
   pagina 1 van 37 

 



   pagina 2 van 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 
 
Uitgave 2018-2019 
 

Deze schoolgids is een uitgave van  

obs De Bosrand en wordt jaarlijks  

geactualiseerd met instemming van  

de medezeggenschapsraad. 

 

 

 

Jaarlijks, aan het begin van elk schooljaar, 

zal de schoolgids aangepast worden.  

U kunt de schoolgids vinden op 

www.obsdebosrand.nl  

 

 

 

http://www.obsdebosrand.nl/
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Woord vooraf 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor kinderen maakt de basisschool een groot deel van hun leven uit. Kinderen komen bijna iedere dag, 

vanaf hun vierde jaar, naar school om te leren, te spelen en te vieren. 

Kinderen komen met plezier naar school als ze merken dat ze welkom zijn, als ze merken dat hun werk 

serieus genomen wordt. Als ze zich veilig voelen binnen de school, waar ze mogen zijn wie ze zijn. 

 

Graag geven wij aan de hand van deze gids een beeld van onze school. We vinden het belangrijk dat u 

vertrouwen heeft of krijgt in onze manier van werken, onze identiteit en ons handelen richting ouders 

en kinderen. De gids is geschreven om u te informeren en is bedoeld voor de ouders en verzorgers van 

onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden.  

 

Deze schoolgids is voor nieuwe ouders slechts een kennismaking op papier. Graag nodigen wij nieuwe 

ouders uit om nader kennis te maken door een bezoek aan onze school. 

 

De schoolgids wordt ieder jaar geplaatst op onze website www.obsdebosrand.nl. Daarnaast ontvangen 

ouders wekelijks nieuws via onze social community.  

 

In deze schoolgids komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- De visie van onze school. 

- De organisatie van de zorg voor de leerlingen. 

- Het meten van de resultaten. 

- De informatievoorziening voor ouders over de vorderingen van de leerlingen. 

- De rol van ouders in de school. 

- Praktische en formele zaken als vakantierooster, verlofregeling, gymtijden, activiteitenoverzicht etc. 

 

We gaan ervan uit dat het beeld dat we schetsen goed overeenkomt met de werkelijke gang van zaken 

op onze school. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, neemt u dan even contact op 

met de directie.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

 

 

http://www.obsdebosrand.nl/
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1.  De school 
 

Obs De Bosrand is een openbare basisschool, toegankelijk voor alle kinderen. De naam van de school is 

bewust gekozen, omdat de school letterlijk aan de rand van het bos ligt. Aandacht voor de natuur en 

duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.  

 

 

 

obs De Bosrand 

Mildenburglaan 6 

3233 AS Oostvoorne 

Telefoon: 0181 482799 

E-mail: debosrand@primovpr.nl 

Website: www.obsdebosrand.nl  

 

Directeur:  Caroline Stenneken  06 86804393  c.stenneken @primovpr.nl 

Locatieleider:  Elise Huibrechtse   06 11463172  e.huibrechtse@primovpr.nl  

Administratie:  Rubina van Dalen 

Intern begeleiders: Anja Vet en Esther de Fuijk 

Vertrouwenspersoon: Anja Vet 
 

 

1.1  Aantal leerlingen 

Het aantal leerlingen wordt op een basisschool elk jaar op 1 oktober vastgesteld. 

Het leerlingaantal van De Driehoek was op 1 oktober 2017: 75 leerlingen.  

Het leerlingaantal van De Mildenburg was op 1 oktober 2017: 93 leerlingen. 

De Bosrand is gestart op 27 augustus 2018 met 156 leerlingen.  

http://www.obsdebosrand.nl/
tel:0686804393
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1.2  Gebouw 

Alle groepen van de school zijn gehuisvest in één gebouw. Het gebouw heeft een hoofdingang, een zij-

ingang en een achteringang. De achteringang wordt alleen voor groep 1/2 gebruikt.  

De school beschikt over 7 leslokalen en een aula waar kinderen regelmatig aan het werk zijn en waar de 

plusklas les krijgt. Daarnaast is er een speellokaal en een directiekamer. Op de bovenverdieping bevin-

den zich de bibliotheek, een personeelskamer en een kantoor voor de ib-ers.  

De school grenst aan het Mildenburgbos en heeft naast deze unieke ligging een groot en aantrekkelijk 

schoolplein. Alle groepen werken een aantal keren per schooljaar in de eigen schooltuin. Er wordt ge-

zaaid, geplant, geoogst, geveegd en onkruid gewied.  

Bijna alle activiteiten vinden plaats in en rondom het schoolgebouw, behalve zwemmen en gymnastiek. 

Hiervoor maken we gebruik van de sportaccommodatie en het zwembad “De Meander” aan de Vlinder-

slag (en bij mooi weer van de meivakantie tot de herfstvakantie op de voetbalvelden van OVV). 

De Bosrand is te voet, met de fiets en de auto goed te bereiken. Uit oogpunt van verkeersveiligheid, 

doen wij een beroep op alle ouders zo min mogelijk gebruik te maken van de auto voor het brengen en 

halen van hun kind(eren). Dit om onveilige verkeerssituaties voor de ingang van de school te voorko-

men. Voor de school is een schoolzone ingesteld om een veiligere verkeerssituatie te bewerkstelligen.  

 

Schoolplein 

De Bosrand ligt aan de rand van het Mildenburgbos, vlakbij het centrum. Tussen het schoolplein en het 

bos staat een nieuw kastanjehouten hek als afscheiding. De school heeft een stuk van het Mildenburg-

bos in bruikleen; leerkrachten en kinderen kunnen van het bos gebruik maken voor een stuk natuuredu-

catie en spelmogelijkheid. 

 

Het schoolplein is een groene speel-, leer- en ontmoetingsplek en verbindt letterlijk en figuurlijk met de 

omgeving: 

 Leren in de klas koppelen aan leren en (zelf)ontdekken in de directe schoolomgeving/buitenruimte. 

 Het bos en het plein verbinden. Kinderen zijn welkom in het bos, de natuur is welkom op het plein. 

 Kinderen, (groot)ouders, leerkrachten en bewoners van jong tot oud worden op een actieve manier 

verbonden met het plein en bos. 

 

Op dit moment zijn betrokken bij het schoolplein: de gemeente Westvoorne, de Stadstuinman en Zuid-

Hollands Landschap.  

Het vergroenen van het plein en de verbinding met het bos, past in de visie van De Bosrand, waarin 

(zelf)ontdekken in de directe schoolomgeving centraal staat. Door de ligging van Oostvoorne aan zee, 

maar ook de nabijheid van de wereldhaven van Rotterdam (waar veel ouders werken) komen de kinderen 

dagelijks in aanraking met de concepten Natuur en Techniek. Deze thema’s worden geïntegreerd in het 

onderwijs.  

 

Bestuur PRIMOvpr 

De Bosrand hoort bij onderwijsgroep PRIMOvpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op 

Voorne-Putten en Regio. 

Er zijn 20 scholen die deel uitmaken van PRIMOvpr: 17 basisscholen, één school voor speciaal basison-

derwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op deze scholen ont-

vangen dagelijks ruim 4000 leerlingen goed onderwijs, verzorgd door ongeveer 400 gemotiveerde leer-

krachten. 
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2.  Ons onderwijs 
2.1  De visie van onze school 

 

Visie op onderwijs 

Naast gedegen onderwijs in de kernvakken taal, lezen en rekenen, waarbij de leerkracht actief kennis en 

kunde bijbrengt, wordt er op De Bosrand thematisch onderwijs gegeven voor de vakken natuur en tech-

niek, wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Kinderen leren meer en onthouden nieuwe lesstof beter 

als in zinvol verband wordt geleerd. De Bosrand wil leerlingen opleiden voor het wereldburgerschap in 

een geglobaliseerde, digitale wereld. 

 

Wij vinden het belangrijk dat er binnen ons onderwijs sprake is van een duidelijke doorgaande leerweg. 

Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook aan de 

meer creatieve vakken als natuur en techniek, handvaardigheid en gym, omdat we van mening zijn dat 

deze vakken de leervakken op een positieve manier kunnen ondersteunen. 

We houden rekening met de verschillende leerstijlen en niveaus van leerlingen. Onze leeromgeving biedt 

structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich veilig voelt en kan leren.  
 

 

Wij willen kinderen voorbereiden op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert 

en soms onvoorspelbaar is. Dit vraagt naast kennis en wijsheid ook creativiteit en flexibiliteit. Daarom 

maken wij gebruik van mogelijkheden van de moderne technologie om te verbinden, te inspireren, te 

ontwikkelen en te creëren. Zo bereiden we kinderen voor op hun toekomst. We willen hier samen aan 

werken met ouders, voor- en naschoolse opvang, gemeente, ons samenwerkingsverband en sportvere-

nigingen.  

De leerkrachten van De Bosrand houden door middel van formatieve evaluatie een vinger aan de pols en 

hebben een breed palet aan strategieën om te checken of leerlingen de doelen op korte, middellange en 

lange termijn halen en sturen waar nodig bij. 
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De school staat in een omgeving waar intensief contact mogelijk is met diverse instellingen en bedrijven. 

Door middel van deze contacten worden actuele ontwikkelingen en uitdagingen voor het onderwijs, zo-

als natuur, techniek, robotica en ondernemerschap meegenomen in ons onderwijsaanbod.  

 

In onze visie neemt de school een centrale plaats in, in de buurt waarin zij staat. De school is coöperatief 

met instanties die werkzaam zijn in de omgeving van de school en staat open voor nieuwe (maatschap-

pelijke) ontwikkelingen. 

 

Visie op leren 

Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, bur-

gerschapsvorming en persoonsvorming. Tevens richten wij ons op een goed evenwicht tussen deze drie 

onderwijsdoelen om kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen 

die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. 

 

Leren en ontwikkelen komen het beste tot hun recht in een open en positief leerklimaat waar zowel met 

elkaar, van elkaar, als zonder elkaar geleerd wordt. 

Door methodieken af te stemmen op leerdoelen en leervoorkeuren van leerlingen wordt een bijdrage 

geleverd aan een positief leerklimaat. Wij leren de kinderen om een positieve houding en opvatting te 

krijgen over het eigen leren. Leren is vooral effectief wanneer leerlingen in staat zijn hun eigen leerge-

drag vorm te geven. Zij hebben allemaal hun eigen talenten.  

Wij stimuleren kinderen om nieuwe kennis te verwerven en te integreren, zodat ze er betekenisvol ge-

bruik van kunnen maken. 

Welke elementen gaan we terugzien in de lessen? 

 Voorkennis activeren. 

 Lesdoel visueel maken en benoemen (wat heb ik eraan?). 

 Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. 

 Korte instructie (het zgn. modellen). 

 Interactief oefenen (alle leerlingen zijn betrokken, inzet van verschillende werkvormen). 

 Controleren of iedereen het begrepen heeft en de juiste strategie gebruikt. 

 Verlengde instructie, gericht op het behalen van het lesdoel (niet meer van hetzelfde). 

 Kennis en vaardigheden worden doelgericht herhaald en veelvuldig ingeoefend. 

 Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een betekenisvolle omgeving. 

 Differentiatie (extra doelen stellen voor kinderen die meer aan kunnen). 

 Evalueren op proces en product. 

 Alle kinderen leren in een doorgaande lijn en halen de minimale einddoelen. 

 Kinderen komen op school om gemotiveerd te worden en te blijven, om te leren en te ontwikkelen. 

