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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 
 

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 en 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.  

 

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. 

 

 

 
 

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 

Website: www.obsdebosrand.nl  

 

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

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

 

Intern begeleiders: Esther de Fuijk/Janey Köhne    e.defuijk@primovpr.nl 

Vertrouwenspersoon: Janey Köhne      j.kohne@primovpr.nl 

Administratie:  Rubina van Dalen 
 

 

1.1  Aantal leerlingen 

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

Het leerlingaantal van De Bosrand was op 1 oktober 2020: 136 leerlingen.  

 

  

http://www.obsdebosrand.nl/
mailto:06%2086804393
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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-er.  

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. 

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 en 

bij aanvang en uitgaan van de school is er eenrichtingsverkeer op de Mildenburglaan.  

 

Schoolplein 

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

bos staat een kastanjehouten hek als afscheiding. De school heeft een stuk van het Mildenburgbos in 

bruikleen; we kunnen van het bos gebruik maken voor een stuk natuureducatie 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.  
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1.3  Onderwijsgroep EduMare 

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 31 scholen voor (spe-
ciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in 
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en 
Westvoorne.   
EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een 
bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 tussen Stichting Floréo, 
Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen 
Voorne-Putten en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen 
werken al sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie 
en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor 
ieder kind. Een samenwerkingsbestuur met als doelstelling het 
borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkelkansen voor kin-
deren van 4 - 13 jaar.   
 
Iedere school heeft eigen karakter en identiteit  
Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen zijn welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders 
en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten.  Iedere school heeft een eigen karakter en 
identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.    
Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, 
katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.   
 
Vaardig, waardig en aardig  
Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burger-
schapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen 
deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige 
volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. 
Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn we in 2019 gestart 
met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.   
Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het 
beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit 
de leerlingenraden van de 31 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het onder-
wijs en de wereld een beetje beter kunnen maken.   
Het College van Bestuur van EduMare bestaat uit: Mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur 
en Dhr. H. de Kock, lid College van Bestuur. 
 

  

http://www.vpracademie.nl/
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2.  Ons onderwijs 
2.1  De visie van onze school 

Waar gaan we voor? 

De leerkrachten verzorgen uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs, zodat kinderen een brede 

basis meekrijgen van waaruit zij goed toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Met al-

les wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwik-

keling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kun-

nen functioneren. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te 

komen. 

 

De kinderen zetten de eerste stappen richting een toekomst die flexibiliteit en ondernemerschap vraagt 

en waarbij ze moeten samenwerken en kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. 

Belangrijke voorwaarde voor het leren van kinderen is dat leerkrachten een professionele leergemeen-

schap vormen. Het team van De Bosrand is bezig het onderwijs aan leerlingen en de resultaten cyclisch 

te verbeteren, dit is een collectieve verantwoordelijkheid.  

We werken in onze lessen met het EDI-model waarbij we leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de 

doelen brengen en laten hen zo succes ervaren binnen een veilig pedagogisch klimaat, waarbij we zorg 

hebben voor onszelf en de omgeving en we van elkaar de hoogst mogelijke verwachtingen hebben.  

We streven ernaar om de intrinsieke motivatie te stimuleren door veel aandacht te hebben voor relatie, 

autonomie en competentie. 

Er wordt op De Bosrand ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Iedereen 

moet de kans en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en te blijven, zonder daarmee een ander tot last te 

zijn. Iedereen hoort erbij en wordt er zoveel mogelijk bij betrokken.  

 

Aan onze visie ligt een aantal kernwaarden ten grondslag:  

• Kansrijk en betekenisvol 

• Inspireren en uitdagen 

• Betrokkenheid 

• Respect, Vertrouwen en Veiligheid (RVV) 
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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. 

 

Expliciete Directe Instructie model (EDI) 

Op De Bosrand geven wij de lessen zoveel mogelijk 

volgens het EDI-model. EDI bestaat uit vaste leson-

derdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons on-

derwijs waarin EDI een prominente rol speelt heeft als 

doel: Om de leerstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.   

 

Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen, zodat 

onze leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken. Voordat het zelfstandig werken zinvol uitge-

voerd kan worden moet 80% van de leerlingen het lesdoel behaald hebben. Het zelfstandig werken is 

effectiever als leerlingen de leerstof beheersen. De overige 20% van de leerlingen krijgt verlengde in-

structie terwijl de overige 80% van de leerlingen zelfstandig aan het werk is.  

