Verkorte schoolgids
basisschool “de Bogaard”

Schooljaar
2016-2017

VOORWOORD

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de verkorte schoolgids. In deze verkorte schoolgids staat de belangrijkste
informatie kort en bondig gebundeld. Deze gids wordt jaarlijks bij het begin van het
schooljaar naar de ouders/verzorgers gemaild.
Meer informatie over onze vele binnen- en buitenschoolse activiteiten vindt u in de
jaarkalender, die u reeds via een email heeft ontvangen.
We gaan er ook in 2016-2017 weer samen een geweldig jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Directie en team “de Bogaard”.
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NAW GEGEVENS
Basisschool “de Bogaard”
Stationssingel 10
5371 BB Ravenstein
Tel: 0486-412236
Email: dir.bogaard@optimusonderwijs.nl
Website: www.bsdebogaard.nl/
Directeur: Hanneke Dekker, tel. 06-50845918 (alleen bij calamiteiten buiten schooltijd).

ANDERE BELANGRIJKE TELFOONNUMMERS
Optimus P.O.

0485-318910

Centrum Jeugd en Gezin Maasland

0412 473626

Schoolmaatschappelijk werk

0412-623880

Jeugdtandverzorging Mondzorgvoorkids

0412-625967

Buitenschoolse opvang
“de eerste stap”

024-6488388 of de vestiging in
Ravenstein: 0486-712001

Buitenschoolse opvang
“Huize Hoge Akker”

06-46077236

Klachten: contactpersonen bestuur:
Christian Heeren
Marijke van der Leest

06-51996561
06-25498751
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KERNWAARDEN VAN ONZE SCHOOL
Hieronder treft u de kernwaarden - schematisch weergegeven – aan.
Wij stellen persoonlijke ontwikkeling van kinderen en teamleden centraal. Wij willen voor
kinderen uitdagende en inspirerende leeromgevingen creëren, waarbij wij recht doen aan de
basisbehoeften “relatie – autonomie en competentie”. Wij bieden kinderen daarvoor de
structuur die ze nodig hebben, werken ontwikkelingsgericht en passen principes van
ontdekkend leren toe. De kernwaarden gelden zowel voor de kinderen als voor het leren van
de teamleden.
De achterliggende waarden, gekoppeld aan de praktijk zijn terug te vinden in Kernwaarden
2015 uitgewerkt in schema.
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WETENSWAARDIGHEDEN
Informatievoorziening
Op onze school proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken
op onze school. We doen dat op de volgende manieren:











De informatieavond aan het begin van elk schooljaar. De groepsleerkracht schetst in het
kort een beeld van het onderwijs in de betreffende groep.
De website. Ook op het internet is onze school vertegenwoordigd. Op onze eigen
homepage, www.bsdebogaard.nl, vindt u gegevens over de school zelf en het team. Sinds
kort is er een nieuwe website in een eerste ontwerp opgeleverd. We gaan nu kijken of
alles er in staat zoals wij dat graag willen. We verwachten dat hij uiterlijk 1
oktober in actief kan zijn.
De Nieuwsbrief ‘Moet je Weten’. Eén keer per twee weken op dinsdag verschijnt onze
nieuwsbrief. Hierin geven wij informatie over praktische, onderwijsinhoudelijke en
organisatorische zaken. Wij versturen de nieuwsbrief per email.
De schoolgids. De schoolgids zal ieder jaar bijgesteld worden en is aan het begin van elk
schooljaar op de website te lezen. Indien u een papieren exemplaar wenst, kunt u een
exemplaar opvragen bij de administratie.
De verkorte schoolgids, met daarin de belangrijkste zaken kort weergegeven. Deze
wordt aan het begin van het schooljaar via een email verspreid.
Facebook: onze school heeft eigen facebook-pagina, met het laatste fotonieuws.
Via email: de meeste correspondentie gaat via een e-mail.