 

Visie op didactiek en docentenrol 

Op De Bosrand wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er door de leerkracht heel gericht gestuurd 

wordt op hoe kinderen kennis en vaardigheden verwerven, verwerken en toepassen in het dagelijks le-

ven. Het betreft kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben in het voortgezet onderwijs en hun 

latere (werkende) volwassen leven. 

 

Effectieve aanpak om de prestaties en leerlingen te verbeteren: 

 Effectief vakmanschap van de leraren staat centraal. 

 Een team van professionele leraren. 

 Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen. 

 Hoge kwaliteit van lessen voor alle leerlingen. 
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 Focus op continuproces van verbetering door doelgericht oefenen en reflectie. 

 Effectief lesgeven. 

 Een breed scala aan werkvormen dat het elke leerling mogelijk maakt doelmatig actief en binnen 

zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling zelfstandig te leren. 

 

Visie op schoolklimaat 

Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot 

ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en 

daar trots op zijn. Elk kind, ongeacht verschillen, krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwik-

kelen, samen met anderen.  

Wij bieden de leerlingen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fou-

ten durven maken en ook durven excelleren. 

2.2  De missie van onze school 

Op De Bosrand kunnen kinderen groeien en bloeien. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze kunnen 

en hoever ze kunnen komen. Uiteindelijk willen wij hen als krachtige, prachtige personen overdragen 

aan het voortgezet onderwijs. Fier en rechtop, stevig geworteld in de aarde. Sterk als een boom. 

 

Een leerling die De Bosrand verlaat is:  

 

Nieuwsgierig 

Sociaal én sociaalvaardig 

Breed ontwikkeld 

Zelfbewust 

Initiatiefrijk 

 

 

 

 

2.3 Kenmerken van onze school 

 Plezierige sfeer door openheid, samenwerking en voorbeeldgedrag. 

 Homogene groepen. 

 Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en respect. 

 Goede leerlingenzorg. 

 Uitdagende leeromgeving met ruimte voor thema’s en vieringen. 

 Kleine school met ouders als partners. 

 Rest-afvalvrije en duurzame school. 

 Extra aandacht voor natuur en techniek. 

 Structureel Engels vanaf groep 1. 

 Werken met Snappet vanaf groep 4. 
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2.4  Groepsverdeling 

Op De Bosrand vinden we een veilige, warme sfeer belangrijk. Onze lokalen zien er sfeervol uit, uiter-

aard zonder dat het leerproces belemmerd wordt. De kinderen houden, samen met de groepsleerkracht, 

de omgeving gezellig en opgeruimd. Er hangen en staan werkstukken van de kinderen. Daarnaast vin-

den we een open sfeer tussen groepsleerkrachten en de kinderen essentieel voor het onderwijs. 

 

Rooster van leerkrachten per groep 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2  Dénise Looij Dénise Looij Petra Dul Petra Dul Petra Dul 

 

3 

 

Lilian Holkema Lilian Holkema Lilian Holkema Wendy Selens Wendy Selens 

4  

 

Janey Köhne 

 

Janey Köhne Marloes Hijbeek Marloes Hijbeek Marloes Hijbeek 

5 Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot 

6 Thijs Bierling Thijs Bierling Thijs Bierling Thijs Bierling Thijs Bierling 

7 
Nienke van den 

Pol 

Nienke van den 

Pol 

Suzanne Weer-

heim 

Suzanne Weer-

heim 

Suzanne Weer-

heim 

 

8 
Yasmin Karssen Yasmin Karssen Yasmin Karssen Yasmin Karssen Yasmin Karssen 

Directeur   
Caroline  

Stenneken 
 

Caroline  

Stenneken 

Locatielei-

der 

Elise  

Huibrechtse 

Elise  

Huibrechtse 
 

Elise  

Huibrechtse 
 

IB-taken  Esther de Fuijk  Anja Vet Esther de Fuijk 

Onderwijs- 

assistentie 
Marjon Has 

Tina Speet  

Marjon Has 

Tina Speet 

Tamara v/d 

Sluis 

Tina Speet  

Marjon Has  

Tina Speet  

Tamara v/d 

Sluis 

Admini-

stratie 

Rubina  

van Dalen 

Rubina  

van Dalen 

Rubina  

van Dalen 

Rubina  

van Dalen 
 

Bewe-

gingson-

derwijs 

Vincent van 

Oudheusden 
  

Vincent van 

Oudheusden 
 

SMW  Karima Fagrach    

Logopedie Claudia Martin     

 

2.5  De resultaten van het onderwijs 

Algemeen 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, leggen we regelmatig resultaten en  

observaties vast in het leerlingdossier. We kijken hoever een kind is, waar we moeten bijsturen of van 

koers moeten veranderen. Dit doen we op basis van: 
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 Het dagelijks werk: onze beeldvorming van de verwerking van de leerstof, de creatieve opdrachten 

en de omgang met andere kinderen.  

 Leerlingvolgsysteem: naast het gewone dagelijkse werk uit onze leerboeken en de daarbij beho-

rende methode gebonden toetsen, maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit houdt 

in dat op een aantal kernonderdelen tweemaal per jaar een toets wordt afgenomen. Deze toetsen 

zijn onafhankelijk en objectief. De resultaten van deze toetsen worden bewaard en vormen een be-

langrijke basis om de ontwikkelingen van uw kind te volgen. 

 Cito Entreetoets/NIO en Eindtoets: In groep 8 wordt de IEP (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) in 

april afgenomen en in oktober/november de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsni-

veau), mits de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor verlenen. In groep 7 wordt rond april de 

Entreetoets afgenomen, waarna ouders een voorlopig advies voor het VO zullen ontvangen. 
  Zien! sociaal emotioneel leerlingenvolgsysteem. 
 
Het leerlingdossier is voor de ouders in te zien. Indien u dit wenst, verzoeken wij u hiervoor een af-
spraak te maken met de groepsleerkracht. 
 
We nemen voor ons leerlingvolgsysteem de volgende toetsen af (waarvan de resultaten in het rapport 
komen, zodat u ook de ontwikkeling van uw kind in kaart hebt): 
 
Cito Rekenen voor Kleuters (Groep 2) 
Deze toets geeft een indicatie van het niveau van uw kind op het gebied van: 
- getalbegrip: omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden, omgaan met getallen 

- meten: lengte en omtrek, inhoud, gewicht, tijd 

- meetkunde: oriënteren en lokaliseren, construeren, opereren met vormen en figuren 

 

Cito Taal voor Kleuters (Groep 2) 

Deze toets is gericht op: 

- Passieve woordenschat. 

- Kritisch luisteren. 

-  Klank en rijm. 

- Laatste en eerste woorden horen. 

- Schriftoriëntatie. 

- Auditieve synthese (het samenvoegen van klank tot een woord). 

 

In groep 3 tot en met 8 nemen we voor ons volgsysteem de volgende toetsen af: 

Technisch lezen 

We nemen hiervoor twee testen af. De eerste test is de Drie Minuten Toets. De test bestaat uit het lezen 

van woordenrijen. Het niveau wordt bepaald door de hoeveelheid woorden die een kind binnen één mi-

nuut leest. 

De tweede toets is de AVI-toets. Kinderen lezen een kaart met een tekst, gekoppeld aan leerjaren. We 

kijken of het kind het gewenste niveau behaalt binnen een vastgestelde tijd met minder dan een bepaald 

aantal fouten. Lukt dat, dan beheersen ze dat niveau. Lukt dat nog niet helemaal, dan is dat hun in-

structieniveau, dan moeten ze nog oefenen om het te beheersen. Lukt dat nog helemaal niet, dan spre-

ken we van frustratieniveau en moet een kind nog oefenen op een lager niveau. 

 

Rekenen (CITO) 

Hiervoor nemen we de CITO Rekenen en Wiskunde af. Deze test toetst inzichtelijk rekenen door middel 

van een vijftal hoofdonderwerpen: 

- Tellen en ordenen. 

- Splitsen en samenstellen van getallen. 

- Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. 
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- Automatiseren en opgaven die men vlot en vaardig moet kunnen oplossen. 

- Meten, tijd en geld. 

Voor ieder onderdeel is er een aantal opgaven. Het juiste aantal opgaven geeft een indicatie van een ni-

veau aan. 

 

Spelling (CITO) 

Binnen een jaargroep worden er twee gestandaardiseerde dictees afgenomen. 

 

Begrijpend lezen (CITO) 

In groep 4 vindt deze in januari en aan het eind van het schooljaar plaats en in de overige groepen  

alleen in januari. Deze toets bestaat uit het beantwoorden van vragen over een tekst. 

 

ZIEN! (Sociaal emotioneel leerlingenvolgsysteem) 

ZIEN! geeft na het invullen van een leerkrachtvragenlijst op basis van een analyse van observaties con-

crete doelen en handelingssuggesties. Het helpt de leerkrachten het gedrag van een kind beter te be-

grijpen. Als aanvulling kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 een tweetal vragenlijsten invullen, die de-

zelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in het nadenken over een even-

tuele aanpak voor een groep of leerling. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een 

kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Met ZIEN! kan het gehele proces van signalering tot 

handelen doorlopen worden. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. 

 

Resultaten van deze toetsen 

De uitslagen van de toetsen kunnen we indelen in onderstaande vijf niveaus, alle gemeten t.o.v. leef-

tijdsgenoten in Nederland: 

 

Niveau I:  Goed tot zeer goed 

Niveau II:  Ruim voldoende tot goed 

Niveau III:  Ruim voldoende tot matig 

Niveau IV:  Matig tot zwak 

Niveau V:  Zwak tot zeer zwak 

 

Daarnaast krijgt u van elk getoetst onderdeel een grafiek zodat de ontwikkeling van uw kind voor dat 

vakgebied goed zichtbaar is. En of uw kind nu een A (I) of een E (V) scoort: ons doel is dat uw kind in de 

periode tussen deze toets momenten goed groeit in zijn/haar ontwikkeling. Indien wij ons of u zich eni-

gerlei wijze zorgen maken/maakt over uw kind, nemen wij contact met elkaar op. 

 

Het rapport 

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. De leerkracht vult de vorderingen per vak-

gebied in en beoordeelt uw kind over de werkhouding. 

Vanzelfsprekend krijgt u ook de resultaten van het CITO Leerling Volg Systeem gepresenteerd.  

 

Oudergesprekken 

Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Bij aanvang van 

het nieuwe schooljaar (of in groep 1: kort na de start van uw kind op onze school) worden ouders uitge-

nodigd voor een oudervertelgesprek (zonder rapport). Eigenlijk is dit een omgekeerd 10-minuten ge-

sprek waarin ouders over hun kind aan de leerkracht vertellen en de leerkracht heel kort de ervaringen 

met het kind in de eerste periode van het schooljaar met ouders bespreekt.  

Vervolgens zijn er in het schooljaar twee momenten waarop de leerkracht u zal uitnodigen voor een  
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10-minutengesprek. Het laatste gesprek voor de zomervakantie is op verzoek van ouders of leerkrach-

ten, hier worden niet alle ouders voor uitgenodigd.  

Indien er aanleiding toe is, kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Van-

zelfsprekend geldt het omgekeerde ook: de leerkracht neemt tussentijds contact met u op als daar aan-

leiding toe is. 

Voor groep 1/2 hanteren we een afwijkende cyclus door het OVM. 

Ook voor groep 8 hanteren we een afwijkende cyclus in verband met adviesgesprekken voor het voort-

gezet onderwijs.  