 

De EDI lessen bestaan uit de volgende onderdelen: 

Lesdoel 

Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het 

lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen. De 

oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel.  

Activeren van voorkennis  

Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor de 

benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in 

het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.  

Onderwijzen van het concept  

De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.  

Onderwijzen in vaardigheid 

De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden 

aangeleerd.   

Belang van de les  

Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.  

Begeleide inoefening  

De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt ge-

controleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.   

Lesafsluiting  

De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaar-

digheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de zelfstandige verwerking. Dit om ver-

keerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.  

Zelfstandige verwerking  

De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.   

Verlengde instructie  

De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, vol-

gen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.   
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De EDI lessen bevatten de volgende technieken: 

• Controleren van begrip. (Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen 

ook écht tot leren komen.) 

• Uitleggen. (Lesgeven door te vertellen.) 

• Voordoen. (Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.) 

• Hardop denken. (Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe 

een expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘módellen’ genoemd.) 

 

 

 

2.2  De missie van onze school 

Waar staan we voor? 

Het is onze missie om kwalitatief goed en waarde(n)vol onderwijs te bieden en De Bosrand is dé plek om 

het beste uit jezelf te halen. Wij bieden een vertrouwde plek om je voor te bereiden op jouw toekomst in 

de samenleving. We dagen je uit om je te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en je kennis (van 

de wereld) te vergroten.  
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2.3 Kenmerken van onze school 

• Plezierige sfeer door openheid, samenwerking en voorbeeldgedrag. 

• Kleine, homogene groepen. 

• Gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten. 

• Ruime en groene omgeving. 

• Rustig studieklimaat. 

• Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en respect. 

• Goede leerlingenzorg. 

• Rijke en uitdagende leeromgeving met ruimte voor thema’s. 

• Kleine school. 

• Zoveel mogelijk rest-afvalvrije en duurzame school. 

• Extra aandacht voor natuur- en techniekonderwijs. 

• Structureel Engels vanaf groep 1. 

• Werken met Snappet vanaf groep 4. 

• Eigentijdse oudercommunicatie via de social community. 

• Bibliotheek op school. 

• Vakleerkracht gym en onderwijsassistent. 

• Actieve ouder- en medezeggenschapsraad. 

• Plusgroep voor bovengemiddeld presterende kinderen. 
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2.4  Groepsverdeling 

Onze lokalen bieden een rijke leeromgeving en zien er sfeervol uit, uiteraard zonder dat het leerproces 

belemmerd wordt. De kinderen houden, samen met de groepsleerkracht, de omgeving gezellig en opge-

ruimd. Er hangen en staan werkstukken van de kinderen.  

 

Rooster van leerkrachten per groep 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2  Lilian Holkema Lilian Holkema Lilian Holkema 
Ingrid Groene-

wegen 

Ingrid Groene-

wegen 

3 Janey Köhne Janey Köhne Petra Dul Petra Dul Petra Dul 

4  
Marjolein den 

Dekker 

Marjolein den 

Dekker 

Marjolein den 

Dekker 

Marjolein den 

Dekker 

Marjolein den 

Dekker 

5 Dénise Looij Dénise Looij Dénise Looij 
Suzanne  

Weerheim 

Suzanne  

Weerheim 

6 
Nienke van den 

Pol  

Nienke van den 

Pol  
Lisanne Sneek Lisanne Sneek Lisanne Sneek 

7 Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot Rinske de Groot 

 

8 
Yasmin Karssen Yasmin Karssen Yasmin Karssen 

Dorinda  

Groenendijk 

Dorinda  

Groenendijk 

Regio di-

recteur 
   

Caroline  

Stenneken 
 

Directeur 
Elise  

Huibrechtse 

Elise  

Huibrechtse 
  

Elise  

Huibrechtse 

IB-taken Esther de Fuijk  Janey Köhne   

Onderwijs- 

assistentie 
 Tina Speet  Tina Speet   Tina Speet  

Admini-

stratie 
   

Rubina  

van Dalen 
 

Bewe-

gingson-

derwijs 

  
Rina van der 

Veld 
  

SMW    Samira van Delft  

Logopedie Claudia Martin     
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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: 

• 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 methodegebonden 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. 