Schooltijden
Bij ons op school werken we met het vijfgelijke dagen model. Dit betekent dat uw kind
tussendoor niet naar huis gaat voor de lunch. De kinderen beginnen alle werkdagen om 08.30
uur. De eindtijd voor alle groepen is 14.15 uur.
Het begin van een schooldag
De school begint ’s morgens om 8.30 uur. We vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd
en rustig de school binnenkomen. De schooldeuren gaan tien minuten voor tijd open
(inlooptijd). In de groepen 1 en 2 kunnen de ouders met hun kinderen naar binnen lopen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Het is voor de groep en voor de
leerkracht erg storend als de kinderen te laat komen. Als er een goede reden voor het te
laat komen is, kunt u ons daarover bellen of een briefje meegeven aan uw kind.
Zieke kinderen
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel
mogelijk, het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de
dokter, tandarts of specialist moet, horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind
afwezig zal zijn.
Verlof van leerlingen
Alle kinderen die op school staan ingeschreven (dus ook 4-jarigen) vallen onder de
leerplichtwet. Deze wet bepaalt dat er slechts in uitzonderingsgevallen voor extra verlof
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toestemming mag worden verleend. Alleen als er sprake is van, zoals de wet het noemt,
“gewichtige omstandigheden”, mag de directeur maximaal 10 dagen verlof geven. Echter, let
wel: “gewichtige omstandigheden”! De conclusie dat men zonder meer “recht” heeft op 10
dagen extra verlof is onjuist!
Indien u meent dat u recht heeft op extra verlof, dan dient dat met behulp van een op
school verkrijgbaar formulier te worden aangevraagd. Dit formulier kunt u afhalen bij de
administratie of de directeur.
Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar
van de gemeente. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het advies van de directeur
van de school. Meer informatie over de verlofregeling vindt u in de schoolgids.
Eten en drinken
Kinderen kunnen meegenomen fruit, brood en drinken tijdens de pauze eten. Wilt u
alstublieft geen zoetigheid, zoals priklimonade, luxe koeken, snoep en chips meegeven naar
school? Graag het drinken in een beker om onze afvalberg klein te houden. Het is van groot
belang dat uw kind thuis goed ontbijt voor het naar school gaat.
Gymnastiek
De groepen 1-2, 3 en 4 gymmen in de gymzaal op school. De groepen 5 t/m 8 gymmen allen in
sporthal ‘De Hoge Graaf’. Het is belangrijk dat kinderen goede gymschoenen dragen, bij
voorkeur met geribbelde zolen. De zolen van de sportschoenen mogen niet zwart zijn van
kleur. Gymkleding en een handdoek behoren ook tot de uitrusting. Na afloop van de lessen
wordt er gedoucht, dit geldt voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.
Gymmen groep 1-2
Dinsdag en donderdag
Gymmen groep 3 en 4
Groep 3 dinsdag
12.45-14.15 uur
Groep 4 donderdag 12.45-14.15 uur
Gymrooster
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