 

Schooladvies groep 8 

Uiterlijk in februari krijgt u van de leerkracht groep 8 een schooladvies, gebaseerd op 8 jaar CITO Leer-

ling Volg Systeem en de beoordeling van zijn of haar werkhouding gedurende de laatste anderhalf jaar.  

In oktober nemen de leerlingen deel aan het Drempelonderzoek.  

Kinderen moeten in maart al zijn aangemeld op het VO. In april nemen de kinderen deel aan de IEP 

Eindtoets. Na ontvangst van de resultaten van deze toets kan, in overleg met ouders het schooladvies 

nog aangepast worden als het resultaat van de IEP hoger blijkt te zijn.  

 

Leerlingen die mogelijk recht zouden kunnen hebben op leerwegondersteuning, moeten al vóór  

1 februari zijn aangemeld op het VO.   

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

De resultaten van de laatste drie jaar zagen er voor jps De Driehoek als volgt uit: 

 

Jaar Resultaat 

2016 (CITO) 528,8 

2017 (IEP) 85 

2018 (IEP)     72.3  

 

De resultaten van de laatste drie jaar zagen er voor obs Mildenburg als volgt uit: 

Jaar Resultaat 

2016 (CITO) 528,8 

2017 (IEP)  78  

2018 (IEP)  77,6 

 

2.6  Schoolplan 

Het schoolplan is een draaiboek waarin de onderwijskundige en organisatorische activiteiten van de 

school uitgebreid omschreven worden. Het schoolplan (2015-2019) ligt ter inzage op school. 

Gedurende het schooljaar 2018/2019 zal er een nieuw 4-jarig schoolplan ontwikkeld worden. 

 

2.7  Vak- en vormingsgebieden 

Doelen en uitgangspunten van de overheid en van onze school 

De overheid verwacht van scholen dat zij ernaar streven het ontwikkelingsproces van kinderen zo min 

mogelijk te onderbreken. Door een goed systeem van leerlingenzorg trachten wij zoveel mogelijk dou-

bleren te voorkomen en de uitstroom naar de speciale school voor basisonderwijs tot een minimum te 

beperken. In de groepen 1 t/m 8 ontvangen de kinderen minimaal 950 uur basisonderwijs per jaar.  
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Structuur 

Voor alle groepen is er een vast dag- en weekprogramma. Hierin worden de verschillende vak- en vor-

mingsgebieden aangeboden. Het programma is in elke groep, zo veel mogelijk, op dezelfde wijze opge-

bouwd. Er is ‘s ochtends zo veel mogelijk een horizontale programmering van vakken. Hierdoor kunnen 

kinderen eventueel ook in een andere groep op hun eigen niveau instructie krijgen, namelijk op het-

zelfde moment als in hun eigen groep het vak op het programma staat. 

 

De schoolvakken en de gebruikte methoden 

Voor de diverse schoolvakken gebruiken we moderne methodes die voldoen aan alle kerndoelen van de 

overheid. 

Rekenen, taal en lezen zijn basisvaardigheden die nodig zijn om je nu en later op de wereld te kunnen 

oriënteren en te ontwikkelen. Het is de taak van onze school om dit zo goed mogelijk te doen, maar er 

zijn verschillende manieren om dit te doen. 

Op De Bosrand willen we hiervoor vooral bij kinderen gebruik maken van hun belangstelling en hun ei-

gen belevingswereld. We zijn van mening dat de kinderen het meest leren door zelf of samen iets te 

doen, te ontdekken en te onderzoeken. De ontwikkeling gaat dan sneller, kinderen zoeken naar uitda-

gingen. Ze voelen zich bekwaam en ontdekken met succes de wereld. 

 

Snappet 

Vanaf groep 4 werken we op De Bosrand met Snappet. Iedere leerling krijgt een tablet waarop het reke-

nen gemaakt wordt. Voor spelling, woordenschat en burgerschap zetten we de tablets in om extra te 

oefenen.  

Waarom werken we met Snappet? 

 Tijdwinst voor leerling en leerkracht  

 Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat. Leerkrachten be-

sparen tijd op tal van punten zoals nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Hierdoor is er 

meer ruimte voor het geven van persoonlijke didactische ondersteuning en bijvoorbeeld het leren 

van vaardigheden van de 21e eeuw. 

 Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht  

 Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat 

hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling 

voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens 

de les waardoor zij direct en gemakkelijk kunnen inspelen op de situatie in de klas. 

 Hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus  

 Adaptief werken leidt tot hogere leerresultaten. Dat is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo 

hebben de Radboud Universiteit en Universiteit Twente beide onderzoek gedaan naar Snappet in 

opdracht van Kennisnet. Conclusie: Snappet geeft sterk verbeterd leerresultaat voor alle leerlingen 

binnen een half jaar. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de feedbackmechanismen voor 

leerling en leerkracht en een van de belangrijkste uitgangspunten van Snappet: leerlingen zoveel 

mogelijk op hun eigen niveau (adaptief) laten werken.  

Zowel het platform als de content van Snappet worden continu verbeterd met als belangrijkste doel het 

verhogen van leerresultaat voor alle leerlingen. 

 

Het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) 

In groep 1 en 2 wordt het OVM gebruikt. Dit is een leerlingvolgsysteem en een digitaal planningsinstru-

ment. Hiermee kunnen we continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van kleuters 

bijhouden en de planning hierop afstemmen. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsin-

strument in één. De aspecten van de ontwikkeling van kinderen zijn in de vorm van ontwikkelingslijnen 
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uitgewerkt. Op basis van de ontwikkelingslijnen kunnen er tussendoelen gepland worden. Er zijn hande-

lingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. 

 

Lezen, taal en spelling 

In onze school vormt taal een van de belangrijkste vormingsge-

bieden. Met taal- en leesonderwijs willen we de taalontwikkeling 

van kinderen bevorderen en hen daarmee taalvaardig maken.  

 

In groep 1/2 wordt veel aandacht aan taal besteed door middel 

van taalspelletjes, interactief voorlezen, en het aanbieden van 

versjes. In de verschillende projecten van onze methodes “Kleu-

terplein” en “Kleuteruniversiteit” wordt er gewerkt aan het uit-

breiden van de woordenschat, de letterkennis, de rekenvaardigheid en wereldoriëntatie. Vooral in groep 

2 wordt veel aandacht besteed aan het fonemisch/voorbereidend lezen bewustzijn en gecijferdheid/re-

kenen.  

 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Veel aandacht wordt besteed aan het 

leren lezen en er wordt op De Bosrand gewerkt met de nieuwste methode van “Veilig leren lezen”. Deze 

methode kent verschillende differentiatieniveaus en alle onderdelen van de Nederlandse taal (ook spel-

ling en lezen) komen aan de orde.  

In groep 3 wordt in niveaugroepjes, samen met de leerkracht en/of de ouders gelezen. Verder ook indi-

vidueel of in tweetallen met kinderen uit de bovenbouw (tutorlezen). Kinderen in de groepen 5 t/m 8 le-

zen individueel en indien nodig met de leerkracht. 

We werken met de methode “Estafette” voor voortgezet technisch lezen in de groepen 4 t/m 8. Voor be-

grijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip XL”.  

In groep 5 t/m 8 wordt ook gewerkt met Blits, een methode voor studievaardigheden. 

 

Vanaf groep 4 wordt voor taal de methode “Taalactief’ gebruikt. Alle kinderen werken hierbij op hun ei-

gen niveau. In het taalboek is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt. Alle kinderen starten met een be-

ginopdracht: “Eerst proberen”. Aan de hand van het aantal gemaakte goede antwoorden bepaalt de leer-

kracht op welk niveau de kinderen aan de slag gaan. 

 Taalzwakke kinderen beginnen met de één-ster opdracht (verlengde instructie) en maken ook de 

twee-sterren opdracht. 

 De andere leerlingen starten met de twee-sterren opdracht (het basisniveau) en maken vervolgens 

de drie/vier-sterren opdracht (het verrijkingsniveau). 

 Voor kinderen die nog meer aankunnen is een speciaal plusboek samengesteld. 

 

De taalmethode informeert de kinderen over wat ze leren aan de hand van een visuele leerlijn in het 

taal- en werkboek. In deze leerlijnen zien de kinderen de lesdoelen die ze het komende thema gaan le-

ren. Elke les begint met de instapkaart (instructiekader) die in een duidelijke omschrijving uitleg geeft. 

De taallessen worden ondersteund met het digibord met diverse modellen, geluids- en beeldfragmen-

ten. 

Elk thema gaat vooraf door een ankerverhaal met rijke, betekenis- en fantasievolle inhoud. Het is het 

vertrekpunt voor alle lessen. Daarin komen taal- en spellingsdoelen aan bod. Ook de woordenschat-

woorden uit de ankerverhalen komen in alle lessen terug. Vervolgens geven de vele verwerkingsvormen 

de leerlingen een goede voorbereiding op de te maken toets. 
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Voor spelling gebruiken we, vanaf groep 4, net als voor taal (grammatica) de methode “Taal actief“.  Ook 

oefenen de leerlingen taal en spelling via Snappet.  

 

Engelse taal  

Naast het eigen maken van de Nederlandse taal wordt er vanaf groep 1 spelenderwijs gericht aandacht 

besteed aan de Engelse taal.  

In de groepen 1 t/m 4 wordt de methode “My little island” gebruikt. Met behulp van liedjes, rijmpjes en 

filmpjes ontdekken jonge leerlingen op een interactieve manier spelenderwijs de Engelse taal. Het uit-

gangspunt is de natuurlijke taalverwerving.  

In de groepen 5 t/m 8 wordt de methode “Our discovery island” gebruikt. Hiermee leren leerlingen in 

een groep spelenderwijs Engels met boeiende boeken, een avontuurlijk online spel, liedjes en puzzels. 

De lessen zijn daardoor afwisselend en motiverend voor alle leerlingen.  

 

Schrijven  

In onze school is schrijven meer dan een motorische vaar-

digheid. Het is een middel van verwerking bij een ander 

vormingsgebied, maar ook een middel om gevoelens, wen-

sen en gedachten over te brengen. Wij begeleiden de kin-

deren in het kunnen hanteren van een eenvoudig, verzorgd 

en goed verbonden handschrift. Schrijven staat in dienst 

van individuele expressie (het ontwikkelen van een per-

soonlijk handschrift) en communicatie, maar ook van het 

esthetische: mooi maken van teksten, versieren, schrijven 

van sierletters. Er wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met de methode “Pennenstreken”.  

 

Rekenen en wiskunde 

In onze school kennen we behalve de taal van de woorden ook de taal van de getallen. Door handelen en 

begripsvorming met behulp van materiaal, krijgt het kind inzicht in de wereld van de getallen. De oefen-

stof is in kleine stapjes opgedeeld, deze moeten door de kinderen eigen gemaakt worden. Vanuit een 

herhaling van gelijksoortige problemen ontwikkelen kinderen een standaardprocedure en ontwikkelen 

daarmee het inzicht om te komen tot oplossingen.  

Naast het spelenderwijs omgaan met getallen moeten de kinderen ook de vier hoofdbewerkingen (optel-

len, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) kunnen toepassen. Er wordt gewerkt met de SLO-doelen via 

Snappet.  

 

Wereldoriëntatie 

Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek. Maar aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. Ook het beheersen van 21e-eeuwse vaardig-

heden is in de wereld van nu essentieel. We integreren kennis én vaardigheden, zodat kinderen optimaal 

op de toekomst zijn voorbereid.  

