SCHOOLGIDS
2019-2020

“ H e t m ooi s te da t je e e n kind

“

ku nt geve n, is e e n ka ns

VOORWOORD
De basisschooltijd is een stukje van je leven.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school
en weer terug. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg
van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool
kies je dan ook met zorg.
In deze gids informeren wij u over het onderwijs
en de dagelijkse praktijk op de Bogaard. Bezoekt uw
kind binnenkort voor de eerste keer de basisschool?
Of verandert uw kind van school? Deze gids is
geschreven om u te helpen bij het maken van een
verantwoorde schoolkeuze. De Bogaard heeft voor
u deze gids samengesteld om u te helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids
beschrijven wij waarvoor wij staan, welke
uitgangspunten wij hanteren en hoe we proberen de
kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook
bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school
hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor de
manier van werken en voor de resultaten die we op de
Bogaard behalen.
We beginnen met onze identiteit, missie en visie.
Hierin vertellen we hoe we het onderwijs vorm willen
geven. Ons onderwijs is het hoofdstuk waarin wordt
verteld hoe we werken. Aansluitend de zorg voor

INHOUD
leerlingen, waarin we de zorg voor al onze leerlingen
uiteenzetten. En ten slotte praktische zaken in onze
school, waarin we enkele wetenswaardigheden nader
toelichten.
Wij hopen dat, door het lezen van deze schoolgids, het
enthousiasme van ons team tot uitdrukking komt en u
een goed beeld krijgt van onze school.
Om de sfeer te proeven en een totaalbeeld te krijgen
van de school kan er altijd een afspraak gemaakt
worden. U krijgt uitleg hoe we werken en een
rondleiding door de school.
Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, aarzel
dan niet om contact op te nemen. Kom, na het maken
van een afspraak, gerust een keer langs om de sfeer te
proeven.
Namens het team van basisschool “de Bogaard”

Marijke Devillers
Directeur
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Onze identiteit

De Bogaard is een katholieke school. Ouders,
leerkrachten en leerlingen hebben verschillende
opvattingen over geloof en levensbeschouwing. In
het vormgeven van onze identiteit is ons streven
ieder mens te respecteren in zijn of haar religie en
levensovertuiging, waarbij we ons laten inspireren
door algemene christelijke waarden en normen zoals:
respect voor een ander, voor een ander iets willen
betekenen, vertrouwen hebben in een ander, het
vertrouwen van een ander niet (willen) beschamen,
eerlijk zijn. Onze school staat open voor leerlingen
met een andere geloofs- of levensovertuiging. Ieder
kind is welkom, ongeacht ras of religie. We willen
kinderen leren dat ze opgroeien in een multiculturele
omgeving en maatschappij, waarin ze nu en later
functioneren. Van ouders verwachten we dat ze loyaal
zijn t.a.v. de katholieke identiteit van de school.

De visie van de school

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder
kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een
school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar
ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin
ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en
oor hebben voor anderen en voor hun omgeving.
Op de Bogaard besteden we hier expliciet aandacht
aan. Ook anticiperen we op maatschappelijke
ontwikkelingen. In ons onderwijs gaan we uit van de

4

basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie
en autonomie. Wij stemmen ons onderwijs af op de
verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar
het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen
de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale
leerprestaties kunnen komen.
Wij realiseren dit door:
• opbrengstgericht te werken
• duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze
groepsplannen
• onze kinderen goed te (leren) kennen en hun
onderwijsbehoeften in kaart te brengen te zorgen
voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
• kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun
eigen leerproces
• een goed functionerend zorgsysteem
• een open en professionele communicatie met
kinderen, ouders en elkaar
• oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe
inzichten op het gebied van onderwijs
• te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling
van leerkrachten.

De missie van school
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs
in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons
toevertrouwde kinderen.
Onze missie houdt voor ons in dat:
• we een veilige basis bieden waarin we met de
kinderen werken aan hun totale ontwikkeling;

transparant naar ouders over wat wij van hen
verwachten en over wat zij van ons kunnen
verwachten.

Onze missie hebben we vertaald in een slogan:
Onze slogan is: “Het mooiste wat je een kind kunt
geven, is een kans.”

Wi j zi j n ee n s ch o o l
wa a r i e d er k i n d d e
mo e i te wa a rd i s .

De hiervoor genoemde missie is geformuleerd op
grond van de volgende kernwaarden:

Kernwaarden

Kernwaarden fungeren als ethisch kompas van de
organisatie en zijn de kern van een organisatiecultuur.
Het gaat om zaken die men collectief goed en juist
vindt, die men graag wil, en waarnaar men streeft.
Waarden zijn dus morele doelen of idealen die
mensen nastreven, waarderen en motiveren. De
waarden zijn terug te zien in het handelen. Waarden
hebben emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’.
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.
Vanuit deze waarden werken wij.

Rick van Tienen

Leerkracht groep 3

Ouderbetrokkenheid:

We betrekken ouders graag bij het onderwijsproces
van hun kind en gaan de dialoog aan over opvattingen
en verwachtingen over ons onderwijs; wij zijn

“ H e t mo o i ste d a t j e e e n k i n d
ku n t geve n , i s e e n ka n s

“

ONZE IDENTITEIT, VISIE,
MISSIE EN SLOGAN

• we groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen
kunnen wordt aangesproken;
• we uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte
bieden;
• we dit terugzien in een samenhangend
onderwijsaanbod;
• we gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten
ICT-middelen inventief in.
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ONS ONDERWIJS
Groepssamenstelling

De Bogaard bestaat uit acht groepen. Een kind begint,
als het 4 jaar is in groep 1 en gaat van school als het
ongeveer 12 jaar is. Kinderen maken een enorme
ontwikkeling door in die acht jaar basisschool. Als
kleutertjes komen ze binnen en als bijna-pubers verlaten
ze de school. Onze kleutergroepen zijn heterogeen
samengesteld. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 6 jaar in één groep zitten. Voor de ontwikkeling
van jonge kinderen is het beter dat ze met verschillende
leeftijden samen leren en samen spelen. Vanaf groep
3 streven we ernaar om homogene groepen te maken.

Inhoudelijke organisatie

Kinderen verschillen onderling sterk in mogelijkheden
en ontwikkelen zich op een eigen manier. Er zijn kinderen
die goed mee kunnen komen en er zijn kinderen die
extra hulp nodig hebben, omdat zij moeite hebben
met de hoeveelheid of het niveau. Er zijn ook kinderen
die meer en andere leerstof aan kunnen. Zij hebben
een extra uitdaging nodig. Wij willen ons onderwijs
aansluiten op de behoefte van al deze kinderen.
Om kinderen op een eigen manier te kunnen laten leren,
werken we binnen iedere groep aan de elementaire
vaardigheden (spelling/lezen en rekenen/wiskunde)
op drie niveaus: de basisgroep, de „weer” groep (extra
uitleg en oefenen) en de „meer” groep (leerlingen die
meer en moeilijk werk aankunnen) en in groep 3 bekend
als de maan, ster en zongroep. Wij volgen hierbij
de principes van „Handelings- en Opbrengstgericht
Werken”.
Alle leerlingen en hun specifieke, eigen onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht op een
groepsoverzicht. Het onderwijsaanbod, passend bij
ieder kind, wordt beschreven op het groepsplan.
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Dat groepsplan wordt uitgevoerd en na een vaste periode
geëvalueerd. Op basis hiervan worden leerdoelen voor
de komende periode geformuleerd.
Kern van goed onderwijs is de instructie. Binnen onze
school wordt steeds meer volgens de principes van
“expliciete directe instructie” (EDI) gewerkt.
Bij lezen, rekenen en spelling wordt in alle groepen
gewerkt met het directe instructiemodel. Vooraf
worden bij elke les duidelijke leerdoelen geformuleerd,
die aan het eind van de les worden geëvalueerd. We
hebben hoge, positieve verwachtingen van kinderen
en spreken deze expliciet uit tijdens de lessen.
De leerkrachten geven instructie die afgestemd is
op het niveau van de kinderen en sluiten aan bij de
onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Ons onderwijs
is gericht op het vergroten van zelfstandigheid en
samenwerking van onze leerlingen.
In ons onderwijs maken we gebruik maken van
moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen.
Verderop in deze schoolgids vindt u welke methodes
wij gebruiken.

De jongste kinderen in de onderbouw (groep 1 en 2)
bieden we een programma aan, dat gericht is op een
brede ontwikkeling. Het leren gaat op een natuurlijke,
speelse manier, vanuit betekenisvolle thema’s. In de
midden- en bovenbouwgroepen staat het individuele
leren centraal, in relatie met anderen. Het gaat ons
niet alleen om wat kinderen leren, maar vooral om hoe
kinderen leren.

Hoogbegaafdheid

Kinderen die hoogbegaafd zijn (intelligentie vastgesteld
d.m.v. onderzoek) werken na de instructie met een
eigen programma. Naast het op niveau werken is er
ook aandacht voor het leren plannen en het leren
“leren”. Onze school werkt samen met de peergroep
“Dolfijn”. Op blz. 16 vindt u meer informatie over de
peergroep.

Burgerschap en sociale
integratie

De overheid geeft de school de opdracht om kinderen
kennis te laten maken met democratische beginselen,
ontwikkelen van een eigen (burger)identiteit en
actieve participatie aan onze maatschappij. Wij als
team van “de Bogaard” vinden het belangrijk onze
leerlingen op te voeden tot evenwichtige deelnemers
aan de samenleving. Bij ons op school hebben wij een
leerlingenraad. De leerlingen van groep 5 tot en met 8
zijn in deze raad vertegenwoordigd. Met de leerlingenraad worden actuele zaken besproken. De leerlingenraad heeft een adviserende rol naar het team van de
school. Door middel van de leerlingenraad zijn de
leerlingen actief met de democratie bezig en leren zij
hoe zij hun rol als burger in de maatschappij kunnen
spelen en hoe zij een sociaal geïntegreerd lid van onze
maatschappij kunnen zijn. Leerlingen dienen te weten
en te ervaren dat regels en wetten nodig zijn om een
maatschappij te kunnen laten functioneren maar ook
dat regels en wetten altijd naar de geest toegepast
moeten worden. Daarnaast maken wij gebruik van de
methode “De Vreedzame School”.