groep 5 t/m 8
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag

12.45
12.45
12.45
12.45

uur
uur
uur
uur

– 14.15
– 14.15
– 14.15
– 14.15

uur
uur
uur
uur

De groepen 5 en 7, 6 en 8 gaan tegelijkertijd naar de gymzaal. Dit in verband met toezicht
en gedeelde verantwoordelijkheid. Hier is voor gekozen in het belang van zowel de kinderen
als de leerkrachten.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen staat in het lokaal van de administratief
medewerkster/conciërge. Kleine gevonden voorwerpen, zoals sleutels, worden in de
teamkamer bewaard.
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Verkeersveiligheid
Aan ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk met hun kinderen naar school te lopen of te
fietsen en als dit niet mogelijk is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
parkeerplaatsen in de omgeving van de school. Rijdt u langs de school, houdt u dan aan de
snelheid: 30 km/u is echt hard genoeg.
Schoolverzekering
Het schoolbestuur, stichting Optimus P.O., heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor
onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn alle personen, die behulpzaam zijn bij het
onderwijs op school, verzekerd. Het schoolbestuur heeft een collectieve
scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële
schade die het gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn.
schooldekking: De uitkeringen van de verzekering zijn beperkt. U dient zelf te zorgen voor
een WA-verzekering!
Sponsoring
Onze school heeft geen sponsorcontracten. Optimus P.O. heeft voor al haar scholen bepaald,
dat er geen gebruik mag worden gemaakt van sponsoring, waarbij van de scholen een
tegenprestatie wordt verlangd.
De school wil zich niet in een afhankelijke positie plaatsen t.o.v. bedrijven of instellingen. De
school staat niet afwijzend tegenover schenkingen, omdat bij een schenking per definitie
geen tegenprestatie wordt verlangd.
Praten met leerkrachten
Mocht u als ouder graag eens over uw kind willen praten, dan zijn de leerkrachten graag
bereid naar u te luisteren en u zo mogelijk te adviseren. Maakt u wel even een afspraak voor
zo’n gesprek! Omdat de leerkrachten samen met u werken aan de opvoeding en begeleiding
van uw kind, zullen zij zonodig ook graag met vragen of informatie m.b.t. uw kind naar u toe
komen.
Heeft u een probleem met één van de leerkrachten, loopt u daar dan niet mee rond, maar ga
naar de betreffende leerkracht toe. Ook kunt u contact opnemen met de directie. Door met
elkaar in gesprek te gaan, kunnen veel problemen worden voorkomen.
Vertrouwenspersoon
Indien u er met de leerkracht of directie niet uit mocht komen, dan zijn er bij ons op school
ook vertrouwenspersonen.
Bij ons op school zijn juffrouw Anneke, juffrouw Leonie en juffrouw Mariëlle interne
contactpersoon waar kinderen met klachten (of van ouders als spreekbuis van de kinderen)
terecht kunnen. Het gaat dus om klachten van een kind aan het adres van een volwassen
medewerker van school of om klachten van een kind ten aanzien van een ander kind of
kinderen.
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is niet meer weg te denken op onze school. Ouders zijn actief betrokken
bij diverse activiteiten in de verschillende groepen. Daarnaast zijn ouders behulpzaam bij
o.a. de talentenmiddagen, de projectweek, Koningsspelen, de sinterklaasviering en bij
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bepaalde uitstapjes.
Alle ouderactiviteiten geschieden onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Door
het invullen van de ouderparticipatielijsten kunt u aangeven of en hoe u ons behulpzaam wilt
zijn.
Prikborden/informatie
U wordt door ons via onze digitale nieuwsbrief of een mail geïnformeerd over allerlei zaken.
Daarnaast hangt er ook veel informatie op de prikborden in de halletjes tussen de lokalen,
dan wel op ramen. Het is zinvol dat u er regelmatig op kijkt. Ook kunt u de verslagen van MR
en OR inzien op de website. Wilt u de leerkrachten helpen door direct te reageren op
schriftelijke berichten die uw kinderen meekrijgen?
Inloopavonden
Op maandag 28 november wordt er een inloopavond gehouden. Dan staat het schoolgebouw
voor iedereen open. U kunt samen met uw kind in de klassen het werk van de kinderen
bekijken. Broertjes en zusjes en oma’s en opa’s mogen ook mee.
Op een nog nader te bepalen datum in februari is er een inloopavond voor ouders van nieuwe
leerlingen.
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DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
Naam
Hanneke Dekker
Loes Megens
Willy Loeffen
Linda van der Voet
Wilhelmien van Sambeek
Marie-José Posthuma
Piet Zwartjes en
Jan Kerstens

Functie
directeur
intern begeleider
gr 1 t/m 4
intern begeleider
gr 5 t/m 8
administratief
medewerkster/conciërge
Vrijwilligster (R.T.)
Vrijwilligster (R.T.)
Klussen en ouderhoud
Vrijwilligers