Wij gebruiken de volgende methodes hiervoor: “Tijdzaken” voor geschiedenis, “Meander” voor aardrijks-

kunde en “Naut” voor natuur en techniek.  

 

Verkeerseducatie 

Ook de directe omgeving en het verkeer vormen onderdeel van de wereldoriëntatie. Wij werken met de 

lesmethode van Veilig Verkeer Nederland.  

Groep 1 t/m 3 werkt met “Rondje Verkeer”. Zij leren de eerste verkeersafspraken als passagier, voetgan-

ger en fietser.  
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Groep 4 werkt met “Stap Vooruit”. Zij leren onder meer wat hun plaats op de weg is als ze lopen of fiet-

sen. Ook leren ze waar ze veilig kunnen spelen en hoe ze veilig mee kunnen rijden als passagier. En ze 

leren de eerste verkeersborden en de beginselen van voorgaan in het verkeer. 

Groep 5 en 6 werkt met “Op voeten en fietsen”.  

Zij leren toepassen van de verkeersregels die ze geleerd hebben en hoe ze dat veilig doen. Ze leren de 

bordensystematiek en ook hoe ze veilig moeten handelen bij die borden.  

Groep 7 en 8 werkt met “Jeugdverkeerskrant”. Hierin worden de leerlingen voorbereid op fietsen naar 

het VO. Ze leren hoe ze een veilige fietser, voetganger of passagier kunnen zijn. Het lesmateriaal is 

voorbereiding op het VVN Verkeersexamen. De kinderen van groep 7 doen dit verkeersexamen.  

 

Kunstzinnige vorming 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunst-

zinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actu-

ele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. We bieden kunst-

zinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).  

 Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie).  

 Wij geven muzieklessen. 

 Wij besteden aandacht aan dramatische expressie.  

 Wij maken gebruik van het programma van Kunstmenu. 

 

Voor muziek wordt de swingende leerlijn “Metropole op School” gebruikt. De leerlingen maken op een 

laagdrempelige manier kennis met de jazz-, pop- en wereldmuziek van het Metropole Orkest. 

In de leerlijn worden leerlingen uitgedaagd actief met de lessen mee te doen. Ze kijken en luisteren naar 

muziek, spelen mee met muzikanten uit het orkest, leren verschillende instrumenten kennen en maken 

opdrachten in de werkboekjes. 

Wanneer er een musical wordt uitgevoerd, wordt er gericht een uitvoering aangeschaft of bewerkt.  

 

Bibliotheek op school 

De school beschikt over een eigen bibliotheek op de eerste 

verdieping. We kunnen kiezen uit een groot aantal actuele, 

interessante jeugdboeken. De kinderen kunnen deze lenen 

zowel voor op school als voor thuis. De leesconsulent van 

de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta en  

juf Suzanne en juf Lilian vormen samen het leesteam. Zij 

coördineren alle aangelegenheden betreffende het uitle-

nen e.d.  

Alle kinderen maken gebruik van hun eigen uitleenpas. 

 

Informatie- en communicatietechnologie 

Het gebruik van ICT gaat een steeds belangrijkere plaats innemen in ons onderwijs. ICT is geen apart 

vak. We zien de computer/tablets als leermiddel. Het gebruik van de computer/tablets zou je kunnen 

vergelijken met het gebruik van een lesboek, schrift, een encyclopedie, een tekenvel en ga zo maar 

door. De computer/tablets wordt als hulpmiddel ingezet bij allerlei vakken. Kinderen leren informatie op 

te zoeken, werkstukken en presentaties te maken. Al doende leren de kinderen gebruik te maken van 

internet en hebben ze vaardigheden opgebouwd met Word van het Microsoft Officeprogramma. Onze 

school beschikt over een computernetwerk.  

In iedere groep hangt een digitaal schoolbord. Deze biedt veel mogelijkheden om lessen interactief en 

interessant te maken. 
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Gezondheidseducatie 

Gezondheid houdt meer in dan niet ziek zijn en weten wat gezond voor je is. We verstaan er ook onder: 

je geestelijk plezierig voelen te midden van de mensen met wie je samenleeft. Dit betekent onder andere 

je fijn voelen, zin in je werk hebben, problemen aandurven, vriendschappen aangaan en houden, verant-

woordelijkheid aandurven en aankunnen. Onderwerpen waar gezondheidseducatie betrekking op heeft 

zijn bijvoorbeeld: trakteren, veiligheid op de speelplaats, schoolarts, hoofdluis, overblijven, ruzie, ver-

liefdheid, echtscheiding, ziekten, zakgeld, enzovoorts. Onderwerpen die spontaan of gericht in de groe-

pen aan bod kunnen komen. 

 

Sociaal emotioneel leren 

We werken met de methode van Move Ahead: 1+1=3.  

Het doel van deze methode is om de kinderen een aantal overtuigingen en sociale, emotionele en men-

tale vaardigheden mee te geven. Overtuigingen over zichzelf en over de omgang met anderen. Overtui-

gingen waarop zij hun gedrag kunnen baseren. We gaan dus aan de slag met de basis en oefenen daar 

ook mee. Het levert meer rust op voor het kind, het staat sterker in zijn schoenen en wordt beter geac-

cepteerd in de groep.  

Het is ook een proces, waarbij de leerlingen naar elkaar toegroeien. Met als resultaat een omgeving waar 

ze zich veiliger voelen. Een veiligere omgeving, de voorwaarde voor beter leren en presteren en wat ook 

extra belangrijk is na een fusie.  

De keuze is gemaakt voor de judosport. Judo kan in elke gymzaal gegeven worden en sluit goed aan op 

de te behalen doelstellingen. Het is een vechtsport en heeft per definitie een conflict in zich. Tegelijker-

tijd zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette, waarmee intrinsieke waarden, zoals disci-

pline, veiligheid, respect, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar naar voren komen. Allemaal waarden 

die aansluiten op te onderwijzen mentale en emotionele aspecten en vaardigheden. 

 

De judosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 

van de sociale competentie bij kinderen. Judo draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en 

zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen.  

 

De leerkrachten hebben training voor deze lessen gevolgd. Ze krijgen handvatten om aan de slag te 

gaan met groepsvormende activiteiten.  

De judolessen worden verzorgd door een docent van Move Ahead.  

 

Er zijn vijf bepalende groepsfases in een schooljaar: Forming (oriëntatie), Norming (normen, regels en 

gedragsverwachtingen), Storming (strijd om hiërarchie), Performing (klas wordt groep, in een veilig kli-

maat) en Adjourning (afscheid). In de lessen houden wij rekening met deze fases. 

 

Sociale Media en Mediawijsheid  

Wat zijn sociale media? Sociale media worden ook wel sociale netwerken genoemd. Het zijn media waar-

bij mensen met elkaar in verbinding staan, bijvoorbeeld door online ‘vrienden’ met elkaar te worden.  

Op sociale media deel je informatie met elkaar, bijvoorbeeld een foto, nieuwtje of filmpje. Anderen kun-

nen daarop reageren en/of de informatie ook delen.  Sociale media moeten leuk en veilig zijn. Daar 

hebben we zelf een rol in. Dat noemen we mediawijsheid. De kinderen krijgen hierover les in de groepen 

7 en 8. Een belangrijk vraagstuk bij sociale media is privacy. De informatie die via sociale media wordt 

gedeeld, is immers interessant voor bedrijven én criminelen. Bij het gebruik van digitale media moet je 

als gebruiker altijd stilstaan bij de vraag: wie kan deze informatie zien en wat mag diegene van mij we-

ten?  
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De Bosrand werkt niet met een vaste methode, maar heeft haar visie op burgerschapsvorming in een be-

leidsdocument verwerkt. Dit document ligt op school ter inzage. Op Snappet is ook het vak burgerschap 

te vinden.  

 

Bewegingsonderwijs 

In het basisonderwijs gaat het om een breed scala van bewegingsvaardigheden waarbij ook rekening 

wordt gehouden met de sociaal-emotionele kant. Op De Bosrand streven we er dan ook naar dat de kin-

deren, wanneer ze van de basisschool af gaan, zich sportief kunnen bewegen en gedragen. We proberen 

dat streven te bereiken door het aanbieden van gymnastiek, zwemmen en vrij spel.  

 

Groep 1/2 heeft dagelijks bewegingsonderwijs op de speelplaats (met zandbak) en/of in het speellokaal. 

De groepen 3 t/m 8 gebruiken de gymzaal in sportcomplex De Meander. Groep 4 en 5 krijgen zwemles 

in het instructiebad.  

Groep 3 gymt eenmaal per week in de Meander en eenmaal per week op school. Bij mooi weer kunnen er 

ook activiteiten op het schoolplein gedaan worden.  

De gym- en zwemlessen worden in het sportcomplex De Meander nabij de school gegeven. Vanaf de 

meivakantie tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen bij mooi weer gymles op de voetbalvelden van 

OVV. 

Gymnastiek en zwemmen worden door een vakleerkracht van de gemeente Westvoorne gegeven.  

Bewegingsonderwijs bij kleuters wordt door de eigen groepsleerkracht gegeven. 

 

Beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: Buiten de Grenzen (BdG) 

PRIMOvpr heeft zich de afgelopen jaren gericht op de begeleiding van begaafde leerlingen door middel 

van het programma van Buiten de Grenzen programma. Het programma is gestart met een subsidie pe-

riode, inmiddels zijn de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de Primo-scho-

len ingebed in de zorgstructuur van passend onderwijs. 

De begeleiding van ‘kinderen die in staat zijn tot het neerzetten van een excellente cognitieve prestatie, 

blijft ook in het jaar 2018-2019 een uitdaging, die op schoolniveau en in bovenschoolse plusgroepen 

verder ontwikkeld wordt. 

Voor de signalering van begaafde leerlingen zijn binnen het Buiten de Grenzen project instrumenten 

ontwikkeld voor groepsscreening, die aansluiten bij bestaande signaleringsinstrumenten. Daarnaast 

richt het programma zich op ondersteuning en ontwikkeling van leerkrachten, met betrekking tot de 

onderwijsbehoefte van de begaafde leerlingen. 

De begeleiding van begaafde leerlingen vindt voor het overgrote deel plaats op de scholen. Leerlingen 

werken met een verrijkt aanbod, dat tegemoetkomt aan hun onderwijsbehoeften. Voor specifieke vragen 

kunnen leerkrachten terecht bij de BdG-coördinator.  

In de bovenschoolse plusgroepen wordt één dagdeel per week, gewerkt aan specifieke doelstellingen 

zoals Leren leren, onderzoek vaardigheden en bijvoorbeeld filosofie. Doelstelling van de bovenschoolse 

plusgroep is naast het onderwijsaanbod, het samenzijn met niveaugelijken. In de plusgroepen worden 

materialen en lessen onderzocht en beoordeeld. In de schooleigen plusactiviteiten wordt gebruik ge-

maakt van die kennis. Daarnaast worden zo de mogelijkheden van de kleinere scholen ondersteund.  

De communicatie voor ouders en leerkrachten zal vooral via de website plaatsvinden. Op de website 

vindt u naast pagina’s van de plusgroepen, ook de planning, waarop o.a. de algemene informatieavond 

in oktober/november vermeld staat. 

Op Helinium en Maerlant wordt voor leerlingen uit de groepen 8 een plusaanbod gerealiseerd in samen-

werking met Buiten de Grenzen.  
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Huiswerk 

Vanaf groep 5 kan er huiswerk meegegeven worden. U kunt hierbij denken aan: 

 Het voorbereiden van een presentatie of boekbespreking. 