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma
voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om
samen beslissingen te nemen
en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor
de gemeenschap, en staan open voor de verschillen
tussen mensen.

Brabants Verkeersveiligheid
Label

Sinds 2010 zijn wij in het bezit van het BVL, Brabants
VerkeersveiligheidsLabel. Onze school heeft een
verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en
leerkracht(en), die zich actief inzet voor de veiligheid
van onze kinderen. De werkgroep wil, daar waar het
mogelijk is, samen met ouders en school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen
op een veilige manier om te leren gaan met verkeer.
De werkgroep organiseert ieder schooljaar allerlei
verkeersactiviteiten voor alle groepen. Dankzij dit
Verkeersveiligheidslabel ontvangt de school jaarlijks
subsidie om de verkeersactiviteiten mogelijk te maken.
Een afvaarding van de verkeerswerkgroep heeft jaarlijks
overleg met de gemeente Oss in verband met de
verkeersveiligheid in en om de school.

Seef de Zebra, het symbool van BVL
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Onderwijstijden

Methodes

Voor de verdeling van de onderwijstijd wordt uitgegaan
van richttijden. Die richttijden (in uren) zijn als volgt:
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Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Leeftijd

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

Lichamelijke oefening

2.00

2.00

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Bewegingsonderwijs

6.30

6.30						

Werken met ontwikkelingsmateriaal

7.30

7.30						

Taalactiviteiten

3.00

3.00

4.00

5.00

4.30

4.30

4.30

Lezen		

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

Schrijven		

2.30

2.30

1.00

1.00

Rekenen

1.00

1.00

4.30

4.30

Engels

0.30

0.30

0.30

Wereldoriëntatie		

2.00

Verkeer

0.30

Taal

Groepen 1-2

Fonemisch bewustzijn

11-12

Groep 3

Veilig Leren Lezen

1.30

Groep 4 t/m 8

Taal in Beeld

Groep 3

Veilig Leren Lezen

Groep 4 t/m 8

Spelling in Beeld

Technisch lezen

Groepen 4 t/m 8

Estafette

3.00

Begrijpend lezen

Groepen 4 t/m 8

Nieuwsbegrip

0.30

0.30

Schrijven

Groepen 1-2

Schrijfdans

4.30

4.30

4.30

4.30

Groepen 4 t/m 8

Pennenstreken

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Groepen 1-2

Ontluikende gecijferdheid

2.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Groepen 4 t/m 8

WizWijs

0.30

0.30

0.30

1.00

1.00

1.00

Groepen 1-2

Kleuteruniversiteit

Tekenen		

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Groepen 3 t/m 8

Blink

Handvaardigheid		

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Engels

Groepen 1 t/m 8

Groove me

Muziek

1.00

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Bewegingsonderwijs

Groepen 3 t/m 8

Basislessen bewegingsonderwijs

Dramatische vorming

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Vrij werken

1.00

1.00			

0.30

0.30

0.30

0.30

Levensbeschouwing

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Pauze

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Totaal aantal uren per week

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Spelling

4.30

1.00

Rekenen

Wereldoriëntatie

Evaluatie en planvorming

Onze school is steeds in ontwikkeling. Invloeden van
binnenuit of buitenaf bieden ons de mogelijkheid tot
het maken van keuzes. Wettelijk is bepaald dat alle
scholen moeten beschikken over een schoolplan,
een jaarplan en een jaarverslag. In het schoolplan
zijn o.a. de voornemens voor de komende vier jaren
geformuleerd. In het jaarplan en jaarverslag worden
de plannen voor één schooljaar uitgewerkt of
geëvalueerd. Controle op de uitvoering berust bij
het bestuur en de inspectie.

Ontwikkeling van ons onderwijs
Meerjarenbeleid
In het Meerjaren beleidsplan “Wereldonderwijs”
staat de koers van de Stichting Optimus P.O. voor de
komende jaren beschreven. Op basis hiervan hebben
we een eigen Schoolplan geformuleerd, een plan dat
steeds wordt bijgesteld en verder ontwikkeld.
Aan het eind van elk schooljaar evalueren we de
activiteiten en maken we een planning voor het
nieuwe schooljaar.
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Kwaliteitszorg
De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit
van haar opbrengsten. Behalve een evaluatie hebben
we ook de eigen normen geformuleerd.
Leerstofaanbod en toetsinstrumenten
Scholing in het gebruik van Bareka, ter ondersteuning
van het automatiseren naast de rekenmethode
“WizWijs”. In september 2018 is er een studiedag
geweest over de methode “Bareka”. Naar aanleiding
van deze studiedag is er opnieuw besproken of een
nieuwe methode naast onze huidige de oplossing
is van het verbeteren van de opbrengsten bij het
automatiseren van leerlingen. Samen met de
rekencoördinator is geconcludeerd dat een aantal
onderdelen van “Wizwijs” sterk verbeterd zijn. In het
team is afgesproken de huidige methode als basis te
gebruiken. “Bareka” is niet nodig als de huidige methode
voldoende wordt gebruikt. De rekencoördinator
monitort dit proces.
Verdere ontwikkeling en borging van leesonderwijs
Onder begeleiding van Jos Cöp, een leesexpert, zijn er
de volgende stappen gezet:
• Beide intern begeleiders hebben door de
klassenbezoeken zicht op de instructie rondom
het technisch lezen in alle groepen
• Er is een kwaliteitskaart geformuleerd waaraan een
goed leesles moet voldoen
• Leerkrachten zijn op de hoogte van de opbouw van
de goede leesles
• Diverse materialen zijn aangeschaft ter
ondersteunen van de lessen
Professionalisering
Bijna leerkrachten zijn beoordeeld door de directie
op hun lesgeven en functioneren als leerkracht
en teamlid. Daar waar nodig zijn persoonlijke
ontwikkeldoelen opgesteld. Eén teamlid heeft in het
kader van haar persoonlijke ontwikkeling gebruik
gemaakt van vrijwillige mobiliteit.
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Evaluatie schooljaar 2018-2019
Afgelopen jaar hebben we, met elkaar, als team
veel werk verzet. In de schoolgids van vorig jaar
heeft u kunnen lezen wat de ambitieuze plannen
op schoolniveau voor schooljaar 2018-2019 waren.
Hier kunt u lezen hoe we het afgelopen jaar aan
de uitvoering van deze voornemens hebben
gewerkt. Dit schooljaar stond in het teken
van het kennismaken met de directeur.

Legenda
= Doel behaald
= Doel gedeeltelijk behaald
= Doel niet behaald

Zorg en begeleiding
Invoering van De Vreedzame School is gestart.
Leerkrachten zijn getraind in het uitvoeren van de
methode. Er zijn gesprekken geweest over het
pedagogisch handelen van de leerkrachten. Er is een
stuurgroep (twee leerkrachten en de directeur) die zorg
draagt voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken en
de teamscholing voorbereid met Jos Roemer, de externe
begeleider. Het invoeringstraject verliep op onderdelen
wat stroef. In de evaluatie zijn afspraken gemaakt om
ervoor te zorgen dat De Vreedzame School voldoende
zichtbaar blijft in onze school. Deze zijn opgenomen in de
planning van het schooljaar 2019-2020.
ICT
ICT wordt ingezet in het gepersonaliseerd onderwijs.
Naar aanleiding van de nieuwste inzichten rondom ICT
in het onderwijs, is er besloten dat gepersonaliseerd
leren vooral gebeurt tijdens de verwerking van bekende
leerstof.
Schoolplan
Er is een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023.
Opbrengsten
De score op de Eindtoets was gemiddeld 539,7.
Dit is ruimschoots boven de landelijke norm.
Ouders
De ouderbetrokkenheid gericht op educatief partnerschap evalueren. Alle ouders hebben een ouderenquête
ingevuld. Naar aanleiding hiervan is er een ouderavond
georganiseerd met hulp van de medezeggenschapsraad.
Belangrijk voor ouders is welke wijze wij communiceren
met hen. Dit is niet altijd eenduidig.
Samenwerking
Basisschool “de Bogaard”, OBS ‘t Ravelijn en
kinderopvang De eerste Stap werken samen in IKC
De Morgenster. Er is afgelopen jaar regelmatig overleg
geweest tussen alle partners. De samenwerking is
goed te noemen. Een aantal zaken rondom het
onderhoud van ons gebouw, willen wij gezamenlijk op
een andere wijze aanpakken. In het voorjaar hebben
wij met alle partijen een gezamenlijke spelletjesavond
georganiseerd. Leerkrachten en kinderopvang weten
elkaar te vinden als dit nodig is.

Plannen en voornemens voor
het schooljaar 2019-2020

Ook in het schooljaar 2019-2020 streven wij naar
een verdere verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs. In dit kader hebben wij onderstaande
doelen geformuleerd:
• We willen als school ruim boven de norm voor
de Eindcito scoren en blijven scoren. De positieve
ontwikkeling op de tussentijds toetsen willen we
continueren en waar mogelijk nog verbeteren.
• Het leesonderwijs wordt verder ontwikkeld.
De borging moet nog voldoende plaatsvinden.
Dit zal ook dit schooljaar gebeurt dit onder
begeleiding van Jos Cöp.
• Verbeteren van de zorgcyclus. Tijdens de audit van
december 2018 bleek dat de zorgstructuur niet altijd
duidelijk en effectief is. Dit jaar wordt de eerste stap
gezet van de verbetering.
• Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode.
Wizwijs is aan vervanging toe, dit schooljaar
gaat onze rekencoördinator samen met het team
een aantal methodes bekijken, waarna aan het
eind van dit schooljaar een keuze wordt gemaakt.
• Samen met ouders gaan we op zoek naar een
handzaam (waarschijnlijk digitaal) communicatiemiddel
• Er komt een nieuw ingerichte speelplaats.
• Er komt nieuw schoolmeubilair.
• Alle digitale borden worden
vervangen.
Werken aan een verdere professionalisering
en het geven van goed en passend onderwijs
zullen altijd belangrijke speerpunten blijven
binnen ons onderwijs.
De inhoud, doelstellingen en organisatie van
ons onderwijs staan beschreven in het schoolplan
2015-2019. Dit schoolplan is goedgekeurd door het
bestuur en de MR.