Werkdagen
Ma-di-wo

Emailadres
dir.bogaard@optimusonderwijs.nl
l.janssens@optimusonderwijs.nl

Ma-do

w.loeffen@optimusonderwijs.nl

Ma-di-wo-do

l.vdvoet@optimusonderwijs.nl

Ma-di-do-vr

Ma-di
Ma
Wisselend
Di

Groep
1-2A

Naam
Desiré de Bie
Mariëlle van der Heijden

Werkdagen
Ma-wo-do-vr
Di

Emailadres
d.dbie@optimusonderwijs.nl
m.vdheijden@optimusonderwijs.nl

1-2B

Anneke Nieuwenhuis
Mayke Onneweer

Ma-di-wo
Do-vrij

a.nieuwenhuis@optimusonderwijs.nl
m.djong@optimusonderwijs.nl

3

Karin Jeurink
Tevens onderbouwcoördinator gr. 1 t/m 4
Carla van Orsouw

Di-wo (tot 12.00u)
Do-vrij

k.jeurink@optimusonderwijs.nl

c.vorsouw@optimusonderwijs.nl

Mariëlle van der Heijden

Ma-di
Do (tot 12.00u)
Ma (tot 12.00u) - wo

4

Antoinette Vissers
Claudy Verhees

Ma-do-vr
Di-wo

a.vissers@optimusonderwijs.nl
c.verhees@optimusonderwijs.nl

5

Karin van Beek
Linda Thomassen

Ma-di-wo
Do-vr

k.pouwels@optimusonderwijs.nl
l.thomassen@optimusonderwijs.nl

6

Martin van Limbeek
Susan van ’t Hof

Wo-do-vr
Ma-di

m.vlimbeek@optimusonderwijs.nl
s.vhhof@optimusonderwijs.nl

7

Jo van Houdt
Tevens bovenbouwcoördinator gr. 5 t/m 8
Leonie van der Meulen

Di-wo-do-vr

j.vhoudt@optimusonderwijs.nl

Ma

l.vdmeulen@optimusonderwijs.nl

Neeltje van Erp
Leonie van der Meulen

Ma-di-wo
Do-vr

n.verp@optimusonderwijs.nl
l.vdmeulen@optimusonderwijs.nl
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De MR houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunt bepalen, voorstellen
doen, adviseren en instemmen ten aanzien van alle zaken die met het besturen van de school
te maken hebben.
De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (3) en voor de helft uit
vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3). De raad komt regelmatig bijeen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken).
U bent natuurlijk van harte welkom! Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen
betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht.
Naast de MR is er tevens een GMR (Gemeenschappelijke MR). Zij behartigt de
overkoepelende belangen van alle scholen vallend onder het bestuur van Optimus.
Samenstelling Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017
Namens de ouders:
1. Nathalie van Beek
2. Sabine Kling
3. vacature
Namens de leerkrachten:
1. Jo van Houdt
2. Antoinette Vissers
3. Leonie van der Meulen
De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de MR.

DE OUDERRAAD (OR)
In elke groep heeft één ouder de taak op zich genomen om deze groep namens de ouders te
vertegenwoordigen. Hiervoor hebben ze zich aangemeld bij de Ouderraad en bij meer
aanmeldingen stemmen de ouders van de betreffende klas. Samen met de penningmeester/
secretaris en voorzitter vormen deze ouders een team; de Ouderraad. Gemiddeld
vergaderen zij 6x per jaar samen met een lid uit het schoolteam.
De belangrijkste taken zijn het helpen bij activiteiten zoals de sinterklaas-, kerst- en
carnavalsviering, Koningsspelen, schoolreis en het regelen van vervoer voor uitstapjes. Ook
de schoolbijdrage voor uw kind zal de Ouderraad innen.
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Verder fungeert de Ouderraad (voor praktische zaken) als klankbord tussen de leerkracht
en ouders van de groep. Voor vragen, ideeën of suggesties kunt u bij uw klassenouder
terecht.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2016-2017
Voorzitter:

Henriëtte van Zonsbeek

Penningmeester/secretaris: Rianne Evers
Klassenouders:
Groep 1-2A

Janneke Kerkhof

Groep 1-2B

Charlotte Geenen

Groep 3

Yvonne Perrée

Groep 4

Susan van Dieten

Groep 5

Susan Jaspers

Groep 6

Thirza van Onna

Groep 7

Lonneke Emons

Groep 8

Esther Ariëns

Voor telefoonnummers: zie leerlingenlijst
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VAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

24 okt 2016 t/m 28 okt 2016
26 dec 2016 t/m 6 jan 2017
27 febr 2017 t/m 3 maart 2017
24 april 2017 t/m 5 mei 2017
25 mei 2017t/m 26 mei 2017
17 juli 2017 t/m 25 aug 2017

Studiedagen:
Woensdag 5 oktober 2016
Vrijdag 21 november 2016
Maandag 6 maart 2017
Vrijdag 12 mei 2017
Overige vrije dagen:
Vrijdag 23 december 2016
Vrijdag 3 februari 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Vrijdag 14 juli 2017 (calamiteitendag onder voorbehoud)
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