 Topografie. 

 Samenvattingen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs. 

 Engelse woorden/zinnen. 

 Spelling. 

Dit doen wij voornamelijk om de kinderen enigszins voor te bereiden op het huiswerk in het voortgezet 

onderwijs. De bedoeling is dat de kinderen hun huiswerk zo zelfstandig mogelijk maken. Begeleiding 

mag natuurlijk best, maar het moet geen aanslag zijn op de tijd en de energie van de ouders. In overleg 

met hen kunnen de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad aangepast worden aan de mogelijkheden 

van uw kind. Loopt het thuis toch niet lekker met het huiswerk, neem dan contact op met de leerkracht. 

Daarnaast kan het gebeuren dat een kind door omstandigheden extra werk moet maken, bijvoorbeeld 

door ziekte of onvoldoende inzet. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  

De leerkracht van uw kind zal u op de informatieavond inlichten hoe het er in de groep precies aan toe 

gaat met huiswerk.  

 

Viering 

Bij een viering beleven de kinderen samen een bepaalde gebeurtenis, zoals een verjaardag, het begin 

van het nieuwe jaar, Kerst of een project. Een viering is geen professionele vertoning of opvoering, maar 

een expressievorm waaraan ieder kind ongeacht zijn mogelijkheden, kan meedoen. De activiteiten in 

een viering hebben vaak een creatief karakter. De deelname van ieder kind wordt zoveel mogelijk gesti-

muleerd.  

Een viering kent een aantal doelen: 

 Ervaren dat je als school of groep bent en dat iedereen erbij hoort. 

 Samen een emotie beleven zoals blijdschap, geluk, maar ook eenzaamheid of verdriet. 

 Je durven en kunnen presenteren op een podium.  

 

Wij hechten waarde aan vieren, vanwege de positieve invloed op het pedagogisch klimaat. Wij hebben op 

onze school afgesproken dat naast de vieringen naar aanleiding van nationale feestdagen (Sinterklaas en 

Kerst) er jaarlijks één eindviering met de hele school plaatsvindt.  

 

Duurzaamheid 

Op De Bosrand willen we leerlingen bewust maken van de wereld waarin we leven en meegeven hoe we 

bewust met de aarde kunnen omgaan. Op onze school wordt samen met de leerlingen verwezenlijkt dat 

de school met ingang van schooljaar 2018-2019 rest-afvalvrij is. In de klassen staat een papierbak, een 

bak voor groente- en fruitafval een bak voor PMD en een klein bakje voor restafval. 

Onze school is na de verbouwing duurzamer: we gaan bewuster om met de middelen die we gebruiken.  

Dit houdt in dat we spullen hergebruiken, les krijgen van externe deskundigen, onze eigen compost 

maken en zuinig zijn op de omgeving waarin we leven.  

De gemeente Westvoorne is nauw betrokken bij ons duurzame beleid. Zo hebben we voor de school on-

dergrondse afvalcontainers. Tevens krijgen alle leerlingen van school en de gemeente een brooddoos en 

een drinkbeker, zodat na het eten en drinken geen overbodig afval is. 
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“Toen Wubbo Ockels in 1985 terugkeerde na een week in de ruimte te zijn geweest, vroeg hij zich af wat 

zijn verhaal zou worden. Het verhaal werd niet dat de ruimte zo uniek is, hij kwam met het verhaal dat 

de aarde uniek is, want daar hebben we er maar één van. Je moet de aarde zien als ons ruimteschip. Pas 

als je je dat realiseert, weet je dat er voorzichtig met de aarde moet worden omgegaan. 

De bewoners van het ruimteschip aarde vormen de bemanning. Dat zijn wij; wij moeten overleven. We 

moeten onze koers gaan aanpassen. We moeten veranderen, maar dat doen we nog niet. Wubbo verge-

lijkt het leven op aarde met het varen op een schip. Je zult geen gat boren in de romp van dat schip, je 

zou wel stom zijn. Maar vergelijkbare dingen doen we wel op ons ruimteschip aarde.  

Dit gedachtegoed van Wubbo heeft het fundament gelegd voor een beweging die zich inzet voor een 

transitie naar een duurzame samenleving: Happy Energy.” 

 

Bron: http://www.happyenergy.nl/geschiedenis 

 

 

 

 

  

http://www.happyenergy.nl/geschiedenis
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlOHt0PTbAhVGIlAKHRhqDiYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ad.nl/buitenland/surfen-op-een-wattenstaafje-grappige-foto-triest-verhaal~a40c346d/&psig=AOvVaw3oep39vCjoA3YvWLAQGT5t&ust=1530215939923203
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3  De zorg voor kinderen 
3.1  De opvang van nieuwe kinderen 

Als uw kind 4 jaar is, mag het voor het eerst naar de basisschool. Dat kan een ingrijpend moment zijn, 

zowel voor het kind als voor de ouder. Belangrijk is dat de kinderen zich al snel een beetje vertrouwd 

voelen op school. Daarom mogen ze vanaf 3 jaar en 11 maanden komen ‘wennen’.  

Ook als oudere kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, 

is het leuk als ze van tevoren een keer komen kijken in de groep. Dat maakt het daarna allemaal wat 

minder spannend.  

 

3.2  De zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

De zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt zoveel mogelijk in de groep door de 

eigen leerkracht geboden, in overleg met de intern begeleider. Wij werken met een groepsoverzicht. 

Hierin staat specifiek bij elke leerling vermeld wat de onderwijsbehoeften van dit kind zijn. Viermaal per 

jaar wordt geëvalueerd of het opgestelde groepsplan resultaten oplevert en hoe verder gehandeld moet 

worden. Ook is ambulante begeleiding vanuit een externe organisatie of andere school en/of zorginstel-

ling tijdens de reguliere schooltijden, voor de leerlingen die daar om specifieke redenen voor in aanmer-

king komen, mogelijk. 

Voor de leerlingen die ondanks extra zorg en inspanning toch problemen blijven houden wordt in over-

leg met de ouders/verzorgers ondersteuning gevraagd bij een orthopedagoge, onze schoolbegeleider 

Vera Baljon. Er kan daarna een School ondersteuningsteam (SOT) worden georganiseerd, waarbij ouders 

uitgenodigd worden, waarin ook een afgevaardigde van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) plaats-

neemt en eventueel ook andere betrokkenen zoals bijv. een logopediste. Er kan eventueel aan de hand 

van de onderzoeksvraag een uitgebreider psychologisch-didactisch onderzoek worden afgenomen. 

 

3.3  Overgang naar een volgende groep 

Hoewel de wet op het basisonderwijs spreekt van een ononderbroken voortgang van het onderwijs, 

komt het weleens voor dat de school het noodzakelijk acht dat een leerling een jaar overdoet (verlen-

ging van een leerjaar). Het besluit daartoe wordt genomen door het zorgteam van de school (ib, directie, 

groepsleerkracht). Dit na regelmatig overleg met de ouders.  

Alleen in het geval de overtuiging bestaat dat het kind zich daardoor beter zal ontwikkelen wordt erover 

gegaan tot verlenging van een leerjaar. Het besluit hiertoe wordt onderbouwd met gegevens van het 

leerlingvolgsysteem en de minimumdoelen die gelden voor de huidige en de volgende groep.  

 

3.4  De overgang naar het voorgezet onderwijs 

Na acht jaar basisschool gaan, over het algemeen, de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De leer-

kracht van groep 8 geeft na overleg met andere leerkrachten een advies aan de ouders over de vorm van 

onderwijs die het meest geschikt is voor het kind. Bij aanmelding bij het voortgezet onderwijs spelen 

drie factoren een rol: 

1. Het advies van de school. 

2. De uitslag van de IEP toets, de NIO, het Drempelonderzoek en de Entreetoets. 

3. De wens van de ouders/verzorgers en het kind. 

 

In groep 8 kunnen leerlingen en ouders op open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten alvast kennis 

maken met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Brielle en Hellevoetsluis. Tijdens het 

schooljaar bezoekt groep 8 diverse scholen voor voortgezet onderwijs. 
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Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen via een onderwijskundig rap-

port en blijven op de hoogte van hun prestaties.  

 

 

 

3.5  De taak van de intern begeleiders 

De intern begeleiders (ib-ers), Anja Vet en Esther de Fuijk, coördineren de leerlingenzorg. Zij kunnen 

waar nodig diagnosticerende toetsen afnemen, houden het CITO-leerlingvolgsysteem up to date, maar 

coachen bovenal de leerkrachten bij het bieden van zorg in de groep. 

 

3.6  Zorgteam van De Bosrand 

Het Zorgteam van De Bosrand bestaat uit de leerkracht, de ib-er, de (externe) begeleider van de leerlin-

genzorg, de schoolmaatschappelijk werker en de directie. Hier kunnen (afhankelijk van de leerling) an-

dere disciplines aan toegevoegd worden, zoals de schoolarts, logopedist, kinderfysiotherapeut en de 

wijkagent. Het doel is om zorgleerlingen van onze school in breder verband te bespreken en vanuit ie-

ders deskundigheid te bekijken/advies te geven over mogelijke oplossingen rond problematiek van leer-

lingen. Ouders dienen toestemming te geven voor het bespreken van hun kind en worden uitgenodigd 

om aanwezig te zijn bij de bespreking. 

 

3.7  Externe zorginstanties in de school 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Het CJG is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook 

voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 

23 jaar. Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij het CJG terecht. Het CJG ziet de kinderen 

vanaf de geboorte, komen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ook na de middelbare school 

geven zij advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen 

van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijn-

mond. 

In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners 

met elkaar samen. Er is altijd een CJG bij u in de buurt. Op de website www.cjgrijnmond.nl staan loca-

ties, openingstijden en meer informatie. Bellen kan ook via 010-2010110. 

 

CJG op school 

U en uw kind komen een aantal keer in contact met het CJG-Jeugdgezondheidsteam. In groep 2 nodigen 

wij u uit voor het gezondheidsonderzoek van uw kind. Na een onderzoek en een gesprek met uw kind 

bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind met u. In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt 

http://www.cjgrijnmond.nl/
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krijgt het 2 inentingen. In groep 7 worden alle kinderen gewogen en gemeten en vindt een gesprek met 

u en uw kind plaats. 

 

Logopedie

Aan onze school is via de gemeente een logopediste, Claudia Martin, verbonden. Zij houdt zich bezig 

met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft.  

Om goed te kunnen spreken hebben we goed werkende longen, stembanden, keel, neus, kaken, tong en 

lippen nodig. We moeten voldoende woorden kennen en weten hoe we ze moeten uitspreken. We moe-

ten mooie zinnen kunnen maken en iets in de goede volgorde kunnen navertellen.  

Om goed te kunnen begrijpen moeten we kunnen horen, luisteren, onthouden en denken. Om na te 

gaan of kinderen dit alles goed kunnen, komen ze eenmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek. 

Dit onderzoek vindt plaats tijdens de kleuterperiode. Na dit onderzoek informeert de logopediste de ou-

ders en de school over eventuele logopedische hulp (nader onderzoek, begeleiding, verwijzing, behan-

deling).  

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Onze schoolmaatschappelijk werker, Karima Fagrach, is in dienst van Kwadraad en wordt via de ge-

meente op school ingezet. 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt voornamelijk ouders die moeilijkheden met hun 

kind(eren) ervaren. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het 

gedrag thuis of op school van hun kind.  

