school een leerling in een hogere leerweg plaatsen dan door de basisschool werd
geadviseerd, maar de VO school hoeft dat niet te doen.
De basisschool zorgt ervoor dat de ontvangende school voor voortgezet onderwijs medio
maart alle relevante informatie over de leerlingen ontvangt, nadat de ouders/verzorgers hier
toestemming voor hebben gegeven. Ook vindt nog een warme overdracht van elke leerling
plaats. Onze scholen voor voortgezet onderwijs, Actief College en Hoeksch Lyceum, zullen
de nieuw aangemelde leerlingen nog voor de zomervakantie uitnodigen om kennis te maken
met hun nieuwe klasgenoten en docenten. Mede daardoor wordt de overstap minder
spannend.

Passend Onderwijs
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Elk kind is anders. Onze scholen houden rekening met die verschillen. Het liefst bieden wij
alle leerlingen passend onderwijs en passende ondersteuning binnen de groep op onze
reguliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs aan. Toch kan het voorkomen dat de
school tegen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt. Dan wordt de hulp
van externe deskundigen of de ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard of het Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard ingeroepen.
Het samenwerkingsverband zal trachten elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te
bieden. De ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband kan aanbevelingen voor
de verdere begeleiding van een kind doen.
Er zijn een paar mogelijkheden:
o

een pre-ambulant medewerker van het samenwerkingsverband adviseert de school over de
specifieke ondersteuning van een kind;
o
de ouders krijgen het advies hun kind op een andere basisschool of school voor voortgezet
onderwijs te plaatsen die beter in staat is op de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind in te
spelen;
o
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor speciaal basisonderwijs;
o
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor speciaal onderwijs.
o
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Als de toelaatbaarheidscommissie voor het basisonderwijs een toelaatbaarheidsverklaring
afgeeft voor het speciaal basisonderwijs, dan kunt u uw kind aanmelden op onze school Het
Pluspunt in Oud-Beijerland of een andere sbo school. Het Pluspunt kent aparte leerwegen. Zo
is er een leerweg voor:
- kinderen met leer- en gedragsproblemen
- kinderen met grote behoefte aan een prikkelarme omgeving
- begaafde kinderen die zich binnen reguliere groepen niet meer voldoende uitgedaagd voelen,
zodanig dat hun welbevinden in het geding is.
Voor meer informatie over passend onderwijs, zie ook de websites van de
samenwerkingsverbanden:
SWV Passend Primair Onderwijs
- https://www.swv2804.nl
SWV Passend Voortgezet Onderwijs - https://www.vo-hw.nl
Hier treft u ook informatie aan over de helpdesk.

Toelating en leerplicht
Om te kunnen worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Op de
dag dat zij 4 jaar worden, kunnen ze naar school. Om peuters te laten wennen aan school
mogen ze maximaal 10 ochtenden of middagen als gast naar de basisschool, als zij tenminste
3 jaar en 10 maanden oud zijn.
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.
- De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind de leeftijd van 5
jaar heeft bereikt (voorbeeld: Op 6 januari wordt een kind 5 jaar; vanaf de eerste schooldag in
februari is het leerplichtig). Een vijfjarige is voor ten hoogste 10 uur per week niet
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leerplichtig. De ouders/verzorgers mogen hun kind 5 uur per week thuis te houden, maar
moeten de directeur hier vooraf over informeren. Een vijfjarige kan nog eens maximaal 5 uur
per week thuis blijven met toestemming van de directeur.
- De leerplicht geldt tot het 16e levensjaar. Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*)
hebben, moeten onderwijs blijven volgen tot zij 18 jaar oud zijn.
(*) Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Verzuim/extra vakantie
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet 1969. In de
praktijk zijn de belangrijkste regels:
Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk op
school worden gemeld. Is een kind zonder bericht niet op school, dan neemt de school zo
spoedig
mogelijk contact met de ouders/verzorgers op.
Voor verlof wegens vakantie bepaalt de Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden
verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der
ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste
tien
schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste
twee lesweken van het schooljaar.
Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld.
Deze staan
op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer
dan tien
schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.
Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school en bij:
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd
ZHZ)
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Postadres: Postbus 166, 3300 AD Dordrecht.
Telefoonnummer: (078) 7708500
E-mailadres: info@dgjzhz.nl
Locatie Oud-Beijerland:
Leerplichtbureau Oud-Beijerland (alleen op afspraak via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Wilhelminastraat 18
3262 SV Oud-Beijerland