 

Ontwikkeling in sprongen bij kleuters 

Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorieke ontwikkeling, maar ook het leggen van 

sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor de leerkrachten is het belangrijk om die 

ontwikkeling te kunnen volgen, maar met de schoolse toetsen uit een leerlingvolgsysteem waren we niet 

tevreden. Eerder werden bij de kleuters ook de bekende CITO-toetsen afgenomen, echter is daar veran-

dering in gekomen. De kleutertoetsen waren al niet verplicht maar worden nu helemaal uit ons leerling-

volgsysteem gehaald. Een toets is teveel een momentopname en de afnamevorm, een toetsboekje met 

opgaven, past niet goed bij de manier waarop kleuters leren en zich ontwikkelen. De uitslagen kunnen 

daardoor een vertekend beeld geven. Het toetsen doet onvoldoende recht aan het feit dat kleuters zich 

sprongsgewijs ontwikkelen.  

Natuurlijk volgen de leerkrachten wel de ontwikkeling van de kleuters. Zij kunnen aan de hand van ob-

servaties, gesprekjes en spelletjes nagaan hoe de kinderen er nu voorstaan. De verzamelde informatie 

wordt in het leerlingvolgsysteem gezet, zonder dat de kleuter daar een toets voor hoeft te maken.  

 

In groep 3 t/m 8 nemen we 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): 

 

Technisch lezen (CITO) 

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. 
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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. 

- 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) 

Deze toets bestaat uit een gestandaardiseerd dictee en wordt tweemaal per schooljaar afgenomen. In 

groep 7 en 8 wordt ook tweemaal per schooljaar werkwoordspelling afgenomen.  

 

Begrijpend lezen (CITO) 

Deze toets bestaat uit het beantwoorden van vragen over een tekst en wordt tweemaal per schooljaar 

afgenomen.  

 

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 A:  Goed tot zeer goed 

Niveau B:  Ruim voldoende tot goed 

Niveau C:  Ruim voldoende tot matig 

Niveau D:  Matig tot zwak 

Niveau E:  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 zor-

gen maken/maakt over uw kind, nemen wij contact met elkaar op. 
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Het rapport 

Drie keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. In november (signaalrapport), in februari en 

in juli. De leerkracht vult de vorderingen per vakgebied 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: 6 weken na de start van uw kind op onze school) worden ouders 

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

gesprek waarin ouders over hun kind aan de leerkracht vertellen en de leerkracht 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  

10-minutengesprek. Het laatste gesprek voor de zomervakantie is op verzoek van ouders of leerkrach-

ten, hiervoor worden niet alle ouders 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. 

In groep 7 ontvangen leerlingen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.  

Voor groep 1/2 hanteren we een afwijkende cyclus. Aan het begin van het schooljaar is er, net zoals in 

de andere groepen, een oudervertelgesprek. En er is een gesprek in februari, ook net zoals in de andere 

groepen. In juni is er ook een gesprek waar alle ouders voor uitgenodigd worden.  

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 het laatste anderhalf jaar.  

In oktober nemen de leerlingen deel aan het Drempelonderzoek. In april nemen de kinderen deel aan de 

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

vies nog aangepast worden als het resultaat van de IEP hoger blijkt te zijn. Kinderen moeten in maart 

zijn aangemeld op het voortgezet onderwijs.  

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

1 februari zijn aangemeld op het voortgezet onderwijs.  

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

De resultaten van 2019 waren boven gemiddeld. In 2020 is er geen IEP afgenomen i.v.m. het coronavi-

rus.  

 

Jaar Resultaat 

2019 (IEP)     82,2 

2020       Geen IEP afgenomen i.v.m. Covid-19 

 

2.6  Schoolplan 

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

school uitgebreid omschreven worden. Het schoolplan (2018-2022) ligt ter inzage op school. 
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2.6  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.  

 

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.  

 

De schoolvakken en de gebruikte methoden 

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

overheid. 

 

Snappet 

Vanaf groep 4 werken we op De Bosrand met Snappet. Iedere 

leerling krijgt een tablet waarop het rekenen gemaakt wordt.  

Voor taal en burgerschap zetten we de tablets in om extra te oe-

fenen.  

 

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. Snappet is geen doel op zich, maar een hulpmiddel. 
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Het ontwikkelingsvolgmodel 

Met behulp van dit model observeren, registreren en stimuleren wij de ontwikkeling van jonge kinderen. 

We brengen hiermee de ontwikkeling van kinderen in kaart en ontwerpen daarop een afgestemd aanbod  

en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.  