 Het kind zit niet lekker in zijn vel maar de ouder weet niet waardoor. 

 De ouder heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van het kind en 

weet niet waar er hulp verkregen kan worden. 

 De ouder gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe. 

 Er is iemand overleden in de omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van 

het kind. 

 Het kind kan druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig 

zijn, enz. Dit kunnen tekenen zijn dat hij/zij spanningen ervaart waarvan de ouder niet weet waar 

het vandaan komt of wat eraan gedaan kan worden. 

 

Vaak hebben verschillende zaken met elkaar te maken en samen met de schoolmaatschappelijk werker 

kan er gezocht worden naar oplossingen, in de vorm van adviezen, korte ondersteunende begeleiding, 

of verwijzing.  

Het kan ook voorkomen dat de schoolmaatschappelijk werker op verzoek van de school (en na toestem-

ming van de ouders) contact legt met een kind en/of de ouders naar aanleiding van bepaalde signalen. 

Dit om samen te kunnen zoeken naar oplossingen, waarbij vanzelfsprekend altijd geprobeerd zal wor-

den rekening te houden met de behoeften van het kind, de school en de ouders.  

Via onze ib-ers, kunt u een afspraak maken met de maatschappelijk werker. 

 

Samenwerkingsverband Kindkracht 

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We 

willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteu-

nen.  

Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in onze eigen woon-

plaats en in de regio. We hebben immers niet alle kennis zelf in huis. Om dit goed te organiseren, is met 

andere scholen voor primair onderwijs op Voorne Putten Rozenburg het Samenwerkingsverband “Kind-

kracht” opgericht. Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen samen aan verbetering 



   pagina 25 van 37 

van de ondersteuning aan leerlingen. Deze scholen zijn niet alleen de reguliere basisscholen, maar ook 

de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 

Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er volgens ons een goede oplossing te vinden. 

Scholen kunnen binnen hun interne structuur met het schoolondersteuningsteam al veel voor kinderen 

betekenen. Ze kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het samenwerkingsverband Kindkracht 

en/of op het Centrum voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin kunnen le-

veren.  

Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere basisschool in de buurt nodig 

of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan kan er een HIA-traject worden gestart (Handelingsge-

richt Integraal Arrangeren). Een trajectbegeleider namens het samenwerkingsverband leidt het traject 

samen met ouders, school en externen om voor het kind het best passende arrangement te realiseren.  

Voor meer informatie over HIA zijn brochures beschikbaar op school.  

De website van samenwerkingsverband Kindkracht kunt u raadplegen voor meer informatie. 

 

4.  De ouders 
4.1  Contact met de ouders 

Ouders en leerkrachten werken aan ontwikkeling van een kind. Samenwerking tussen ouders en leer-

krachten komt het kind ten goede! Een goed en regelmatig contact vinden wij daarom van groot belang. 

 

Mogelijkheden 

Elke schooldag ontvangt de leerkracht de kinderen in de groep.  Mocht u de leerkracht willen spreken 

dan vragen wij u hiervoor een afspraak te maken na schooltijd of te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur. 

De leerkrachten willen graag vanaf 8.20 uur aandacht voor de leerlingen. Verder willen de leerkrachten 

graag om 8.30 uur beginnen met hun les. Wij vragen de ouders/verzorgers van onze leerlingen hier re-

kening mee te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.  

 

Social community 

Wij werken met de social community van Social Schools. Dit is een compleet en veilig communicatieplat-

form voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Berichten kunnen snel gedeeld worden met de groepen in 

de school en zo betrekken we ouders bij het onderwijs van hun kinderen. 

Er kunnen ook groepen samengesteld worden voor het team of de ouderraad en zo faciliteren we de sa-

menwerking binnen de school. 

Met de community besparen we tijd bij het organiseren van evenementen en de oudergesprekken: 

 Er zijn groepsagenda's met intekenlijsten. 

 Er is een uitgebreide oudergesprekkenplanner waarin rekening wordt gehouden met  

duo-planningen. 

Ouders kunnen via de social community makkelijk absenties doorgeven en kunnen zelf hun contactge-

gevens wijzigen.  

 

Inloopochtenden 

Eén keer per maand kunt u tussen 8.30 uur en 9.00 uur een kijkje in de groep van uw kind(eren) nemen. 

De data van de inloopochtenden kunt u terugvinden in de social community. 

 

Koffieochtenden 

Een aantal keer per schooljaar organiseert de directie een koffieochtend. Op deze koffieochtenden zijn 

alle ouders en verzorgenden welkom. Het doel van deze ochtend is het uitwisselen van nieuws en zaken 
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die met school en/of opvoeding van kinderen te maken hebben. Ouders kunnen op een informele ma-

nier praten met de directie en andere ouders. Wij ervaren deze koffie-ochtenden als laagdrempelig en 

informatief. 

 

Informatieavond  

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij ’s avonds een informatieavond voor de ouders van elke 

groep. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en de leerkracht informeert u over de activiteiten en 

de leerstof die in dat schooljaar aan de orde komen.  

 

Oudergesprekken 

Zoals eerder vermeld zijn er aan het begin van het schooljaar de oudervertelgesprekken. Daarna volgt 

een voortgangsgesprek en daarna nog een keer een 10-minuten gesprek naar aanleiding van het rap-

port. Het laatste gesprek voor de zomervakantie is op verzoek van ouders of leerkrachten.  

 

4.2 De ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en verleent medewerking aan allerlei binnen- en buiten-

schoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan hulp voor, tijdens en na vieringen, de schoolfotograaf, 

het versieren van de school en excursies. 

 

4.3 Medezeggenschapsraad 

Naast de ouderraad bestaat op onze school ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 

drie ouders en drie personeelsleden van de school. Zij kunnen door verkiezing in de raad komen. De 

schoolleiding voert overleg met de medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken in de 

school. De MR heeft over het schoolbeleid adviesrecht en/of instemmingsrecht. De bevoegdheden en 

taken van de MR zijn vastgelegd in een reglement. 

 

4.4 Leerlingenraad  

De Bosrand heeft een leerlingenraad. In deze leerlingenraad zitten uit iedere groep, vanaf groep 5, twee 

leerlingen welke worden gekozen door de leerlingen uit hun eigen groep. Ze vertegenwoordigen alle 

leerlingen van de school. De leerlingenraad vergadert met de directie over zaken die de leerlingen be-

langrijk vinden om aan te pakken. 

 

4.5 Ouderbijdrage 

Uw bijdrage in de kosten van verschillende activiteiten is vrijwillig. Betaling heeft geen gevolgen voor het 

al dan niet toelaten tot de school. Wanneer iedereen bijdraagt in de kosten van de activiteiten, dan is de 

OR in staat om die ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren.  

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld tijdens een MR-vergadering. Aan het be-

gin van het nieuwe schooljaar vragen we u om de ouderbijdrage te voldoen. U kunt ervoor kiezen om 

niet of een slechts gedeelte van de bijdrage te betalen. Dit kunt u zelf op de overeenkomst, die u van de 

ouderraad ontvangt, aangeven. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen kan reden zijn dat de 

school besluit om een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. U 

snapt dat dit niet onze insteek is en dat wij dat laatste vooral willen voorkomen. 
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De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: 

 Vieringen (Sinterklaas, Kerst, eindviering). 

 Culturele vorming. 

 bijzondere gebeurtenissen. 

 Schoolreis (groep 1 t/m 7). 

 Schoolkamp (groep 8). 

 Afscheid groep 8. 

 

Voor het school jaar 2018-2019 is vastgesteld: 

Voor groep 1 t/m 7: €  60,-  (inclusief schoolreis) 

Voor groep 8:  € 140,- (inclusief kamp) 

 

4.6  Ouderhulp 

Wij kunnen niet zonder uw betrokkenheid als ouder! Betrokken en actieve ouders zijn een belangrijk 

element van onze school. Het is bovendien ook heel leuk om iets te doen op de school van uw kind. Be-

halve organisatorische functies (ouderraad, medezeggenschapsraad) is er ook veel behoefte aan prakti-

sche hulp: begeleiden van een excursie, begeleiden van een leesgroepje, versieren van de school, het 

schoonmaken van speelgoed en het ordenen van de bibliotheek. Gedurende het jaar plaatsen we nog 

oproepen voor extra ondersteuning bij bijvoorbeeld schoonmaak of een festiviteit.  

 

4.7  Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op onze school, worden helaas af en toe fouten gemaakt. Deze za-

ken kunnen in eerste instantie het beste met de leerkracht en/of andere directbetrokkenen besproken 

worden. Maak een afspraak: u weet dan zeker dat de leerkracht alle aandacht en tijd voor u heeft.  

Elke leerkracht neemt iedere leerling en ouder serieus en probeert goed te luisteren. Bij problemen pro-

beert de leerkracht samen met de leerling en/of ouder(s) de beste oplossing te vinden.  

 

Iedere ouder en elke leerling kan een beroep op de vertrouwenspersoon (dit is op onze school Anja Vet) 

doen als er problemen zijn, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen durft of 

wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 

toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten of 

schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te praten. 

Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de contactpersoon van de school is, dan kunt u direct met 

de directie overleggen. Indien u dit ook niet wenselijk acht, kunt u contact opnemen met het bestuur. 

 

Verdere details staan in het klachtenreglement van de school. De klachtenregeling van de externe klach-

tencommissie is op school aanwezig. 

 

Lof  

Heeft u geen klacht, maar wel een goed idee over verbetering van ons onderwijs of andere zaken, dan 

willen wij dat natuurlijk ook graag horen. Maakt u dan een afspraak met de directie, zodat zij kan bepa-

len of en hoe het idee verder vorm gegeven kan worden. 
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5.  De medewerkers 
 

Directie 

De directie van onze school bestaat uit een directeur, Caroline Stenneken en onze locatieleider Elise 

Huibrechtse. Zij is drie dagen per week op De Bosrand aanwezig (maandag, dinsdag en donderdag) en 

zij is het aanspreekpunt van de school.  

Voor het aanvragen van een gesprek met Elise Huibrechtse kunt u contact opnemen via telefoonnum-

mer: 0181- 482415 of 06 11463172 of een mail sturen naar obsdebosrand@primovpr.nl. 

 

Leerkrachten 

Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven in alle groepen van de basisschool. Sommige leerkrach-

ten hebben een speciale taak, bijv. leescoach, specialist hoogbegaafdheid, specialist taal, BHV-er. 

 

Intern begeleiders 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Esther de Fuijk is op dinsdag en vrij-

dag aanwezig en Anja Vet elke donderdag. 

 

Onderwijsassistentie 

Onze school beschikt over drie onderwijsassistentes: Tina Speet, Marjon Birkhoff en Tamara van der 

Sluis. Tina begeleidt voornamelijk groep 8 en Marjon en Tamara groep 1/2.  

 

Stagiaires 

Onze school biedt stageplaatsen aan studenten van verschillende hogescholen. Studenten van leraren-

opleidingen hebben een stageplaats in een groep en geven onder begeleiding van een groepsleerkracht 

les. Ook bieden we af en toe maatschappelijke stages, dikwijls aan oud-leerlingen van onze school. 