Uitschrijven van een leerling
Een leerling mag alleen worden uitgeschreven op verzoek van de ouders van het kind. Bij
uitschrijving maakt de directeur de ouders er op attent, dat de school binnen veertien dagen
het bericht van inschrijving van de nieuwe school wil ontvangen. Als deze termijn wordt
overschreden volgt een melding bij het Leerplichtbureau. De leerplichtambtenaar zal als
eerste de gemeente inschakelen waar het kind woonachtig is. Mocht uit onderzoek van de
gemeente blijken dat nog geen nieuwe school bekend is, dan volgt nader onderzoek door de
leerplichtambtenaar.
Bij vertrek van een leerling naar een andere basisschool stelt de directeur een
onderwijskundig rapport op voor de ontvangende basisschool. Het onderwijskundig rapport
heeft tot doel een goede aansluiting tussen de oude en de nieuwe school te realiseren. De
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ouders van de betreffende leerling worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van het
onderwijskundig rapport.

Onderwijstijd
Primair onderwijs
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren.
Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In
de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen
verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per
dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende
uren onderwijs geven.
Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs hebben scholen veel ruimte om zelf, in overleg met de
medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er sinds
augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm; de norm is niet meer per leerjaar, maar geldt
voor de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:
- 3700 uur (in 4 schooljaren) voor het vmbo;
- 4700 uur (in 5 schooljaren) voor de havo;
- 5700 uur (in 6 schooljaren) voor het vwo.

Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs
Onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs besteden aandacht aan belangrijke
levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke
stromingen. Onze scholen dragen dergelijke opvattingen niet actief uit.
Bij voldoende belangstelling stellen wij in de bovenbouw van onze basisscholen tijd en ruimte
beschikbaar aan organisaties die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden.
De docenten van deze organisaties mogen wel een levensovertuiging uitgedragen. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het vormingsonderwijs ligt bij de aanbieder van het
levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij de school! Kinderen die niet deelnemen aan het
levensbeschouwelijk onderwijs volgen een alternatief programma bij hun groepsleerkracht.
Tijdens de lessen vormingsonderwijs maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen
van anderen. Zij worden aangemoedigd te communiceren over wat zij denken, voelen, willen
en doen. Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om een
eigen levensbeschouwelijk ‘kompas’ te ontwikkelen. Hoe verhoud ik mij tot de ander, de
medemens, en hoe verhoud ik mij tot de aarde, het milieu en mijn omgeving? Welke waarden
zijn daarbij voor mij van belang?
Er zijn veel thema’s die in de loop van het jaar de revue passeren tijdens het
vormingsonderwijs. Thema’s als: Anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest en
familie komen aan de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Godsdienst- of
humanistisch vormingsonderwijs past naadloos bij de pedagogische opdracht van onze
stichting (zie missie en visie).

Schorsing/verwijdering
De kernwaarden van ‘De Hoeksche School’ vormen de basis voor de schoolregels (zie onze
missie en visie). Het schenden van onze waarden kan leiden tot vermaning of straf. In
bijzondere gevallen kan een leerling een time-out krijgen, worden geschorst of zelfs worden
verwijderd. Enkele voorbeelden:
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o
o
o
o

Het zich herhaaldelijk niet gedragen volgens de vastgestelde schoolregels;
Herhaalde les-/ordeverstoring;
Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of
personeel;
o
Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger van andere leerlingen, ouders/verzorgers
en/of personeel;
o
Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen,

ouders/verzorgers en/of personeel.
Meer hierover treft u aan op onze website onder ‘Beleid’.