ZORG VOOR LEERLINGEN
De spil in het onderwijs aan uw kind is de leerkracht.
De leerkracht volgt uw kind door middel van de
dagelijkse omgang met uw kind, het volgen van het
leerproces, het houden van reflectiegesprekjes, het
geven van de instructies, het beoordelen van de
schriftelijke verwerking, het begeleiden van
mondelinge lessen, het observeren van de werkhouding,
het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling,
het afnemen van de methode gebonden toetsen en de
methodeonafhankelijke toetsen (CITO of KIJK bij de
kleuters).
Er volgt regelmatig terugkoppeling over de vorderingen
naar de ouders. Van iedere leerling maken we na
aanmelding een leerlingendossier aan in het
administratieprogramma Parnassys. Persoonlijke
gegevens, verslagen van leerlingenbesprekingen,
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken,
toets- en rapportgegevens bewaren we daarin. Deze
zijn voor intern gebruik, ouders kunnen het dossier wel
inzien en eventueel kopieën hieruit opvragen.

De interne begeleider

De intern begeleiders (IB-ers) zijn leerkrachten met
een specifieke taak ten aanzien van de leerlingenzorg.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg in hun klas en de IB-ers zorgen voor
een samenhangende zorg binnen de school. Willy
Loeffen en Tine Evers zijn de intern begeleiders bij ons
op school. Wanneer u specifieke vragen heeft over de
leerlingenzorg dan kunt u met hen contact opnemen.

hele school in kaart. De leerlingen van de groepen 1 en
2 worden gevolgd met het instrument KIJK. Naast de
methode gebonden toetsen en dagelijkse observaties
van de leerkrachten maken we ook gebruik van extra
materialen om de ontwikkeling van onze leerlingen
in kaart te brengen. Voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen gebruiken we vanaf
schooljaar 2014 – 2015 VISEON. Na invoering van De
Vreedzame School zullen we de leerlingvolgsystemen
van deze methode gebruiken.
Om de leervorderingen methode-onafhankelijk in
beeld te krijgen maken we gebruik van de toetsen
van het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling).
We toetsen onze leerlingen hiermee voor rekenen,
spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en
woordenschat en bij de kleuters op taalontwikkeling
en rekenen. Sommige toetsen worden 2 keer per
jaar afgenomen (februari en juni), andere 1 keer per
jaar. De uitslagen van de eerste afname bespreken
we met u tijdens het 15-minutengesprek in februari/
maart. De groepsleerkrachten bespreken de resultaten
van de observatie, van het werk en van de toetsen
met de interne begeleider. Vergelijken en meten van
leerprestaties is nodig, om per kind, per groep en
op schoolniveau te kunnen bekijken hoe het leer- en
ontwikkelingsproces verloopt en om tijdig te kunnen
signaleren welke leerlingen extra en/of speciale hulp
nodig hebben. Als de resultaten opvallen, kunnen we
maatregelen nemen. Dat doen we ook als resultaten
erg goed zijn.

Leerlingvolgsysteem

Wij maken op school gebruik van het leerlingvolgsysteem CITO–LOVS. Daarmee brengen we de
ontwikkeling van een individuele leerling, groep en de
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Doubleren en versnellen

‘Zitten blijven’ vermijden we zoveel mogelijk.
Het gebeurt alleen, wanneer de leerprestaties en de
ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij
die van de meeste klasgenoten en wanneer het voor
een kind zinvol is om nog een jaar in dezelfde groep
te blijven. De leerkracht bespreekt dit ruim voor het
eind van het schooljaar met de ouders en eventueel
andere deskundigen. Wanneer het voor de ontwikkeling van het kind toch beter is door te gaan naar de
volgende groep kunnen leerkracht, ouders en interne
begeleider bekijken of het zinvol is om de leerling voor
een bepaald vak of lesonderdeel een eigen programma
aan te bieden. Het is ook mogelijk dat een kind een
groep overslaat (‘versnellen’) als de leerprestaties
erg vooruitlopen op die van de groep, maar in eerste
instantie proberen we verbreding en verdieping binnen
de eigen jaargroep te realiseren.

Schorsen en verwijderen

Helaas is het soms noodzakelijk om een leerling te
schorsen of te verwijderen. Dit gebeurt slechts in
uitzonderlijke situaties. In dat geval handelen wij
volgens de wet. Dit houdt in dat de uiteindelijke
beslissing tot schorsing of verwijdering berust bij
het bevoegd gezag (bestuur).

Speciale zorg voor kinderen met
specifieke behoeften
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen de
mogelijkheid geboden wordt het beste uit zichzelf
te halen. Dat geldt ook voor kinderen waarbij de
ontwikkeling op één of meer gebieden niet zo
gemakkelijk verloopt. Door ons gedifferentieerde
aanbod kunnen we in vrijwel alle gevallen in de
onderwijsbehoefte voorzien. Dat geldt voor leerlingen
met een vertraagde ontwikkeling, maar ook voor
leerlingen met een versnelde ontwikkeling. We vinden
het bovendien belangrijk dat het krijgen van extra hulp
als vanzelfsprekend wordt ervaren zodat kinderen die
wat meer aandacht nodig hebben dan anderen niet het
gevoel krijgen dat ze in een uitzonderingspositie zitten.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op
school. Maar wat als een kind – om welke reden dan
ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de
leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of
andersom. Samen met de intern begeleider wordt
gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan
ontwikkelen. Dát is Passend Onderwijs.
De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014
van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen
zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk
voor het vinden van een passende onderwijsplek voor
ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen
school zijn, of op een andere school. Om dit goed te
regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs
samen in een samenwerkingsverband. Samen zorgen
de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een
passende onderwijsplek is. Meer informatie over de
wet vindt u op www.passendonderwijs.nl.
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs
bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.
Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding
nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker
gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een
uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is
vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak
kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf
bieden, met advies van onze intern begeleiders die
onderwijsondersteuning coördineren op onze school.
Is er meer nodig, dan kunnen we een beroep doen op
het Samenwerkingsverband (SWV) 30.06.
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen
in de regio samen in dit SWV om ervoor te zorgen
dat ieder kind succesvol kan zijn op school.
Meer informatie leest u op de website van het SWV:
www.samenwerkingsverband3006.nl.
In het samenwerkingsverband wordt gesproken over
3 fasen van begeleiding.

“ De m o ge l i j k h e i d bie de n om he t be s te
ui t l e e r linge n te ha le n

“
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Passend onderwijs

FASE 1
Het basisaanbod op
groepsniveau

FASE 2
Extra begeleiding binnen de
expertise van de eigen school

FASE 3
Extra begeleiding met
externe expertise

Het basisaanbod is beschreven in het groepsplan.
Leerlingen met dezelfde onderwijs(instructie)behoefte
worden geclusterd (aanpak 1-2-3). Alle begeleiding
gebeurt in de eigen groep, door de eigen leerkracht
en staat beschreven in het groepsplan. Contact met
ouders over de vorderingen gebeurt in de reguliere
oudergesprekken.

Wanneer het basisaanbod van Fase 1 niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid en de leerling niet
meer aansluit bij het groepsplan zijn vervolgstappen
nodig met specifieke interventies. Er wordt dan door de
leerkracht en de intern begeleider een analyse gemaakt
en er worden specifieke doelen opgesteld. Dit wordt
beschreven in een individueel handelingsplan (IHP).
Het streven is dat de leerling na de extra begeleiding
weer kan aansluiten bij het groepsplan. De ouders
worden geïnformeerd en geraadpleegd tijdens een
extra oudergesprek. De ouders ondertekenen het IHP
voor ‘gezien’.

Wanneer het IHP uit fase 2 niet tot het gewenste resultaat
heeft geleid wordt de externe specialist betrokken. Er wordt
een specifieke hulpvraag geformuleerd. De school betrekt
een externe professional die op grond van eventueel
onderzoek ene analyse/diagnose opstelt. In de externe
leerlingbespreking worden vervolgstappen geformuleerd.
Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief (O.P.P.) en/of
eerst onder de leerlinggebonden financiering (LGF) vielen
zitten altijd in fase 3. De ouders worden geïnformeerd en
geraadpleegd. Er wordt hen om toestemming gevraagd
voor extern onderzoek. De ouders ondertekenen het IHP
voor gezien.
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Peergroep OPTIMUS P.O.