 

Administratief medewerker 

De directie wordt ondersteund door administratief medewerker Rubina van Dalen. Zij verzorgt voorna-

melijk de algemene, de leerlingen- en de financiële administratie.  

mailto:obsdebosrand@primovpr.nl
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6.  Praktische zaken van A t/m Z 
 

Aanmelding leerlingen 

Kinderen kunnen vanaf hun derde verjaardag aangemeld worden bij ons op school. U kunt contact op-

nemen met de locatieleider, Elise Huibrechtse, voor een kennismakingsgesprek en de eventueel daaruit 

volgende inschrijving. Voor het aanvragen van een gesprek met haar kunt u contact opnemen via tele-

foonnummer: 06 11463172 of 0181 482415 of een mail sturen naar obsdebosrand@primovpr.nl. 

 

Aanname leerlingen 

In Westvoorne werken de schoolbesturen en de gemeente samen voor een goede aanpak voor en sprei-

ding van kinderen die extra zorg nodig hebben. De scholen hebben afgesproken onderling contact op te 

nemen over leerlingen die tijdens de basisschoolperiode binnen de gemeente van school wisselen. 

 

Beschadiging schoolspullen 

Kinderen krijgen veel spullen op school in gebruik. Boeken, een tablet, een liniaal, en in groep 3 een 

pen. Wij verwachten van de kinderen dat zij zuinig met deze spullen omgaan. Als schoolmaterialen door 

onzorgvuldig gedrag onbruikbaar worden, zullen wij u vragen om voor vervanging zorg te dragen. 

 

Aansprakelijkheid tablets: De afspraak is dat alle tablets in de hoezen blijven zitten. Dit om schade te 

voorkomen. Mocht uw kind zijn/haar tablet uit de hoes halen en de tablet loopt hierdoor schade op, dan 

zullen wij u vragen om dit op uw verzekering te verhalen. Dit is ook het geval als uw kind de tablet 

beschadigt.  

 

Bewegingsonderwijs 

De kinderen uit groep 1/2 krijgen gymles in het speellokaal. In het speellokaal wordt er op gymschoe-

nen en gewoon in hemd en onderbroek gegymd. 

 

De gymlessen voor de midden- en bovenbouw worden niet door de eigen groepsleerkracht gegeven, 

maar door een vakleerkracht van de gemeente. De kinderen gaan vanaf halverwege groep 4 van school 

fietsend van en naar de gym met een van de teamleden, tenzij uw kind direct om 8.30 uur gymles heeft.  

Groep 3 gymt eenmaal per week in De Meander (of bij OVV) en eenmaal in het speellokaal. De les in het 

speellokaal wordt gegeven door de eigen leerkracht. Het kan ook gebeuren dat er spelletjes gespeeld 

worden op het schoolplein bij mooi weer.  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen volgens een vast rooster in de gymzaal van sportcomplex De 

Meander.  

Van de meivakantie tot de herfstvakantie is er gym bij OVV. Mocht het in deze periode regenen dan zijn 

de gymlessen in De Meander. Bij slecht weer neemt de gymleerkracht om uiterlijk 8.00 uur de beslissing 

om naar De Meander te gaan. Het komt helaas ook weleens voor dat er voor een plotselinge bui naar de 

Meander uitgeweken wordt. In geval van extreem weer worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden. 

 

Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleding verplicht. Bij OVV is dat een T-shirt (niet het shirt 

dat op school gedragen wordt), sportbroek en sportschoenen. Slippers en blote voeten zijn niet toege-

staan. Bij fris weer is het handig om een vest of trainingsjas mee te nemen; een bidon met water is altijd 

lekker. In De Meander wordt kleding gedragen die prettig zit bij het bewegen en gymschoenen die niet 

buiten gebruikt worden, zonder zwarte zolen (liever geen turn/balletschoenen, in verband met de 

gladde zolen).  

mailto:obsdebosrand@primovpr.nl
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Wanneer uw kind de gymkleding een keer vergeet, zoeken we uiteraard naar een oplossing om te zor-

gen dat uw kind kan bewegen. Wanneer uw kind niet aan de gymles kan meedoen, informeert u de leer-

kracht persoonlijk of via een briefje.  

 

Brengen en halen 

De deuren gaan om 8.20 uur open. U heeft dan de tijd om afscheid van uw kind te nemen. We verwach-

ten dat alle kinderen op tijd binnen zijn, zodat de leerkrachten op tijd met hun lessen kunnen starten! 

Tien minuten voordat de school uitgaat kunt u op het schoolplein op uw kind wachten. 

Wij vragen hierbij wel uw aandacht voor het volgende: 

- Houd voldoende afstand tot de voordeur zodat de leerkracht overzicht kan houden. 

- Graag het schoolplein pas betreden als alle groepen binnen zijn (groep 1/2 speelt dikwijls tot onge-

veer een kwartier voor het einde van de schooltijd buiten). 

- Parkeer uw eigen fiets zoveel mogelijk zonder anderen te hinderen. 

- Het schoolplein is verboden gebied voor honden. 

- Het is verboden om op het schoolplein te roken. 

 

Buitenschoolse opvang 

Voor informatie met betrekking tot buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar  

Kinderopvang Humanitas, www.kinderopvanghumanitas.nl. 

 

Fietsen 

Zelf veilig naar school fietsen (of lopen) is belangrijk voor kinderen. Ze leren hierdoor al vroeg aan het 

verkeer deel te nemen. De leerlingen lopen met hun fiets aan de hand het schoolplein op en stallen hun 

fiets uitsluitend in de fietsenrekken. Wij verzoeken de ouders om hun kinderen hierin, indien nodig, te 

begeleiden, zodat e.e.a. netjes gebeurt. Het sleuteltje wordt in de klas opgeborgen volgens de afspra-

ken. Stepjes (met kleine wieltjes), skates en skateboards zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. De 

school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan meegebrachte fietsen.  

 

Gymrooster 

Maandag      Donderdag 

  8.30 uur –   9.15 uur groep 3    8.30 uur  –   9.15 uur groep 6 

  9.15 uur – 10.00 uur groep 4 en 5    9.15 uur  – 10.00 uur groep 7 

10.00 uur – 10.45 uur groep 6  10.00 uur  – 10.45 uur groep 8 

10.45 uur – 11.30 uur groep 7 

11.30 uur – 12.15 uur groep 8 

 

Hoofdluis 

Elk jaar komt het wel een keer voor dat er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd. Om hier gericht 

op in te spelen heeft De Bosrand ‘luizenouders’. Zij controleren preventief na elke schoolvakantie vol-

gens een vast programma. Indien er sprake is van hoofdluis bij een van de kinderen vindt er intensievere 

controle plaats. (Zie ons protocol op onze website). 

Indien uw kind hoofdluis of neten heeft, vragen we om uw medewerking om te voorkomen dat meer 

kinderen hoofdluis krijgen, door middel van dagelijks kammen van uw kind en het informeren van BSO 

of sportclubs. Komt uw kind nieuw op school, dan krijgt u van ons een luizenzak. De leerkrachten heb-

ben een vaste routine voor het hygiënisch houden van knuffels en verkleedmaterialen. 
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Infectieziekten 

Besmettelijke kinderziekten zoals krentenbaard, waterpokken, mazelen, kinkhoest of hersenvliesontste-

king steken soms opeens de kop op. Ouders en groepsleerkrachten hebben dan vaak veel vragen.  

De school beschikt over een informatieboek van de GGD over het handelen bij infectieziekten. Sommige 

infectieziekten moet de directie verplicht melden volgens de infectieziektewet.  

 

Lunch 

De leerlingen krijgen vanaf groep 3 een half uur lunchpauze. Er wordt gezamenlijk in de klas gegeten en 

daarna wordt er een kwartier buiten gespeeld. In het kwartier dat er buiten gespeeld wordt, heeft de 

leerkracht even pauze. Er zal dan toezicht van de onderwijsassistentes, directie of ib-ers zijn. 

Alle leerlingen van De Bosrand hebben aan het begin van het schooljaar een brooddoos en een drinkbe-

ker ontvangen, zodat er na het eten en drinken geen overbodig afval is. 

Groep 1/2 krijgt uiteraard langer de tijd om te eten en buiten te spelen.  

 

Mobiele telefoons 

Veel kinderen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Deze zullen wij aan het begin van de 

dag innemen en aan het eind van de schooltijd weer teruggeven. Wij vinden dat de lessen niet door tele-

foongebruik gestoord moeten worden. Voor dringende boodschappen kunt u ons altijd via de schoolte-

lefoon bereiken. Bij schoolreizen, sporttoernooien en andere schoolactiviteiten in het algemeen worden 

mobieltjes niet meegenomen. Het begeleidend personeel is altijd mobiel bereikbaar. 

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/beschadiging van de betreffende telefoon 

als deze toch naar school wordt meegenomen.  

 

Nablijven 

De groepsleerkracht houdt zich het recht voor om een leerling na schooltijd op school te houden om het 

werk af te laten maken of een gesprek te hebben. Het spreekt vanzelf dat u als ouder daarover telefo-

nisch tijdig op de hoogte wordt gebracht. 

 

Onderwijsinspectie basisonderwijs 

De inspecteur van de onderwijsinspectie bezoekt regelmatig de school en kan dan in verschillende groe-

pen een les bijwonen. De inspectie toetst of de school aan de wettelijke eisen voor het primair onderwijs 

voldoet. De gegevens van onze CITO LVS-scores, IEP-eindtoets, schoolplan, jaarplan en het jaarverslag 

worden ieder jaar aan de inspectie doorgestuurd. 

 

Onderwijskundig rapport 

Het onderwijskundig rapport is een rapport dat de school maakt als uw kind de school verlaat. Het 

maakt niet uit of dit aan het einde is van de periode aan het basisonderwijs of tussentijds. In het onder-

wijskundig rapport staat informatie over de resultaten en vorderingen van de leerling en in sommige ge-

vallen ook een schooladvies. Gegevens die erin kunnen staan zijn bijvoorbeeld:  

 Resultaten en vorderingen. 

 Resultaten van extra hulp aan uw kind.  

 Sociale en emotionele ontwikkeling. 

 Werkhouding. 

 Een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 

Vanzelfsprekend informeren wij u over de gegevens die zijn verwerkt in het onderwijskundig rapport en 

heeft u recht op een kopie van het onderwijskundig rapport van uw kind.  
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Ontruimingsplan 

In de school is een ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan aanwezig. Elk jaar wordt het plan met de 

kinderen geoefend. De verzamelplaats is bij de kerk aan de overkant.  

Minimaal twee teamleden zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er), een van hen is coördinator bij een eventu-

ele calamiteit. Ieder jaar gaan de BHV-ers op herhalingstraining. 

 

Pauzehap 

Rond 10.30 uur wordt er een korte pauze gehouden, waarin de kinderen (melk) drinken en fruit of een 

ander gezond pauzehapje eten, dat u als ouder meegeeft aan uw kind. Wij zijn een rest-afvalvrije 

school, dus leerlingen kunnen geen pakjes, verpakkingen etc. weggooien op school. Indien dit toch 

meegenomen wordt, dan wordt het weer mee terug naar huis genomen.  

 

Privacy wetgeving (AVG) 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet in werking getreden. Momenteel worden wij als school 

steeds directer geconfronteerd met de nieuwe privacywet. Er is veel duidelijk, maar ook zijn er nog za-

ken die meer verduidelijking moeten krijgen.  

Zo zullen er op bovenschools niveau door het bestuur richtlijnen middels protocollen komen. Hier wordt 

momenteel hard aan gewerkt. Er zijn verschillen van wat ouders wel en niet mogen en wat een school 

wel en niet mag in dit kader. Voor nu komt voor De Bosrand een aantal richtlijnen m.b.t. tot het nemen 

van foto’s door ouders.    