 

Lezen, taal en spelling 

In onze school vormt taal een van de belangrijkste vor-

mingsgebieden. 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 pro-

jecten van onze methodes “Kleuterplein” en “Kleuter-

universiteit” wordt er gewerkt aan het uitbreiden van 

de woordenschat, de letterkennis, de rekenvaardigheid 

en wereldoriëntatie.  

Vooral in groep 2 wordt veel aandacht besteed aan het 

fonemisch bewustzijn, het voorbereidend lezen en ge-

cijferdheid/rekenen.  

 

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 me-

thode kent verschillende differentiatieniveaus en alle 

onderdelen van de Nederlandse taal (ook spelling 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 “Taal Actief’ gebruikt. In het taalboek is elk lesdoel op drie 

niveaus uitgewerkt. Alle kinderen starten met een beginopdracht: “Eerst proberen”. Aan de hand van het 

aantal gemaakte goede antwoorden bepaalt de leerkracht 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. 
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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. 

 

Voor spelling gebruiken we, vanaf groep 4, net als voor taal (grammatica) de methode “Taal Actief”.  Ook 

oefenen de leerlingen 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  

Wij begeleiden de kinderen in het kunnen hanteren van een 

eenvoudig, verzorgd en goed verbonden handschrift. Schrij-

ven staat in dienst van individuele expressie (het ontwikkelen 

van een persoonlijk 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 ge-

werkt 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 methode “We-

reld in getallen” via Snappet.  
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Wereldoriëntatie 

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

techniek. Maar aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. We integreren kennis én vaardigheden, zodat 

kinderen optimaal op de toekomst zijn voorbereid. Wij gebruiken de methode ‘Wijzer!’ hiervoor. Dit is 

een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor groep 3 t/m 8.  

 

In groep 3 en 4 zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek ondergebracht in één 

leerwerkboek. Alle hoofdstukken beginnen met een boeiende kijkplaat en een spannend voorleesver-

haal. Van daaruit leren de kinderen gestructureerd kennis en vaardigheden aan die ze vervolgens toe-

passen in een reeks activerende taken die ruimte bieden voor ieders talent.  

In groep 5 t/m 8 werken de kinderen per vakgebied in een werkboek. Elk hoofdstuk begint met een 

boeiende kijkplaat, een animatie met een voorleesverhaal en opdrachten die kinderen laten nadenken 

over wat het onderwerp met hun eigen wereld te maken heeft. Daarna ontwikkelen ze in de basislessen 

kennis en vaardigheden en verwerken die in opdrachten. Ze leren zo onderscheid te maken tussen 

hoofd- en bijzaken. Vanuit deze basislessen gaan kinderen met activerende taken aan de slag. Hier 

kunnen ze hun talenten laten zien of ontdekken. Ze raadplegen zelf bronnen, doen onderzoek, voeren 

experimenten uit, verzamelen gegevens, trekken conclusies en maken ontwerpen. Een les begint altijd 

met de leerdoelen en sluit af met een terugblik. Er zijn drie verbindende thema’s per leerjaar waarin ver-

schillende vakgebieden worden gecombineerd. Het thema is met verschillende activiteiten uit te breiden 

tot een (schoolbreed) project. 
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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.  

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 en compositie).  

• Wij geven muzieklessen. 

• Wij besteden aandacht aan dramatische expressie.  

• Wij maken gebruik van het programma van het Kunstmenu.  

In het Kunstmenu staat de verkenning van kunst en cultuur middels actief aanbod centraal  en is gericht 

op de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn. Het is gericht op het ontdekken van de verschil-

lende disciplines waarbij er afwisselend  beeldend, muziek, multimedia, dans, theater of een combinatie 

van deze disciplines aan bod komt. 

 

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 uitlenen 

e.d.  

Alle kinderen maken gebruik van hun eigen uitleenpas. 
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Informatie- en communicatietechnologie 

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

vak, maar we zien de tablets als leermiddel. Het gebruik van de tablets zou je kunnen vergelijken met 

het gebruik van een lesboek, schrift, een encyclopedie, een tekenvel etc. De tablets worden als hulpmid-

del ingezet bij allerlei vakken. Kinderen leren informatie op te zoeken, werkstukken en presentaties te 

maken. Onze school beschikt over een computernetwerk. In iedere groep hangt een digibord. Dit biedt 

veel mogelijkheden om lessen interactief en interessant te maken. Ook zijn er in iedere groep laptops 

aanwezig.  