Voor een klein aantal leerlingen is het reguliere
werk niet genoeg. Zij kunnen in aanmerking komen
voor ‘Dolfijn’, de Plusklas van OPTIMUS. OPTIMUS
primair onderwijs heeft 2 plusklassen ingericht voor
hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8.
Eén van deze plusklassen is gevestigd in onze school
voor leerlingen uit de gemeenten Oss en Landerd.
De plusklas draagt bij aan passend onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen en geeft deze leerlingen
tevens de mogelijkheid om kinderen uit de ‘peergroup’
(gelijkgestemden) te ontmoeten en met deze kinderen
samen te werken.
Eén dagdeel per week komen de kinderen naar
de plusklas. Zij krijgen daar passend onderwijs van
gespecialiseerde leerkrachten. Dit gebeurt onder
het motto ‘leren leren, leren denken leren leven’.
Toelatingsprocedure Plusklas:
• De school meldt het kind aan bij de
toelatingscommissie van de plusklas.
• De toelatingscommissie besluit of uw kind
kan worden toegelaten en op welke locatie.
• De toelatingscommissie meldt het besluit aan
de school.
Toelatingscriteria:
• Het kind beschikt in sterke mate over de
leereigenschappen, die kenmerkend zijn voor een
hoge intelligentie.
• Vermoedens van hoogbegaafdheid bij het kind
vanuit school
• Het leerstofaanbod van de basisschool tot nu toe
niet voldoet
• Intelligentieonderzoek
• Er zijn geen specifieke problemen in het functioneren
van het kind
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Praktisch:
• Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van
hun kind.
• De school betaalt een vaste bijdrage per leerling.
Taalonderwijs aan anderstaligen
De gemeente Oss heeft samen met het samenwerkingsverband een zogenaamde mobiele brigade
samengesteld. Onze leerlingen met een andere
thuistaal dan het Nederlands komen hiervoor in
aanmerking. Intern begeleider Tine Evers regelt in
overleg met ouders en leerkrachten de aanmelding.
De mobiele brigade komt bij ons op school om deze
kinderen extra Nederlandse les te geven.

Ze kijke n na a r
de toe koms t e n e r
is a a nda c ht voo r
de 2 1e e e uws e
va a rdig he de n.

De begeleiding naar het
voortgezet onderwijs

De verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs start in
groep 7: de Entreetoets van CITO wordt afgenomen
en de leerkrachten van groep 7 en 8 bespreken de
resultaten van de kinderen. Alle kinderen krijgen eind
groep 7 een zogenaamd pré advies.
In het nieuwe schooljaar informeert de school de
ouders over het voortgezet onderwijs, over de
werkwijze en de procedure in groep 8 en over het
belang van de Cito-toets. In de maand januari voert
de leerkracht van groep 8 gesprekken met leerlingen
(en hun ouders) om tot een goede schoolkeuze te
komen. De ouders kunnen na het advies hun kind
bij een school opgeven. Vanzelfsprekend bent u als
ouder vrij in de keuze van de school voor uw kind.
Wij houden zowel voor als na de plaatsing van de
leerlingen op een voorgezet onderwijsschool contact
met de betreffende school.

Eindtoets

Alle leerlingen in groep 8 maken een eindtoets voor
taal en rekenen. Vanaf schooljaar 2014-2015 mogen
scholen kiezen of hun leerlingen de centrale eindtoets
maken of een andere eindtoets die door de minister is
toegelaten. Wij gaan gebruik maken van de Centrale
eindtoets (ontwikkeld door het CITO) (www.hetcvte.
nl), uitgebracht door het College voor Toetsen en

Examens (CvTE). De nieuwe regelgeving heeft ook
consequenties voor de overgang van het primair naar
het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet
onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet
laten afhangen van het resultaat van de eindtoets.
Het schooladvies van de basisschool, dat elke leerling
van groep 8 vóór 1 maart moet krijgen, is leidend bij de
toelating tot het vervolgonderwijs. In het schooladvies
staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de
leerling past.

Heroverweging advies:

Indien de CITO-eindtoets beduidend beter is gemaakt
dan het schooladvies, dan zullen wij het advies
heroverwegen. Mochten wij het advies aanpassen,
dan zullen wij de ouders en hun kind z.s.m. informeren.

Tot slot

Op de Bogaard blijven we, zoals we altijd hebben
gedaan, kijken naar wat een kind wél kan en wat een
kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Dit doen we samen met u. Ook kijken we naar de
ondersteuningsbehoefte van onze leerkracht:
hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
Speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs blijft,
ook na invoering van de Wet Passend Onderwijs,
gewoon bestaan voor kinderen die bij ons of op een
andere reguliere basisschool echt niet op hun plek zijn.

Een ouder

van kinderen
in groep 1/2b en groep 3

E n tre e to e ts

E i n d to e t s
Pa sse n d sc h o o l a d vi e s
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ONZE
ONDERWIJSOPBRENGSTEN
Wat de kinderen leren op de Bogaard, wordt tegen het
einde van de basisschoolperiode in groep 8, gemeten
met de CITO Eindtoets. De uitkomsten worden
vergeleken met de landelijk gemiddelden.

2014

2015

545
540

540,9
537,6

2016

De Bogaard wordt ook door de onderwijsinspectie
getoetst op haar kwaliteit. Jaarlijks vindt er toetsing
op afstand plaats en eens in de vier jaar is er een
uitgebreid onderzoek op de school. De inspectie
kent ons jaarlijks het basistoezicht toe. Het laatste
inspectiebezoek was in 2019.

534,8

535
530

539,7

536,6

Tweemaal per jaar bekijken wij alle resultaten van
onze leerlingen en groepen m.b.v. trendanalyses.
Deze analyses geven objectief weer wat de resultaten
van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per jaargroep.
Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen
leerlingen te volgen door de jaren heen. Na analyse
volgt handelen: wij werken constant aan verbetering
van ons onderwijs. Het is ons streven om minstens op
het gemiddelde te scoren, maar natuurlijk het liefst
daarboven. Dat we als school ambitieus zijn, is terug
te zien in het feit dat we eigen normeringen hanteren
per groep, die ruim boven de inspectienormen liggen.

533,3

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2017

= pro/vs
= vmbo b/k
= vmbo g/t

= Landelijk gemiddelde van 535,2

=

2018
„Is de score van de CITO Eindtoets dan alleszeggend”
zult u wellicht denken? Nee, dat is het zeker niet.
Niet voor uw kind en niet voor ons onderwijs.
Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige
omgeving waarin uw kind mag zijn wie hij of zij is en

de deskundigheid van de juf of meester voor de klas
die iedere dag zijn/haar uiterste best doet uw kind
op het eigen niveau te laten excelleren. Daar staan
we voor en daar gaan we voor.

= vmbo t/havo
= havo
= havo/vwo
= vwo

2019
18

Fijne sfe e r

De s kundig h e i d
Ve i l i ge omgeving

O p e i ge n n i ve a u exce l l e re n
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ONZE REGELS, PESTEN
EN KLACHTENREGELING
Regels

Waar samen geleefd en geleerd wordt, gelden regels.
Ook op de Bogaard hebben we regels, school- en
klassenregels die we hanteren. In het kader van
De Vreedzame School hebben wij een grondwet.

Pesten

Pesten wordt op de Bogaard niet getolereerd. Om
dit te voorkomen, maar ook om te leren hoe kinderen
zich kunnen weren tegen pesten, volgen leerkrachten
een teamtraining vanuit De Vreedzame School. In
onze ogen is pesten geen op zichzelf staand feit,
maar onderdeel van een groter geheel, heeft het met
meer elementen te maken. Een kind pest niet om het
pesten, maar omdat het zich niet prettig voelt, zich
niet gehoord voelt, er niet bij hoort enz.
Wij hopen te voorkomen dat er gepest wordt. Toch
lukt dit niet altijd. Wanneer u er weet van heeft dat
een kind pest, of gepest wordt, dan verzoeken wij u
om dit bij ons te melden. In eerste instantie zal de
leerkracht het probleem in overleg met betrokkenen
aanpakken.

Klachten

Ondanks het bovenstaande kan het gebeuren dat
leerlingen of ouders zich niet prettig voelen op school.
Klachten zijn in eerste instantie welkom bij de
leerkracht of de directeur.
Als overleg met de school geen oplossing biedt,
kunt u contact opnemen met onze contactpersonen:
Karin van Beek en Tine Evers.
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Ook kunt u contact opnemen met contactpersonen
van het bestuur,
de heer Christian Heeren, 06-51996561 en/of
mevrouw Marijke van der Leest, 06-25498751
Beiden zijn in dienst van de GIMD (Gemeenschappelijke
Instelling Maatschappelijke Dienstverlening).
U kunt het hoofdkantoor van GIMD bereiken via
telefoonnummer: 058-2954777.
Ten aanzien van klachten op het gebied van
machtsmisbruik zijn de scholen van
OPTIMUS P.O. aangesloten bij de:
Landelijke Klachtencommissie Stichting Geschillen
Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
Tel. 070-3861697 (van 09.00 uur tot 12.30 uur)
www.info@gcbo.nl.

Privacy / Omgang met
persoonsgegevens

Binnen Stichting Optimus primair onderwijs gaan
wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind.
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, is vastgelegd
in onze privacyverklaring en het privacyreglement.
Deze documenten treft u aan op de website
www.optimusonderwijs.nl en www.bsdebogaard.nl.
Het privacyreglement is met instemming van de
GMR vastgesteld.
Alle gegevens die over u, uw kind, en over onze
medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als
dat nodig is voor het leren en begeleiden van uw kind,
en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school
de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. In de privacyverklaring staat alle verplichte
informatie om u beknopt op de hoogte te stellen van
de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.
De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouder/
verzorger, zoals bij de inschrijving van uw kind op
onze school. Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel, zoals IB’ers, gegevens
over uw kind: zoals cijfers, vorderingen en overige
ontwikkelingen.
Soms worden er ook nog bijzondere persoonsgegevens verwerkt, wanneer dit bijvoorbeeld nodig
is voor de juiste begeleiding van uw kind. Dit kunnen
(medische) gegevens zijn ingeval sprake is van
bijvoorbeeld dyslexie of allergieën. Gegevens van de
leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerling
administratie- en leerlingvolgsysteem. Uiteraard
worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.
Dit betekent onder andere dat de persoonsgegevens
door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot deze
persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat deze
gegevens nodig heeft.