Het komt voor dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders of leerlingen foto’s maken van hun 

kind(eren). Ook bij ons op school heeft een aantal ouders dit kenbaar gemaakt. De school wil voor alle 

kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen en hun ouders bang hoeven te zijn 

dat ze steeds worden gefotografeerd. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar ieder-

een toegang heeft. De school kan voorwaarden aan het verlenen van toegang stellen door ouders en 

leerlingen te vragen in een nieuwsbrief terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s 

en/of door het stellen van bepaalde regels.  

 

Als school ben je alleen verantwoordelijk voor de foto’s die jezelf als school neemt of in opdracht laat 

maken. Een leerkracht die foto’s op Facebook zet: dat is de verantwoordelijkheid van school.  

De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens het schoolevenement foto’s maakt en dit 

deelt. De school neemt het volgende standpunt in:   

 Ouders mogen foto's nemen en filmen voor privégebruik.  

 Wij verbieden ouders om beeldmateriaal waar andere leerlingen dan hun eigen kind op staat publiek 

te delen op wat voor wijze dan ook.  Omdat ouders wel te maken hebben met privacybescherming 

van andere ouders/hun kinderen volgens de auteurswet/portretrecht.  

 Wij vragen ouders toestemming of er bij een schoolgelegenheid foto’s gemaakt mogen worden.   

 

Hopelijk geeft dit voor zolang er geen bestuurlijke richtlijnen zijn houvast en ruimte voor ouders en 

school.  

 

Rook- en alcoholvrije school 

In de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden. Enerzijds willen we hiermee het goede 

voorbeeld geven aan de kinderen, anderzijds willen we preventief handelen en voorkomen dat uw kin-

deren door tabaksrook gezondheidsproblemen krijgen.  

 

Ook hebben we afgesproken dat tijdens vieringen en festiviteiten geen alcohol in het bijzijn van de kin-

deren geserveerd wordt. In het algemeen geldt dat kinderen meer leren van wat volwassenen doen, dan 
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van wat volwassenen zeggen. Dat geldt ook voor het gebruik van alcohol. Wij willen daarom op een ver-

antwoorde manier met alcohol omgaan binnen de school. 

 

Schoolfotograaf 

Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf in het voorjaar De Bosrand. Er wordt van elk kind een portretfoto en 

een foto van de groep gemaakt. Van broertjes en/of zusjes wordt ook een gezamenlijke foto gemaakt. 

Dit is vrijblijvend. U krijgt een code mee naar huis waarmee u de foto’s kunt bekijken, zodat u op uw 

gemak kunt besluiten of u de foto's wilt bestellen. 

 

Schoolreis/schoolkamp 

De leerlingen van groep 1 tot en met 7 gaan op schoolexcursie. De 4-jarige kinderen die op of na 

1 maart bij ons op school zijn gekomen mogen mee op schoolexcursie, maar zijn dit niet verplicht. 

Groep 8 gaat op kamp. 

 

Schooltijden 

Wij hanteren het 5-gelijke dagen model. De leerlingen gaan elke schooldag van 8.30 uur t/m 14.00 uur 

naar school en eten tussen de middag in hun eigen lokaal. 

 

Schoolverzekering 

Het bestuur heeft voor onze school een collectieve verzekering afgesloten bij een grote verzekerings-

maatschappij. Voor ouders is het van belang te weten dat de polis de volgende twee onderdelen dekt: 

 Aansprakelijkheid voor al diegenen die namens het bestuur/de schoolleiding op school werkzaam 

zijn (leerkrachten, stagiaires, overblijfmoeders); indien een van hen iets doet of nalaat waardoor een 

ander schade berokkend wordt, is hij/zij daarvoor aansprakelijk. Via de verzekering kan de bedoel-

de schade worden vergoed. Leerlingen zijn niet voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Die 

verzekering dienen ouders particulier af te sluiten. 

 Ongevallen voor al diegenen die in of om de school lichamelijk letsel oplopen. Materiële zaken val-

len niet onder deze verzekering. 

 

Schorsingsprocedure 

Bij ernstig wangedrag van kinderen, bijvoorbeeld mishandeling, diefstal of herhaald negeren van school-

regels, kan tot schorsing worden overgegaan. Hierbij geldt de volgende procedure: 

 Gesprek met de leerling (door leerkracht). 

 Indien het gesprek niets oplevert, volgt telefonisch overleg met de ouder(s) (door leerkracht). 

 Indien gesprek met ouder(s) niets oplevert, volgt een gesprek met ouder(s) en leerling op school 

met leerkracht en directeur. 

 Indien dit alles niet leidt tot een oplossing, wordt overgegaan tot schorsing voor een bepaalde tijd. 

 

Sponsoring 

Voor wat betreft het beleid aangaande sponsoring wordt verwezen naar het “Convenant scholen voor 

primair onderwijs en sponsoring, 13-2-1997”, zoals dat is overeengekomen tussen onder andere het 

Ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de ouderorganisaties. Sponsoring mag op geen enkele 

wijze het onderwijskundig proces beïnvloeden. 

 

Sportdagen 

Jaarlijks worden er samen met de andere scholen in Westvoorne sportdagen georganiseerd voor de mid-

den- en bovenbouw. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend, maar zullen tijdig via de social com-

munity/website aan u worden bekendgemaakt. 
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Toelating en verwijdering van leerlingen 

In de wet op het primair onderwijs staat omschreven wanneer leerlingen wel en niet kunnen worden toe-

gelaten tot een school voor basisonderwijs en onder welke omstandigheden een leerling kan worden 

verwijderd (artikel 40) en hoe daartegen bezwaar kan worden aangetekend (artikel 63). 

 

Vakanties en vrije dagen  

 

Schoolvakanties   

            

 Van Tot en met 

Herfstvakantie 20 oktober 28 oktober 

Kerstvakantie 22 december 6 januari 

Krokusvakantie 23 februari 3 maart 

Paasvakantie 19 april 22 april 

Meivakantie 23 april 5 mei 

Hemelvaart 30 mei 2 juni 

Pinkstervakantie 9 juni 10 juni 

Zomervakantie 20 juli 1 september 

 

Studiedagen 

Maandag 27 augustus 

Dinsdag 28 augustus 

Maandag 29 november 

Maandag 27 mei  

Dinsdag 28 mei 

Woensdag 29 mei 

Vrijdag 19 juli calamiteitendag (indien er geen calamiteit plaatsvindt, dan zijn de leerlingen  

deze dag vrij) 

 

Verjaardagen 

Het is gezellig als uw kind op zijn of haar verjaardag op wat gezonds trakteert. Een aparte traktatie voor 

de groepsleerkrachten is niet nodig. Kinderen die bepaalde voedingsstoffen niet mogen, hebben de mo-

gelijkheid om een eigen trommeltje in de groep te zetten. Maar het is leuker wanneer u zelf, als ouder 

van een jarig kind, aan deze kinderen denkt. In groep 1/2 bent u van harte welkom om de verjaardag 

van uw kind mee te vieren.  

 

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders  

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd. Vrij 

of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet.  

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de 

schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal 

twee aansluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De 

directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep 

van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de gewone school-

vakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk 

om verlof aan te vragen in dat schooljaar.  
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Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of 

werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs 

worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische pro-

blemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt 

behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de 

werkgever of eigen bedrijf.  

 

Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar 

gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven. 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden. 

Mocht de school in gebreke blijven en ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet melden, worden er boetes 

opgelegd die in de duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school. 

Is uw aanvraag afgewezen en vindt u dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd, dan kunt u hiertegen in 

bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Westvoorne mevr. T. Speelpenning-Vorstenbosch. 

 

In gevallen van verhuizing, trouwerijen, begrafenissen, ambts- en huwelijksjubilea of andere naar het 

oordeel van de directie belangrijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Het verlof wordt uitsluitend 

verleend indien: 

 Het verlof vooraf door middel van het aanvraagformulier extra verlof is aangevraagd. 

 Het geen verlof betreft zoals een lang weekend of en dag eerder vertrekken of later terugkomen van 

vakantie. 

 

Ziekmelding 

Ziekte en bezoek aan dokter, tandarts, etc. graag vóór schooltijd melden via de social community.  

Het is voor ons van groot belang dat u uw kind afmeldt. Mochten wij geen bericht hebben ontvangen 

vóór 9.00 uur, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers. 

  

Zwemles voor de kinderen van groep 4 en 5 

In de even weken van het kalenderjaar, wordt er op donderdagmiddag van 12.15 uur tot 14.00 uur door 

groep 4 en 5 gezwommen in De Meander. De zwemles wordt gegeven door een vakleerkracht. 

Geeft u een stevige rugzak met daarin zwemkleding en een handdoek mee. Enkele keren per jaar zal er 

met kleding aan gezwommen worden. We vragen u dan te letten op extra bovenkleding en een plastic 

tasje waar we de natte kleding kunnen indoen. 

 

7.  De komende jaren 
Het komende schooljaar werken we verder aan de ontwikkeling van onze school. We hebben de vol-

gende speerpunten geformuleerd: 

 Resultaten op het gebied van taal, rekenen en begrijpend lezen op landelijk niveau of hoger 

 Implementeren van het ICT-beleidsplan: werken met Snappet 

 Oriënteren op een nieuwe methode wereldoriëntatie 

 Implementatie Move A-Head 1+1=3 
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8. Namen en adressen 
 

Contactgegevens school: 

obs De Bosrand 

Mildenburglaan 6 

3233 AS Oostvoorne 

Telefoon: 0181 482799 

E-mail: debosrand@primovpr.nl 

Website: www.obsdebosrand.nl  

 

Bestuur 

Bestuur PRIMO vpr 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

0181 - 391043 

www.primovpr.nl 

info@primovpr.nl 

 

College van Bestuur PRIMO vpr 

Mevr. I. Van Doesburg alg. directeur 

 

Medezeggenschapsraad 

Bart Hovens (voorzitter) 

Virna van Uden 

Marian van Iersel 

Wendy Selens (secretaris) 

Lilian Holkema 

Janey Köhne 

 

BHV-ers: 

Marjon Has 

Yasmin Karssen 

Petra Dul  

Esther de Fuijk 

Elise Huibrechtse 

 

http://www.obsdebosrand.nl/
http://www.primovpr.nl/
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Overige adressen 

 

Schoolmaatschappelijk Werk  

Kwadraad Maatschappelijk werk 

Servicepunt Westvoorne 

3235 AP Rockanje 

servicepunt@westvoorne.nl 

 

Schoolarts  

Annemieke Zegers, CJG Hellevoetsluis  

Vliet 2 (t.o. Polikliniek Weergors) 

3223 HE  Hellevoetsluis 

010 4444646 

 

Kinderopvang Humanitas 

www.kinderopvanghumanitas.nl 

 

Schoolbegeleiding     

Vera Baljon, orthopedagoge in dienst van PRIMO vpr 

 

Bureau Jeugdzorg Spijkenisse 

Oostkade 18 

3201 AM Spijkenisse 

0181 625022 

 

Inspectie Onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

Vragen over onderwijs: 0800 8051  

 

Leerplichtambtenaar  

Mevrouw T. Speelpenning-Vorstenbosch 

Bureau Welzijn, Onderwijs en Sport 

leerplicht@westvoorne.nl 

Tel: 14 0181 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
mailto:leerplicht@westvoorne.nl