 

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?  

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.  

 

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, ruzie, verliefdheid, echt-

scheiding, ziekten, zakgeld, enzovoorts. Onderwerpen die spontaan of gericht in de groepen aan bod 

kunnen komen. 

 

Sociaal emotioneel leren 

We werken met de methode van Move a-Head: 

1+1=3.  

Het doel van deze methode is om de kinderen 

een aantal overtuigingen en sociale, emotionele 

en mentale vaardigheden mee te geven. Over-

tuigingen over zichzelf en over de omgang met 

anderen. Overtuigingen 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 geaccepteerd 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.  
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Move a-Head hangt samen met judolessen. Judo kan in elke gymzaal of speellokaal gegeven worden en 

sluit goed aan op de te behalen doelstellingen. Het is een vechtsport en heeft per definitie een conflict in 

zich. Tegelijkertijd zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette, waarmee intrinsieke waar-

den, zoals discipline, 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 a-Head en worden gegeven in groep 1/2, 3, 

5 en 7. Groep 4 t/m 7 krijgen klaslessen van een docent van Move a-Head. 

 

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. 

 

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. Zij gymmen eenmaal per week. 

De groepen 3 en 4 krijgen 45 minuten per week gym en de groepen 5 t/m 8 krijgen 75 minuten per 

week gym. Groep 3 en 4 speelt wekelijks ook een keer extra buiten op het schoolplein.  

 

Groep 4 t/m 8 krijgt eenmaal per jaar een lessenclinic van 4 weken (alleen in de even weken) in het 

zwembad. Zij gaan dan van 13.00 uur tot 14.00 uur naar het zwembad. 

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

worden door een vakleerkracht gegeven.  

Bewegingsonderwijs bij kleuters wordt door de eigen groepsleerkracht gegeven en eenmaal per maand 

door de vakleerkracht.  

 

Beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Er zijn in iedere groep kinderen die, binnen de differentiatiemogelijkheden van de methoden, te weinig 

uitdaging vinden. Deze kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Ook zij hebben extra zorg (uit-

daging) nodig.   

We zijn ervan overtuigd dat de sterke leerlingen doorgaans minder uitleg, oefening en herhaling nodig 

hebben dan de methode aanbiedt. We ‘compacten’ de leerstof, d.w.z. dat zij deels de basis- en herha-

lingsstof maken, daarnaast worden zij uitgedaagd om verdieping en verrijkingsstof te maken. De me-

thodes geven dat veelal aan.  

Zij hebben meer tijd om uitgedaagd te worden met meer en andere opdrachten die een beroep doen op 

hun creërend vermogen. Materialen hiervoor zijn te vinden in de Pittige Plus Torens. Er bestaat ook de 

mogelijkheid om advies in te winnen bij de plusklasleerkracht.  



   pagina 23 van 45 

‘Plusgroep’ 

Kinderen die onvoldoende uitdaging op school ervaren kunnen vanaf groep 5 t/m groep 7 aangemeld 

worden voor een plusklas. We werken in deze samen met obs Het Overbos. Aanmelden voor deze plus-

groep gaat in overleg met leerkracht, ib-er en plusklasleerkracht. Van tevoren worden formulieren inge-

vuld en is er een informatiebijeenkomst voor de ouders en betrokken leerkrachten.   

 

Kinderen van groep 8 kunnen aangemeld worden voor de plusklas van het Maerlant, of het Helinium, of 

de masterclass van het Jacob van Liesveldt.  

 

 

 

  



   pagina 24 van 45 

Hieronder vindt u een stroomdiagram voor deelname aan de plusklas.  

 

Start 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerling valt op door 

hoge resultaten in de 

klas. 

Indien nodig: compacten 

en (methode gebonden) 

verrijking in de klas op 

(eventueel) een specifiek 

vak of meerdere vakken. 

Compacten en (me-

thode gebonden) ver-

rijking geven onvol-

doende uitdaging. 

Levelwerk aanbieden. 

Compacten, (methode ge-

bonden) verrijking en Le-

velwerk geven onvol-

doende uitdaging leerling 

valt op door goede werk-

houding, bijzondere 

en/of creatieve vragen en 

antwoorden. 