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 wordt ingelogd.
Wij hebben met de leveranciers van deze (digitale)
materialen duidelijke afspraken gemaakt over de
omgang met deze persoonsgegevens. De leverancier
mag deze persoonsgegevens namelijk alleen gebruiken
als daarvoor toestemming is gegeven, zodat misbruik
van die informatie door de leveranciers wordt voorkomen.
In ons privacyreglement kunt u lezen welke rechten u
heeft aangaande de omgang met persoonsgegevens
en bij wie u terecht kunt voor verzoeken omtrent het
uitoefenen van deze rechten. Zo heeft u als ouder
bijvoorbeeld het recht om de door ons geregistreerde
gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet blijken te kloppen, dan mag u daarnaast
van ons verwachten dat wij –op uw verzoek- de
informatie verbeteren of aanvullen. Voor het gebruik
van foto’s en video-opnames van leerlingen, op
bijvoorbeeld de website van de school of in de
nieuwsbrief, wordt toestemming aan u gevraagd.
Wij zullen aan het begin van ieder schooljaar u
informeren over de eerder gegeven of geweigerde
toestemming. U mag vervolgens altijd besluiten om
die toestemming alsnog te geven, of om uw eerder
gegeven toestemming weer in te trekken. Het
intrekken van de toestemming heeft geen betrekking
op reeds met uw toestemming gemaakte foto’s.
Wij registreren of en waarvoor u toestemming heeft
gegeven. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij
natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan
en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto
of video te plaatsen. Ouders kunnen in het ouderportaal of whatsapp-groep zelf aangegeven of de
NAW gegevens van hun kind mogen worden gedeeld
met andere ouders.
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Sponsoring

Omgaan met sponsorgelden Optimus volgt het
landelijk convenant “Scholen voor primair en
voortgezet onderwijs sponsoring” dat in 2019 is
verlengd tot eind 2019. Na evaluatie zal dit convenant
waarschijnlijk in 2020 vernieuwd worden. In dit
landelijk convenant hebben 11 partijen, waaronder de
Nederlandse staat, de besturenorganisaties po en
vo en de werknemer- en werkgeversorganisaties
vastgelegd binnen welke kaders sponsoring van
scholen kan plaatsvinden. De meeste belangrijke
punten uit het convenant betreffen:
• Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar
zijn met de pedagogische en onderwijskundige
taak en doelstelling van de school. Er mag geen
schade worden berokkend aan de geestelijke of
lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming
zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor
mag geen voordeel trekken uit onkunde of
goedgelovigheid van leerlingen.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen
en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het
onderwijsaanbod en de door de school en het
schoolbestuur aan het onderwijs gestelde
kwalitatieve eisen.
• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar
komen doordat op enig moment sponsormiddelen
wegvallen. De (gehele) medezeggenschapsraad
heeft instemmingsrecht wanneer de school een
sponsorovereenkomst wil aangaan.
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ONZE GROEPEN
EN TEAMLEDEN
Groep

Ma

1/2A

Desiré de Bie

1/2B

Di

Het team bestaat uit 18 personeelsleden.

Wo

Desiré de Bie

Desiré de Bie

Do

Vr

Leonie Fleuren

Desiré de Bie

Linda Thomassen Linda Thomassen Mayke de Jong

Mayke de Jong

Mayke de Jong

3

Rick van Tienen

Claudy Verhees

Claudy Verhees

4

Carla van Orsouw Carla van Orsouw Karin Jeurink

Karin Jeurink

Karin Jeurink

5

Susan van ‘t Hof

6

Leonie vd Meulen Karin van Beek

Karin van Beek

Leonie vd Meulen Leonie vd Meulen

7

Bram Dekker

Bram Dekker

Bram Dekker

Bram Dekker

Bram Dekker

8

Karin van Beek

Jo van Houdt

Jo van Houdt

Jo van Houdt

Jo van Houdt

Onderwijsassistent

Niki Siebers

Niki Siebers

Niki Siebers

-

-

Administratie/Congiërge Linda vd Voet

Linda vd Voet

Linda vd Voet

Linda vd Voet

-

Intern begeleider
groep 5 t/m 8

Willy Loeffen

-

Willy Loeffen

-

-

Intern begeleider
groep 1 t/m 4

Tine Evers

Tine Evers

Tine Evers

Tine Evers

Tine Evers

Directeur

Marijke Devillers

Marijke Devillers

Marijke Devillers

Marijke Devillers

Marijke Devillers

Rick van Tienen

Susan van ‘t Hof

Het managementteam bestaat uit:
• Marijke Devillers, directeur
• Willy Loeffen, intern begeleider bovenbouw
(groep 5 t/m 8)
• Tine Evers, intern begeleider onderbouw
(groep 1 t/m 4)
• Karin Jeurink, bouwcoördinator onderbouw
• Jo van Houdt, bouwcoördinator bovenbouw
Onderwijsondersteuning wordt gegeven door:
Linda van der Voet, administratief medewerkster/
conciërge.

Rick van Tienen

Antoinette Vissers Antoinette Vissers Antoinette Vissers

U kunt ons via e-mail bereiken op
dir.bogaard@optimusonderwijs.nl. Vaak is direct
mailcontact nog makkelijker. U kunt alle teamleden
persoonlijk bereiken via hun e-mail adressen op de
website. Bij noodgevallen is de directeur mobiel te
bereiken: 06-33638106.
Op maandag tot en met vrijdag kunt u voor vragen en
opmerkingen na 14.45 uur bij de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 8 terecht. De leerkrachten zijn bovendien
telefonisch te bereiken op school tussen 14.45 en 16.00
uur. Houdt u er rekening mee dat dinsdag en donderdag
onze vergaderdagen zijn.

Samenstelling van het team
1 augustus 2019

Ruim 33% van onze beschikbare FTE voor de klas
wordt ingevuld door mannelijke leerkrachten.
Dit is ruim het dubbele van de 15% die landelijk geldt.

33%
Het totale team bestaat uit vier mannen en veertien
vrouwen. In leeftijdsopbouw ziet ons team er als volgt uit.
0-25

26-35

36-45

46-55

56-54

65+
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Ontwikkeling en begeleiding van
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
Alle personeelsleden die in dienst zijn van Optimus
PO vallen onder de gesprekkencyclus zoals hij is
vastgesteld in het directieberaad en GMR in juli 2019.
Startende leerkrachten (leerkrachten die minder dan
drie jaar ervaring hebben) vallen onder de notitie
“Een vliegende start” vastgesteld in najaar 2017.

Een zieke leerkracht

Onze school is aangesloten bij de vervangerspool
Ingenium. Bij ziekte regelt een medewerker van de
pool een beschikbare vervanger. Mocht er geen
invalleerkracht meer beschikbaar zijn, dan vraagt de
directeur een leerkracht uit het team. Als er geen
eigen leerkracht in de mogelijkheid is te vervangen,
dan wordt per keer bekeken of een van de ambulante
personeelsleden (directeur of intern begeleider) de
groep over kan nemen. Soms is er de mogelijkheid een
van de stagiaires onder toezicht van de directeur of
intern begeleider les te laten geven. Een mogelijkheid
is ook dat een groep verdeeld wordt over de andere
groepen. In slechts uitzonderlijke situaties zal een
groep “naar huis worden gestuurd”. Dit laatste
proberen wij te vermijden.

Bereikbaarheid

Tussen 8.00 uur en 8.30 uur zijn we bereikbaar voor
ziekmeldingen (en beter meldingen) van leerlingen
en andere dringende zaken. Op onze website
www.bsdebogaard.nl plaatsen we regelmatig nieuwe
foto’s, berichtjes en nieuwtjes.

BESTUUR, MEDEZEGGENSCHAPSRAAD, OUDERRAAD
Het schoolbestuur:
Stichting Optimus P.O.

Onze school valt samen met 31 andere scholen onder
het bestuur van Optimus P.O., een stichting voor
katholiek en interconfessioneel primair onderwijs,
gevestigd in Cuijk.
OPTIMUS primair onderwijs wil een zeer goede
organisatie zijn, zowel voor de 650 medewerkers,
als voor de bijna 5000 kinderen, die dagelijks een
van de 31 scholen bezoeken.
Het postadres van stichting Optimus P.O. is:
Postbus 315,
5430 AH Cuijk.
Het bestuur is via e-mail bereikbaar op
info@optimusonderwijs.nl
en telefonisch via 0485-318910.

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de Bogaard is een door ouders en leerkrachten
gekozen medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Ouders en leerkrachten kunnen bij leden van deze
raad terecht met vragen en/of opmerkingen. De MR is
een soort ondernemingsraad van de school, vergadert
een aantal keer per jaar en bestaat uit drie ouders en
drie teamleden. Zij houdt zich bezig met het beleid
van de school en geeft advies en/of instemming bij
voorgenomen besluiten. U bent hartelijk welkom bij de
MR vergaderingen. De vergaderdata zijn opgenomen
in de jaarkalender.
De MR oudergeleding (OMR) bestaat uit:
John Loeffen, voorzitter
Nanda Mols, lid MR
Vacature, lid MR
De MR personeelsgeleding (PMR) bestaat uit:
Antoinette Vissers, secretaris
Vacature, lid MR
Vacature, lid MR
Het verslag van iedere bijeenkomst kunt u nalezen op
onze website.
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Ouderraad

Binnen elke groep heeft een ouder de taak als
klassenouder op zich genomen om een vast
aanspreekpunt te zijn voor ouders en leerkracht(en).
Het gaat hier om praktische zaken zoals het regelen
van vervoer en ouderhulp bij uitstapjes en andere
activiteiten (sinterklaas, kerst, carnaval,
Koningsspelen en schoolreis). De ouderraad int
ook de schoolbijdrage voor uw kind(eren).
Verder fungeert de ouderraad als klankbord
tussen de leerkracht(en) en ouders van de groep
(voor praktische zaken). Voor vragen, ideeën of
suggesties kunt u bij uw klassenouder terecht.
De klassenouders vormen samen met een penningmeester en voorzitter een team; de ouderraad.
Samenstelling ouderraad schooljaar 2019-2020
Voorzitter:
Henriëtte van Zonsbeek
Penningmeester: Charlotte Geenen
Klassenouders:
Groep 1-2A:
Nelleke van Els
Groep 1-2B:
Ilze van den Hoek (aanspreekpunt)
en Susan van Lieshout
Groep 3:
Wendy van Uden
Groep 4:
Mieke van Veghel (aanspreekpunt)
en Marion Derks
Groep 5:
Janneke Kerkhof
Groep 6:
Hester van Winsen
Groep 7:
Susan van Dieten
Groep 8:
Susan Jaspers
De vergaderingen worden bijgewoond door
Marijke Devillers namens het team van De Bogaard.
De Ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van
€ 37,50 per kind voor het schooljaar 2019-2020.
U kunt het bedrag in één keer (begin oktober) of in
twee keer (oktober en januari) overmaken op de
bankrekening van de Ouderraad 14.31.06.538.
t.n.v. Stg. Ouderraad “de Bogaard”.
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De ouderbijdrage kan wettelijk niet verplicht worden.
Is het een en ander onduidelijk of zijn er m.b.t. het
betalen van de ouderbijdrage problemen, dan kunt u
altijd contact opnemen met de penningmeester van
de Ouderraad of met de directie.