Onderwijsinspectie
Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs ligt in handen van de Inspectie van het
Onderwijs.
Onze scholen vallen onder Inspectiekantoor Tilburg:
Spoorlaan 420
Postbus 2730
5038 CG Tilburg
3500 GS Utrecht
Informatie Rijksoverheid: tel. 1400
Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
Vertrouwensinspecteur: tel. 0900-1113111
website: www.onderwijsinspectie.nl

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
De schoolvakanties voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn aan elkaar
gelijk. Wij trachten daarnaast af te stemmen met de scholen voor bijzonder onderwijs
Hoeksche Waard.
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Zaterdag 22-10-2022
Zaterdag 24-12-2022
Zaterdag 25-02-2023
Vrijdag
07-04-2023
Zaterdag 22-04-2023
Donderdag 18-05-2023
Maandag 29-05-2023
Zaterdag 08-07-2023

t/m zondag 30-10-2022
t/m zondag 08-01-2023
t/m zondag 05-03-2023
t/m maandag 10-04-2023
t/m zondag 07-05-2023
t/m zondag 21-05-2023
t/m zondag 20-08-2023

De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema van het Ministerie
●
van OCW
Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad 1 à 2 studiedagen per schooljaar
●
te plannen. De school dient de ouders daar ruim tevoren over te informeren.

Ouderraad en ouderbijdrage
Onze scholen hebben een ouderraad. De leden van de ouderraad organiseren samen met
medewerkers van school diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest,
excursies, schoolreizen, afscheidsavond groep 8.
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Op onze scholen voor voortgezet onderwijs is de ouderraad tevens actief bij
voorlichtingsavonden voor ouders, het jaarlijkse open huis, kerst- en examengala en de
diploma-uitreikingen.
Het basis- en voortgezet onderwijs zijn gratis in ons land. De genoemde evenementen worden
echter niet door de overheid bekostigd. Daarom vragen de ouderraden de ouders/verzorgers
jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte daarvan verschilt per school en wordt in
overleg met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. Niet voldoen van de
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan
activiteiten.

Sponsoring
Onze scholen ontvangen geen structurele inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden giften
geaccepteerd mits daar geen tegenprestatie tegenover staat.

Extra activiteiten in het lesprogramma
Naast vakken zoals als spelling, Nederlands, rekenen, wiskunde en bewegingsonderwijs zijn
er vaak nog extra activiteiten op onze scholen. De scholen beslissen zelf - in overleg met de
medezeggenschapsraad en binnen de bestuurlijke kaders - welke extra onderwijsactiviteiten
zij in het lesprogramma (of onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht
om mee te doen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen. Voorbeelden van
dergelijke extra onderwijsactiviteiten kunnen zijn: uitstapjes, werkweken, reizen. In de
schoolgids van uw school leest u welke verplichte activiteiten tot het lesprogramma van uw
school behoren.
Is er sprake van een geldige reden waardoor uw kind niet kan meedoen aan een extra
onderwijsactiviteit? Dan kunt u de directeur van de school vragen om vrijstelling. Als uw kind
vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Veiligheidsbeleid
De Hoeksche School voert beleid met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid van
leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Ook het anti-pestbeleid maakt hiervan onderdeel
uit. Op al onze scholen geldt een gedragscode. Alle bij de school betrokken personen worden
geacht de gedragscode te kennen. Ons veiligheidsbeleid is ingebed in onze pedagogische
opdracht (zie onze missie en visie).
Het complete beleidsplan Veiligheid is in te zien via onze website.