 

Cito-scores begrijpend lezen, 

spelling en rekenen meerdere 

keren achtereen niveau I 

en observaties van de leerkracht 

en/of plusleerkracht. 

Bij vermoeden van onderpresteren: 

Geen hoge Cito-scores en/of methode 

gebonden toetsen, maar leerling valt 

op door goede werkhouding, bijzon-

dere en/of creatieve vragen en ant-

woorden. 

Doorlopen DHH (digi-

taal handelingsprotocol 

(hoog)begaafdheid) sa-

men met plusleer-

kracht. 

Leerkracht bespreekt de 

leerling met ib-er en 

plusleerkracht. 

 

Leerkracht gaat ter-

loops in gesprek met 

leerling. 
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Leerkracht en plusleer-

kracht en/of ib-er gaan 

na gesprek met leerling 

direct in gesprek met 

ouders. 

Bij toestemming ouders 

deelname aan plusklas: 

Leerkracht vult deelname -

formulier in en geeft leer-

doelen aan. Voor onderpres-

terende leerlingen is er een 

apart formulier. *Plusleerkracht obser-

veert leerling in de 

plusklas. 

*Beoordeelt zijn/haar 

werk. 

 

*Tweemaal per jaar 

(jan/febr. en mei/juni) 

wordt de leerling be-

oordeeld. 

*Beoordeling komt in 

het rapport. Deelname komende pe-

riode plusklas per leer-

ling bekijken. 

Beoordeling bestaat uit: 

*werkhouding klas en plusklas; 

*inzet plusklas en extra opdrachten; 

* resultaten regulier werk in de klas; 

*resultaten plusklasopdrachten; 

*Cito-scores; 

Beoordeling onvoldoende:  

*Overleg tussen plusleerkracht, 

leerkracht, ib-er 

*Gesprek met ouders en leer-

ling door leerkracht en plus-

leerkracht. 

Plusklas stopt aan het eind van 

de periode. 

 

Beoordeling voldoende: 

Voortzetten plusklas.  

Gesprek ouders, leerling, leerkracht en plus-

leerkracht op aanvraag ouders. 
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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, 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 een groep bent en dat iedereen erbij hoort. 

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

• Je durven en kunnen presenteren.  

 

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 zo veel mogelijk rest-afvalvrij is. In de klassen staan 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 en zuinig zijn op de om-

geving waarin we leven.  

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

dergrondse afvalcontainers. Alle leerlingen van De Bosrand krijgen een brooddoos en een drinkbeker, 

zodat er 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 eenmaal per week komen ‘wennen’. De 

uitzondering hierop is de maand december en in de maand voor de zomervakantie, in deze maanden 

wordt er niet ‘gewend’.  

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 resultaten oplevert en hoe verder gehandeld moet worden. Ook is ambu-

lante begeleiding vanuit een externe organisatie of andere school en/of zorginstelling tijdens de regu-

liere schooltijden, voor de leerlingen die daar om specifieke redenen voor in aanmerking komen, moge-

lijk. 

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 er 

overgegaan 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 begeleider 

De intern begeleiders, Esther de Fuijk en Janey Köhne, coördineren de leerlingenzorg. Zij kunnen waar 

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

chen 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-ers, de (externe) begeleider van de leer-

lingenzorg, de schoolmaatschappelijk werker en de directie. Hier kunnen (afhankelijk van de leerling) 

andere 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) 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op 

school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daar-

naast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw 

kind een jeugdverpleegkundige verbonden. 

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een af-

spraak op het CJG. Tijdens de afspraak onderzoeken ze de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook 

wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in 

gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, 

dan kunt u ze stellen. 

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen 

difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U krijgt hierover een brief via 

het RIVM.  
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Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin u de mogelijkheid krijgt om een afspraak met 

CJG te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn: 

• U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt. 

• U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 

• U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit. 

• Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies. 

Soms sturen ze gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld 

omdat ze zich zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft 

aangegeven een afspraak te willen. 

Schoolziekteverzuim  

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet 

naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en 

daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van 

u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.  

Zorgteam op school  

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de 

school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te 

nemen aan het zorgteam. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht. 

De jeugdverpleegkundige op school 

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdver-

pleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan 

de school van uw kind, is: 

• Claire Zwolsman- van der Knaap  

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 

• E-mail: c.van.der.knaap@cjgrijnmond.nl 

Alles over gezond en veilig opgroeien 

Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vra-

gen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundi-

gen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoe-

den en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind ook advies en ondersteu-

ning. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.cen-

trumvoorjeugdengezin.nl. 