Betrokkenheid van ouders

Wij kunnen ons verheugen in een hoge betrokkenheid
van ouders van onze leerlingen bij het onderwijs en
de organisatie van de school. We vinden het ook erg
belangrijk dat ouders participeren binnen onze school.
De ouders vervullen dan ook wezenlijke taken binnen
de school. Voor tal van activiteiten is de hulp van
ouders onontbeerlijk. De zorg voor de kinderen moet
de basis zijn voor onze samenwerking Met ouderparticipatie bereiken wij dat ouders in contact komen
met wat er op school leeft. Voor uw hulp bij tal van
activiteiten die het gehele schooljaar plaatsvinden,
kunt u zich door middel van ons ouderparticipatieformulier opgeven. Dit formulier wordt aan het begin
van het schooljaar aan uw kind meegegeven.

Activiteiten door ouders

Wij proberen op onze school ouders op diverse
manieren actief bij de school te betrekken. De keuze
of u, in welke vorm dan ook, actief bij de onze school
betrokken wilt worden, maakt u uiteindelijk zelf. Ze
maken het voor ons echter mogelijk om veel extra
aantrekkelijke activiteiten in ons onderwijsaanbod op
te nemen. Activiteiten worden veelal gecoördineerd
door iemand van de ouderraad in samenwerking met
teamleden.

Onkosten

Brandstof en eventuele parkeerkosten mag u
declareren. Uit de ouderbijdrage worden deze kosten
vergoed.

“Ouders
maken het mogelijk
om extra activiteiten
in ons onderwijsaanbod op te
nemen“
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ONZE PARTNERS IN OPVANG
EN OPGROEIEN
Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)

Logopedie-taak GGD Hart voor Brabant gewijzigd.
Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschool-kinderen is een belangrijke
taak van school en van de jeugdgezondheidszorg. De
screening spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen
door GGD-logopedisten was hier onderdeel van.
Met ingang van 1 januari 2016 is dit veranderd en is de
screening door de GGD-logopedist op 5-jarige leeftijd
vervallen.
Hoe verloopt het nu?
In de eerste vier jaar onderzoeken we kinderen op
het consultatiebureau zeer regelmatig op hun
spraak- en taalontwikkeling. Per 1 januari is het
2-jaars contact verlengd zodat de jeugdarts de
spraak- en taalontwikkeling van het kind uitgebreider
kan onderzoeken. Als het nodig is, doet de jeugdverpleegkundige aanvullend onderzoek in de
thuissituatie. Zij gaat dan ook met de ouders in
gesprek over taalontwikkeling en taalstimulering.
Daarnaast onderzoekt de jeugdarts alle kinderen
op 5/6-jarige leeftijd tijdens een consult op het
consultatiebureau. Hierbij komen alle ontwikkelingsdomeinen aan de orde, inclusief de spraaken taalontwikkeling en de gehoorscreening.
Wat kunt u doen bij vragen of zorgen rondom
spraak- en taalontwikkeling?
Hebt u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling
van een kind op uw school? Dan kunt u hiervoor
vanzelfsprekend terecht bij de aan uw school
verbonden jeugdverpleegkundige. Een kind kan dan
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extra opgeroepen worden voor een contact.
De jeugdverpleegkundige maakt een inschatting of
voor het kind logopedische ondersteuning noodzakelijk
is. Indien de zorgverzekeraar hierom vraagt kan de
jeugdarts hiervoor een verwijzing schrijven.
Tot en met dit schooljaar (2015-2016) kunt u,
eventueel via de jeugdverpleegkundige van de GGD,
voor onderzoeken op verzoek nog een beroep doen op
de GGD-logopedist. Na dit schooljaar kunt u hiervoor
contact opnemen met een vrijgevestigde logopedist.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op
via 0900 – 463 64 43, bereikbaar op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de GGD Jeugdgezondheidszorg op www.ggdhvb.nl/mijnkind.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Hart voor Brabant zet zich in voor de bescherming en
bevordering van de gezondheid van de jeugd tot 19
jaar. Logopedisten, jeugdartsen, een jeugdpsycholoog,
sociaal verpleegkundigen en teamassistenten richten
zich op het opsporen van gezondheidsproblemen bij
jeugdigen. Waar mogelijk staan zij u bij met adviezen
over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
De jeugdarts/teamassistent onderzoekt op 5/6-jarige
leeftijd uw kind. Bij dit onderzoek komen aan bod:
ogen, oren, groei, houding, motoriek, de psychosociale
ontwikkeling (zowel thuis als op school), inclusief de
spraak- en taalontwikkeling en de gehoorscreening.
Op ongeveer 9-jarige leeftijd vindt er volgens het
rijksvaccinatieprogramma nog een vaccinatie plaats.

Op 1 0/11-jarige leeftijd vindt er nog een onderzoek
plaats door de teamassistent of sociaal verpleegkundige.
Hierbij wordt in elk geval gekeken naar ogen, kleuren
zien en groei.
U kunt altijd kosteloos een extra onderzoek of gesprek
aanvragen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van
uw kind dat u tijdig met uw vragen komt. De sociaal
verpleegkundige van de GGD is eveneens participant
binnen de opvoedingswinkel in Oss. Wanneer u
vragen heeft over de opvoeding of de lichamelijke
of psychosociale ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u hier een afspraak maken. Indien nodig kan de
verpleegkundige betrokken worden bij overleg binnen
het zorgteam op school. In dit multidisciplinaire
overleg worden kinderen met problemen besproken.
Voor meer informatie over de onderzoeken en
werkzaamheden van de GGD of voor het maken van
een afspraak, kunt u tegen lokaal tarief bellen naar
0900-4636443. U kunt ook kijken op www.ggdhvb.nl.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Iedere gemeente heeft een Basisteam Jeugd &
Gezin waarbij medewerkers met diverse specialistische achtergronden (preventieve zorg, geestelijke
gezondheidszorg, licht verstandelijke beperking
Jeugdbescherming/veiligheid etc.) vanuit één team de
hulpvragen samen oppakken. De vraag staat centraal.
Kinderen, jeugdigen en hun ouders worden zoveel
mogelijk op maat geholpen. Daarbij wordt meer een
beroep gedaan op de eigen kracht van het gezin en
haar directe omgeving. De betrokken medewerker van
het Basisteam Jeugd & Gezin ondersteunt dit proces.
Als er meer hulp nodig is dan de mensen van het
Basisteam Jeugd & Gezin kunnen bieden, dan halen zij
er gespecialiseerde jeugdhulp bij. Dus als u advies of
hulp nodig heeft bij vragen over opvoeden en opgroeien
of jeugdhulp wilt aanvragen, kunt u vanaf 1 januari
2015 niet meer bij Bureau Jeugdzorg terecht.

U kunt, net als voorheen, terecht bij het laagdrempelige
Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Kerkstraat 13, 5341 BK Oss,
telefoonnummer 0412-473626
of via info@centrumjeugdengezin-maasland.nl
U kunt ook terecht bij het consultatiebureau, bij de
school van uw kind (de jeugdverpleegkundige of de
schoolmaatschappelijk werker), of bij uw huisarts.
Het is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om bij
Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) jeugdhulp aan te vragen.

Schoolmaatschappelijk werk

Op alle basisscholen van Optimus wordt
Schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd.
Vanaf 1 maart 2004 is er een schoolmaatschappelijk
werkster aan onze school verbonden. Bereikbaar
onder nummer 0412-623880.
Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u
betekenen?
De schoolmaatschappelijk werker vormt samen met
de intern begeleider van de school het zogenaamde
schoolzorgteam. Dit schoolzorgteam bespreekt
minstens één keer per maand de leerlingen met
sociaal-emotionele problemen en adviseert dan over
de te volgen aanpak. Met uw vragen kunt u bij de
schoolmaatschappelijk werker terecht. De intern
begeleider kan u met elkaar in contact brengen.
Leerlingen worden in principe anoniem besproken.
Alleen wanneer u toestemming gegeven heeft, wordt
uw kind op naam besproken en kan er inzage zijn in
het dossier van uw kind. De intern begeleider zorgt
voor de planning en de bewaking van de procedure.
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Jeugdtandverzorging
Mondverzorgingvoorkids.nl

Jeugdtandverzorging (JTV) Mondzorgvoorkids.nl heeft
tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van
de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende
kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging,
waarbij het voorkómen van mond-, en tandziekten
(waaronder tandbederf) voorop staat. Door uitgebreide
voorlichting en persoonlijk advies wordt geprobeerd
een gezonde mond met een gaaf gebit te behouden.
Waar wordt deze verzorging verleend?
Ouders ontvangen een oproep voor de controle in de
Dental Car, die twee maal per jaar de school bezoekt.
Buiten deze tijden kunt u terecht in het centrum voor
JTV Mondzorgvoorkids.nl in Oss.
Obrechtstraat 25, tel. 0412-625967.
De kinderen worden vanaf circa 7 jaar in de gelegenheid
gesteld zelfstandig te komen, indien zij en hun ouders
dat wensen; zij worden dan in groepjes door de assistente
uit de klas gehaald. In geval van bijzonderheden wordt
alsnog contact gezocht met de ouders.