Persoonsgegevens en privacy; beeldmateriaal; digitale leermiddelen
Op alle scholen van Stichting De Hoeksche School wordt zorgvuldig omgegaan met de
privacy van onze leerlingen en de ouders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het reglement
en de privacyverklaringen zijn na te lezen op onze website.
De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken
persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij
maken alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Zo hebben wij bijvoorbeeld de
gegevens nodig om een kind aan te melden als leerling op onze school, om de
studievoortgang bij te houden en om het kind in staat te stellen een diploma te halen.
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar
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andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs), Bureau Leerplicht, onderwijsinspectie
en accountant.
Wij verwerken diverse soorten gegevens, zoals contactgegevens en de geboorteplaats van
onze leerlingen. De meeste gegevens zijn ons door de ouders verstrekt. Daarnaast registreren
medewerkers van onze scholen gegevens over onze leerlingen, zoals bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Ook kunnen er bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd. Dat gebeurt
om uw kind de juiste begeleiding te kunnen geven. In het privacyreglement en de
privacyverklaringen staat wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving,
waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De leerlinggegevens en vorderingen van uw kind worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem Parnassys (primair onderwijs) of Somtoday (voortgezet onderwijs).
Deze programma’s zijn beveiligd. Toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot
medewerkers van onze school of de ouders van de desbetreffende leerling.
Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de
informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding. De gegevens van
leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard.
Wij voldoen aan de relevante wetgeving inzake het communiceren van gegevens naar het
vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de
overgang naar
het voortgezet onderwijs wordt het overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij
ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan een exemplaar.
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, dan vragen we daarvoor
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die
informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie
vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen informatie nodig heeft.
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. De school moet een passende
onderwijsplek aanbieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook
consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Onze scholen gaan
hier zorgvuldig mee om.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar nadat het kind de school heeft
verlaten.
Adresgegevens van oud-leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen hebben recht tot inzage in al deze gegevens. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te
laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met
de leerkracht/mentor van uw kind, of met de schooldirecteur.
Ouders mogen het leerlingdossier niet meenemen buiten de school.
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Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van
de school of in de nieuwsbrief, vragen wij eenmalig uw toestemming. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven instemming in te
trekken. Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd
beeldmateriaal.
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik
van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht of mentor van uw kind, of bij de
schooldirecteur.
We begrijpen dat u graag foto’s maakt tijdens bijzondere gebeurtenissen op school. Wij gaan
er wel van uit dat u daarbij rekening houdt met het feit dat niet alle ouders het op prijs stellen
dat foto’s van hun kind publiekelijk worden gedeeld. Wij verwachten dat u terughoudend bent
met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen daarvan op internet.
Een paar tips:
- Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
- Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
- Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks op te herkennen zijn.
- Maak een close-up alleen van uw eigen kind.
- Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat
Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen
identificeren als deze inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt
over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik door de leverancier van die informatie wordt
voorkomen.

Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering
- Stichting De Hoeksche School heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen,
leerkrachten en ouderparticipanten afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van
huis naar school, van school naar huis, gedurende het verblijf op school en tijdens de
activiteiten buiten school. Dit laatste geldt alleen voor activiteiten in schoolverband en onder
toezicht.
Praktische tip:
Het kan voorkomen dat uw kind schade toebrengt aan anderen. Verzeker u en uw kind
daarom voor wettelijke aansprakelijkheid.
- De Hoeksche School aanvaardt over het algemeen geen aansprakelijkheid voor schade aan
of zoekraken van eigendommen van leerlingen of ouders. Ook niet als deze eigendommen in
bewaring zijn gegeven.
Het schoolbestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen
indien veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of nalaten van aan de school
verbonden personeel of andere personen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in
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de school (b.v. ouders). Het schoolbestuur is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Toelating van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte
Ieder kind is in principe welkom op onze scholen. Alvorens de school overgaat tot toelating
van een leerling met bijzondere onderwijs- en opvoedingsbehoeften vindt een zorgvuldige
afweging plaats. Plaatsing van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte mag
namelijk niet de ontwikkeling van het kind zelf of van de andere kinderen schaden.
- Onze scholen onderscheiden de volgende grenzen:
o
o
o
o

Verstoring van rust en veiligheid.
Verhouding verzorging/behandeling en onderwijs.
Verstoring van het leerproces van andere kinderen.
Gebrek aan opnamecapaciteit (vast te stellen door het bestuur).

- De school hanteert het volgende stappenplan:
o
o
o
o

De directeur voert overleg met de ouder/verzorger en vraagt informatie aan derden.
Directeur en team bespreken de verkregen informatie (in het bijzijn van een extern deskundige)
De directeur beschrijft de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
De directeur beschrijft de ondersteuning die de school kan bieden en bespreekt het

ondersteuningsarrangement met de ouders/verzorgers.
o
1.
2.
3.

De directeur neemt een formeel besluit. Dit besluit kan inhouden:
nader onderzoek.
plaatsing
geen plaatsing

Indien tot plaatsing wordt overgegaan worden de afspraken met de ouders vastgelegd. Indien
er niet wordt geplaatst ontvangen de ouders/verzorgers de motivering van dit besluit op schrift
en wordt het kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard of het
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De commissie helpt
de ouders met de begeleiding van het kind naar de juiste plek (zie ook Passend Onderwijs).