Buitenschoolse opvang

De Eerste Stap verzorgt de BSO op de school van uw
kind. Na de zomervakantie is basisschool de Boogaard
gestart met het 5-gelijke-dagenrooster. Dit betekent
voor uw kind dat het tijdens de opvangdagen in de
buitenschoolse opvang na school langer bij ons aanwezig
zal zijn. Zoals u van ons gewend bent zorgen wij voor
een aantrekkelijk en uitdagend activiteitenprogramma
op onze BSO locatie Stationssingel.
In de nieuwe situatie start de reguliere voorschoolse
opvang om 7.30 uur en eindigt om 8.30 uur. De
naschoolse opvang start aansluitend aan school om
14.15 uur en eindigt standaard om 18.00 uur. Maar u
kunt ook kiezen voor een eindtijd van 17.30 uur.

In het kort de keuze van de
eindtijd

• einde schooltijd tot 17.30 uur
• einde schooltijd tot 18.00 uur
Indien u nog geen gebruik maakt van de Bso maar
wel interesse heeft, dan kunt u zich aanmelden via
ouderportaal@deeerstestap.nl Hier kunt u ook
aangeven van welke eindtijd u gebruik wilt maken.
Wij nemen contact met u op en u ontvangt daarna
zo spoedig mogelijk een overeenkomst.
Om de tijden van de kinderopvang beter aan te laten
sluiten bij de eindtijd van de school, bieden wij vanaf
dit nieuwe schooljaar in de dagopvang ook verlengde
opvang aan van 13:00 uur tot 14:30 uur.
Indien u ook een kind heeft wat naar de dagopvang
gaat, kunt u bij ons terecht tussen 14:15 uur en 14:30
uur om uw kind op te halen.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust
contact met op met het centraal kantoor, dit kan via
bovenstaand mailadres of het telefoonnummer
024-6488387. Ook kunt u contact opnemen met het
kantoor in Ravenstein: 0486-712001
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NIEUWE
OUDERS
Wij hanteren een open toelatingsbeleid. Elk kind
dat onderwijs wil volgen, is welkom op de Bogaard.
Wij staan open voor iedereen die zich thuis voelt bij
onze manier van leven en werken.

Aanmeldingsprocedure

Na een persoonlijk kennismakingsgesprek met de
directeur, waarbij uw kind ook hartelijk welkom is,
ontvangt u een informatiepakket. Hierin zit ook een
aanmeldingsformulier. Het formulier kunt u afgeven
of opsturen naar de school. U ontvangt dan een
bevestigingsbrief retour. Zo bent u zeker van een plekje
voor uw kind op de Bogaard!

Even wennen in groep 1

De basisschoolperiode van een kind begint op de
vierde verjaardag. Een aantal weken daarvoor neemt
de leerkracht van uw kind telefonisch contact met u op
om tien wenmomenten af te spreken. Zo kan uw kind
alvast een beetje wennen aan de juf, de klasgenootjes,
de gewoontes en de regels.

S p e l e n i s l e re n
me t h o o fd , h a r t
en handen
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PRAKTISCHE ZAKEN OP
ONZE SCHOOL
Aanmelding

Aanmelding vindt meestal ruim voor de vierde
verjaardag van uw kind plaats. U kunt uw kind
schriftelijk aanmelden. Dit kan het hele schooljaar
door. De gegevens van het aanmeldingsformulier
worden digitaal opgeslagen.
U kunt uw kind ook aanmelden op de open avond
in februari. Deze avond wordt in de plaatselijke
krant aangekondigd. U kunt dan samen met uw kind
een kijkje nemen in de school of de dag erna onder
schooltijd.
U kunt ook een afspraak maken voor een oriëntatie
bezoek. Bij een oriëntatie bezoek krijgt u informatie
over de school en de werkwijze en bent u in de
gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend krijgt
u een rondleiding door de directeur.

Arbo

De veiligheid en het welzijn van de kinderen en de
leerkrachten krijgt veel aandacht op school. Er zijn
daarom ook altijd enkele BHV’ers (Bedrijfs Hulp
Verleners) aanwezig. De ontruiming van de school
wordt jaarlijks geoefend. In ieder lokaal hangt een
ontruimingsplan. De speeltoestellen op de speelplaats
worden periodiek door een daartoe gecertificeerd
bedrijf gecontroleerd. Ongevallen waarbij kinderen
gewond raken worden geregistreerd in een ongevallen
logboek.
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Brandveiligheid

De school is brandveilig ingericht. We oefenen jaarlijks
met de leerlingen het ontruimen van de school. Iedere
leerkracht weet wat van hem of haar verwacht wordt
in een noodsituatie.

EHBO

Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen,
dan helpen wij zo goed mogelijk. Van de ongevallen
wordt een registratie bijgehouden. Is het niet
ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Er zijn op
de Bogaard meerdere personeelsleden bevoegd als
bedrijfshulpverlener. Indien nodig vragen wij u uw kind
op te halen en er mee naar de huisarts te gaan, bij
spoedgevallen handelen we zelf en wordt u door ons
hierover ingelicht.

Evenementen

Festiviteiten die gedurende het schooljaar plaats
vinden, zijn o.a.:
De viering van de verjaardag van de groepsleerkracht(en), opening van de boekenweek, sinterklaas,
kerstmis, carnaval, de koningsspelen, het schoolreisje,
de schoolverlatersdagen voor groep 8, de Bogavieringen,
de eindmusical van groep 8 en de jaarsluiting.

Hoofdluizencontroles

Zoals op veel scholen hebben we regelmatig meldingen
van de aanwezigheid van hoofdluis. Omdat wij vinden
dat de bestrijding van hoofdluis een zaak is van school
en ouders.
Sinds 2000 hebben we een “ouderwerkgroep
hoofdluis”. Elke week na een vakantie van minimaal
één week vindt er hoofdluiscontrole plaats. Indien bij
een kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd,
dan ontvangt u bericht. Wordt er in een groep bij een
kind hoofdluis gevonden, dan krijgen alle ouders van
kinderen van die groep een bericht, zodat ze op de
hoogte zijn en hun kind extra kunnen controleren.
Het advies van de GGD ten aanzien van de behandeling
in geval van hoofdluis: Stofkammen, stofkammen
en nog eens stofkammen! Eventueel in combinatie
met een chemisch middel en stofkammen en deze
behandeling minimaal een periode van 3 weken
volhouden. Om preventief te werk te gaan wordt
uitdrukkelijk geadviseerd uw kinderen wekelijks zelf
op hoofdluis te controleren.

Informatievoorziening

Tevens vindt u er de groepspagina’s van de
kinderen en diverse links naar andere websites.
•D
 e 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. Dit heeft
om diverse redenen (papierverbruik, tijdbesparing,
extra mogelijkheden via zgn. ‘links’) onze voorkeur.
De nieuwsbrief is bovendien te lezen op de website.
•D
 e schoolgids. De schoolgids zal ieder jaar bijgesteld
worden. De gedrukte schoolgids kan aan het begin
van elk schooljaar desgewenst bij de administratie
worden opgehaald. Daarnaast is de schoolgids
altijd via de website te lezen. Daar is altijd de
meest actuele gids te vinden en u kunt er bovendien
gemakkelijk met een trefwoord in zoeken.

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:

Heeft uw kind tussentijds hoofdluis of neten?
Meld dit dan bij Linda van der Voet.
l.vdvoet@optimusonderwijs.nl of 0486-412236

• De informatieavond aan het begin van elk schooljaar.
De groepsleerkracht schetst in het kort een beeld
van het onderwijs in de betreffende groep. Op deze
manier geven wij u meer inzicht in wat uw kind dit
schooljaar te wachten staat. Deze avond kunt u
nader kennis maken met de groepsleerkracht(en)
en andere ouders.
• 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. Ook actuele gebeurtenissen,
onze nieuwsbrief Moet Je Weten en de schoolgids,
zijn te lezen via onze eigen site.

Ook voor vragen is Linda aanspreekpunt op school.
Kijk ook op de schoolwebsite, onder het kopje
ouders/kopje hoofdluis.
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Leerlingdossier

Alle scholen houden een leerling-administratie
en -dossier bij. Daarin staan onder meer:
• notities over de bespreking van het kind door het
schoolteam
• notities van de gesprekken met ouders
• speciale onderzoeken
• de toets- en rapportgegevens
• de handelingsplannen; plannen voor extra hulp aan
het kind
Soms worden er ook schriftelijke observaties van
leraren toegevoegd over de sociale- en emotionele
ontwikkeling van het kind, de werkhouding en de
taakaanpak. Het leerling-dossier is strikt vertrouwelijk
en ligt goed opgeborgen in de orthotheek. Ouders
hebben het recht om het dossier van hun kind in te
zien (inzagerecht). Om het dossier te raadplegen,
maakt de ouder een afspraak met de directeur. Deze
stelt de ouder in de gelegenheid het dossier in te zien.
Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig.
De school is verplicht desgevraagd binnen dertig
dagen, tegen vergoeding van de kosten, een kopie
van het dossier mee te geven. De school kan hiervoor
maximaal € 4,50 in rekening brengen. De ouders
mogen de school verzoeken de gegevens te corrigeren.
Daarbij moeten ze de gewenste wijzingen aangeven.
Correctie houdt in: verbeteren, aanvullen, verwijderen,
afschermen of op een andere manier ervoor zorgen
dat onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden.
De school is alleen verplicht om te corrigeren als
de feitelijke gegevens onjuist zijn, onvolledig of
niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor
ze verwerkt zijn of op een andere wijze in strijd met
een voorschrift van de Wet Persoonsbescherming of
een andere wet zijn verwerkt. Met uitzondering van
wettelijke verplichtingen (onderwijsinspectie,
leerplichtambtenaar en GGD) worden zonder
toestemming geen gegevens aan derden ter beschikking
gesteld. De gegevens worden tot 5 jaar na vertrek van
de leerling bewaard; daarna worden ze vernietigd.
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Lichamelijke oefening

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 vanaf groep 3. De leerkrachten
van de groepen informeren de kinderen op de eerste
schooldag over de juiste gymtijden.
Meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling”
Met ingang van het school 2013/2014 moeten alle
(basis)scholen meewerken aan de meldcode voor
Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in
dat ook wij op school signalen van kindermishandeling
moeten melden bij de instanties die daar verdere
stappen in zetten. Voor onze school betekent het,
dat we de signalen die we krijgen van kinderen
bespreken met de schoolmaatschappelijk werkster.
Daarna gaan we een gesprek aan met de ouders van
het kind, waarin we vertellen wat de signalen zijn
en dat de schoolmaatschappelijk werkster verder
contact legt met de ouders. Het vervolg daarop speelt
zich niet meer in de school af. Dat gaat via andere
instanties, zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD of
Bureau Jeugdzorg.