Klachtenregeling
Met vragen, opmerkingen of klachten richt u zich bij voorkeur tot de direct betrokkene of de
schoolleiding. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich schriftelijk richten tot
het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School of de Landelijke
Klachtencommissie.
Elke school heeft tenminste één schoolcontactpersoon (personeelslid op de betreffende
school) aangewezen, die u of uw kind desgewenst adviseert waar en hoe u een probleem of
klacht bespreekbaar kunt maken. De schoolcontactpersoon gaat niet in op de inhoud van de
klacht en is in principe verplicht tot geheimhouding van zaken die hij als
schoolcontactpersoon verneemt. U treft de naam van de schoolcontactpersoon elders in de
schoolgids van uw school aan.
Het bestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn in dienst van
Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk) en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van
Kwadraad zullen ouders en medewerkers niet alleen adviseren (zoals de
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schoolcontactpersonen doen), maar desgewenst ook ondersteunen bij de behandeling van hun
probleem of klacht.
Onze vertrouwenspersonen:
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl, tel. 06-40910106
Adrie Verbaan, a.verbaan@kwadraad.nl, tel. 06-40746159
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA
Algemeen telefoonnummer: 088-9004000
Het is mogelijk een klacht direct in te dienen bij:
het college van bestuur:
●
- De klachtenregeling van Stichting De Hoeksche School is alleen van toepassing als men met zijn
klacht niet ergens anders terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en
proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo
kan een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend niet afgehandeld worden via
de klachtenregeling van De Hoeksche School.

- Een klacht kan pas – schriftelijk - bij het college van bestuur worden ingediend nadat de
klager in redelijkheid heeft geprobeerd de klacht met de betrokkene of diens
leidinggevende
op te lossen. Het adres van het college van bestuur Stichting De
Hoeksche School is:
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
bestuur@dehoekscheschool.nl
U treft de volledige klachtenregeling van Stichting De Hoeksche School aan op onze website.
de Landelijke Klachtencommissie van Stichting Onderwijsgeschillen:
●
Als een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie van
Onderwijsgeschillen (LKC) en als blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om
de klacht op het niveau van de school of het bestuur aan de orde te stellen of te behandelen,
kan de Landelijke Klachtencommissie de klacht toezenden aan het bestuur met het verzoek
alsnog tot een oplossing te komen.
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 LKC. 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 Mediationdesk bereiken via
telefoonnummer 030-2809590 of e-mail info@onderwijsgeschillen.nl.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, Utrecht, telefoon 0302809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.
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Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over
klachtbehandeling.
De Landelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling zo lang die betrekking
hebben op gebeurtenissen die in principe tot maximaal een jaar daarvoor plaats
vonden.

Meldcode
- Als de school het vermoeden heeft dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling dan wordt gehandeld volgens onze Meldcode (Ga op onze
website naar ‘Beleid’ en dan naar ‘Veiligheidsbeleid’).

Belangrijke adressen en telefoonnummers
o

Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’ Onderwijs

Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, 078-6295999
https://dehoekscheschool.nl ; info@dehoekscheschool.nl
o

Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’ Kinderopvang
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, 0186-650020,
https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang; info@ko-dehoekscheschool.nl
o

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas, 0186-219050
https://swv2804.nl/; info@swv2804.nl
o

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas, 06-83483090
https://www.vo-hw.nl/; info@vo-hw.nl
o

Onderwijsinspectie, inspectiekantoor Tilburg
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
postbus 2730, 3500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl
tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Vertrouwensinspecteur: tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)
Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
o

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd
ZHZ)
Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht, 078-7708500
info@dgjzhz.nl

o

Leerplichtbureau Oud-Beijerland (via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Wilhelminastraat 18, 3262 SV Oud-Beijerland
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o

Stichting Kwadraad (inzake externe vertrouwenspersoon Stichting De Hoeksche School)
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA
Onze vertrouwenspersonen:
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl (tel. 06-40910106)
Adrie Verbaan, a.verbaan@kwadraad.nl (tel. 06-40746159)
o

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (Stichting Onderwijsgeschillen)
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
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