Pauze: 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?

Protocol kindermishandeling

De school hanteert het protocol kindermishandeling
en huiselijk geweld dat te vinden is op
www.protocolkindermishandeling.nl, inclusief het
stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld.

Rookbeleid

In het kader van het wettelijke anti-rookbeleid in
openbare gebouwen is onze school rookvrij. Dit
houdt in dat er door niemand en in geen enkele
omstandigheid binnen de school gerookt mag worden.

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
verlangd wordt.

Stagiaires

Regelmatig zult u op onze school stagiaires zien. Wij
bieden stageplaatsen aan studenten van de Pabo uit
Nijmegen. Het is soms ook mogelijk, dat een stagiaire
een bepaalde tijd van de week een groep overneemt.
Dit zijn de zgn. Lio-stages (leerkracht in opleiding). Een
Lio-stagiaire is bezig met het laatste jaar van de Pabo
en moet op deze manier afstuderen. De verantwoording
blijft uiteraard bij de leerkracht van de groep.

Als uw kind drie jaar en tien maanden is, krijgt uw
kind een uitnodiging, waarop staat vanaf wanneer
uw kind mag beginnen en wie de leerkracht is. Vanaf
die tijd mag uw kind tien dagdelen naar school om
alvast te wennen. De dagen worden in overleg met de
leerkracht van groep 1-2 gepland. We kijken dan welk
moment het voor het kind en de groep het geschiktst
is om kennis te komen maken.
Voor kinderen, die van een andere school komen, is
het mogelijk (na toestemming van de school waar
het kind tot op dat moment zit) een dagdeel ‘mee te
draaien’ in de nieuwe groep.

Traktaties

Natuurlijk mogen de jarige leerlingen trakteren op
school. De kinderen worden voor de pauze in de
gelegenheid gesteld om te trakteren.
Wij vinden het wenselijk dat uitnodigingen van
feestjes e.d. buiten schooltijd worden uitgedeeld.
Deze uitnodigingen betreffen vaak maar enkele
leerlingen. Kinderen die niet worden uitgenodigd
vinden het vaak een vervelende ervaring als ze geen
uitnodiging krijgen.

Toelating en kennismakingsdagen

Om toegelaten te worden tot de basisschool moeten
kinderen vier jaar oud zijn. Op of na hun vierde
verjaardag kunnen kinderen dus naar school. Een kind,
dat vier jaar wordt, mag de basisschool bezoeken,
een kind van vijf jaar is hiertoe verplicht.
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Verkeersveiligheid

Sinds oktober 2008 heeft onze school het Brabants
VerkeersveiligheidsLabel mogen ontvangen, afgekort
BVL. Hiermee wil onze school aangeven dat ze het
verkeersonderwijs erg belangrijk vindt. Om het BVL
te mogen behouden dient er een goed educatief
verkeers- en activiteitenprogramma te zijn voor elke
groep van elk schooljaar.
Bij alle activiteiten staan we als school hierin niet
alleen; verkeersouders, VVN- Maasland, politie,
Veilig Verkeer Nederland en vele andere organisaties
zorgen voor efficiënte ondersteuning.
We vragen aan alle ouders als u binnen de kern
van Ravenstein woont, om zoveel mogelijk met hun
kinderen naar school te lopen of te fietsen. Als dit
niet mogelijk is en u de kinderen met de auto brengt,
om gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de
omgeving van de school zoals ’t Kempke, om geen
overlast te bezorgen bij de buurtbewoners. Denk aan
de veiligheid van onze kinderen en rijd maximaal 30
km per uur.

Verlof

Verlof kan uitsluitend verleend worden door de
directie. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld
worden aan de leerplichtambtenaar. Wanneer u voor
uw kind verlof wilt aanvragen dient u dat ruimschoots
van tevoren schriftelijk te doen bij de directeur van de
school. Een standaardformulier kunt u bij hem verkrijgen.
De directeur kan dan verlof geven of dit weigeren. In
het laatste geval kunt u eventueel in beroep gaan bij
de leerplichtambtenaar. Het volgende willen wij u ter
overweging geven:
Regelmatig worden aanvragen ingediend voor
extra verlof/vakantie, bijvoorbeeld een vrijdag en/of
maandag vrij i.v.m. een lang weekend om diverse
redenen óf om eerder op het besproken vakantieverblijf te arriveren.
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Volgens de leerplichtwet mag hiervoor geen verlof
worden gegeven. De ervaring leert dat dit tot enig
ongenoegen kan leiden bij ouders. Wij vragen begrip
voor het feit dat wij de leerplichtwet dienen te hanteren.
Wilt u a.u.b. voordat u een aanvraag voor extra verlof/
vakantie indient, eerst nagaan of de leerplichtwet dit
toelaat. Wij vinden het belangrijk, dat ouders bij
zichzelf te rade gaan welke consequenties het verlof
voor uw kind heeft. Wij rekenen op uw eigen
verantwoordelijkheid, medewerking en begrip.

Verlof buiten de vakanties

Ieder schooljaar ontvangt de directie een groot
aantal verzoeken van ouders voor verlof buiten de
schoolvakanties om. De leerplicht stelt nadrukkelijk
dat het niet is toegestaan aan individuele leerlingen
vakantiedagen te verlenen buiten het normale rooster
om. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Bij gewichtige
omstandigheden mag de schoolleiding een leerling
voor maximaal tien dagen toestemming geven de
lessen te verzuimen i.v.m. familieomstandigheden en
jubilea. In de wet is ook duidelijk vastgelegd dat er
geen beroep kan worden gedaan op ’gewichtige
omstandigheden’ t.b.v. vakanties.
Er is slechts één uitzondering op deze regel: als één
van de ouders door de specifieke aard van zijn of haar
beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie
kan. Een dergelijk verzoek moet altijd vergezeld gaan
van een werkgeversverklaring. Een dergelijk verlof
mag maar 1 x per schooljaar verleend worden.
Er zijn speciale aanvraagformulieren beschikbaar
bij de administratie. Voor alle duidelijkheid dient te
worden vermeld, dat de directie verplicht is ongeoorloofd
schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente. Deze kan de ouders en ook scholen
een boete opleggen. De directie hanteert de regeling
strak. Elke aanvraag zal volgens de geldende
(wettelijke) regels worden afgehandeld.

Vervanging

In geval van afwezigheid van een leerkracht zal de
directie zich tot het uiterste inspannen om een
vervanger voor de groep te krijgen. We kunnen hierbij
een beroep doen op de vervangerspool van Optimus.

Vervoer

Als we met auto’s ergens naar toe gaan, hanteren wij
de wettelijke normen. De basisregel is dat kinderen
kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten.
Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels. Passend
betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast
moet zijn aan de lengte en het gewicht van het kind.
Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik
maken van de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan
meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in
de auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat aangegeven
hoeveel zitplaatsen de auto heeft.

Verzuim

Wanneer uw kind niet op school kan zijn vanwege
ziekte of andere omstandigheden verwachten wij dat
u dit zelf telefonisch of schriftelijk meldt op de dag van
afwezigheid (tussen 8.00 uur en 8.30 uur).
Als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen
wij telefonisch contact met u op. Wanneer uw kind
weer beter is en zelfstandig naar school komt, is het
wenselijk dat u dit meldt i.v.m. de veiligheid van uw
kind. (er kan immers iets gebeuren op weg van huis
naar school)
Ook in geval van calamiteiten is het noodzakelijk te
weten welke kinderen op dat moment op school
aanwezig zijn. Ouders en school dragen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze.
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ONZE SCHOOLTIJDEN EN
VAKANTIES
Wettelijk is vastgesteld dat het minimum totaal aantal
uren op de basisschool in acht leerjaren 7520 uur is en
er per dag hooguit 5,5 uur les gegeven mag worden.
De Bogaard voldoet hieraan.

De schooltijden zijn als volgt:

Iedere dag van 8.30 - 14.15 uur. Vijf minuten voor
aanvang van de lessen gaat de zoemer en kunnen

kinderen naar binnen. Zij worden verwelkomt door de
leerkracht en de leerkracht en leerling geven elkaar
een hand. Wij zien de kinderen graag op tijd komen.
Kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen vanaf
vijf minuten voor aanvang van de schooltijd de
gelegenheid om met hun ouders naar de lokalen
te gaan.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie PO
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen
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ma 14 oktober 2019 t/m vr 18 oktober 2019
ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020
ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020
vrij 10 april 2020			
ma 13 april 2020			
ma 20 april 2020 t/m vr 1 mei 2020
di 5 mei 2020			
do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020
ma 1 juni 2020			
ma 13 juli 2020 t/m vr 24 augustus 2020
vrij 6 september 2019			
vrij 6 december 2019			
vrij 31 januari 2020			
di 24 maart 2020			
ma 4 mei 2020			
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Stationssingel 10 (ingang via mgr. Borretlaan)
5371 BB Ravenstein
T: 0486 412236
bsdebogaard.nl
dir.bogaard@optimusonderwijs.nl