 

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).  
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Schoolmaatschappelijk werk 

Onze schoolmaatschappelijk werker, Samira van Delft, is in dienst van Kwadraad en wordt via de ge-

meente op school ingezet. Ze 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(eren).  

• 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-er kunt u 

een afspraak maken met de maatschappelijk werker. 

 

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Kindkracht 

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

willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. 

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

met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te be-

palen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet ko-

men aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.   

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsver-

band Kindkracht in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten en 

Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden.   

Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar 

kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.  

 

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kindkracht (ROK) waar scholen 

binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in 

de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in 

het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld 

een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.  

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, zal het sa-

menwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hieraan 

wel kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samen-

werkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen. 

Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de website:  

www.swvkindkracht.nl.  

http://www.swvkindkracht.nl/
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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! Goed en regelmatig contact vinden wij daarom van groot belang. 

 

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 schoolfolder en in de agenda van de social 

community. 
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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 zij graag om 

8.30 uur beginnen met hun les. Wij vragen de ouders/verzorgers van onze leerlingen hier rekening mee 

te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in het lokaal zijn.  

 

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 

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 koffieochtenden als laagdrempelig en in-

formatief. 

 

Informatieavond  

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij 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 leer-

stof 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 

twee ouders en twee 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 locatieleider over zaken die de leerlingen 

belangrijk 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 
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niet of slechts een 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. 

 

De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: 

• Vieringen (Sinterklaas, Kerst, voorjaarsfeest, eindviering) 

• Culturele vorming 

• Bijzondere gebeurtenissen 

• Schoolreis (groep 1 t/m 7) 

• Schoolkamp (groep 8) 

• Afscheid groep 8 

 

Voor het school jaar 2020-2021 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 Onderwijsgroep EduMare 

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 

Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van 

dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 

klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de web-

site van Onderwijsgroep EduMare waarvan onze school onderdeel is. Iemand die wil klagen kan dat het 

beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verhol-

pen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als 

personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen 

neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan 

welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.  

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de 

vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk 

vermoeden van een strafbaar feit. 

De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en 

is te vinden op de website van de stichting.   

 

Interne contactpersoon op de school 

De school heeft één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze contact-

persoon maakt deel uit van de schoolorganisatie en heeft naast de taak tot verwijzen ook hulpverle-

nende, preventieve en begeleidende taken. 
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Contactgegevens interne contactpersoon: Janey Köhne. Zij is bereikbaar via e-mail: j.kohne@pri-

movpr.nl. 

Externe vertrouwenspersoon 

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt 

bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwensper-

soon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw 

klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan 

of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een 

klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld 

bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van 

aangifte bij politie of justitie.  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:  

Jeroen Meijboom is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Hij is bereikbaar op 

T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl. 

Landelijke Klachtencommissie 

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector 

waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot 

en met het wetenschappelijk onderwijs.  

Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl. 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111 

Bevoegd gezag: 

Stichting Onderwijsgroep EduMare 

Postadres: 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

Tel: 0181 391044 

 

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 kan worden vormgegeven.  
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5.  De medewerkers 
 

Directie 

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

Huibrechtse. Elise is drie dagen per week op De Bosrand aanwezig (maandag, dinsdag en vrijdag) en zij 

is het aanspreekpunt van de school.  

Voor het aanvragen van een gesprek met haar kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0181- 

482799 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 gedrag, specialist taal, BHV-er. 

 

Intern begeleider 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Esther de Fuijk is op maandag aan-

wezig en Janey Köhne op woensdag.  

 

Leraarondersteuner 

Onze school beschikt over een leraarondersteuner: Tina Speet. Tina valt ook in als er een leerkracht ziek 

is en ze begeleidt (groepen) leerlingen. Ze biedt ondersteuning bij onderwijsinhoudelijke taken en legt 

uit als kinderen vragen hebben bij behandeling van de leerstof.  

 

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. 

 

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 directeur, Elise Huibrechtse, voor een kennismakingsgesprek en de eventueel daaruit vol-

gende inschrijving.  

Voor het aanvragen van een gesprek met haar kunt u contact opnemen via telefoonnummer:  

06 11463172 of 0181 482799 of via het contactformulier via de website www.obsdebosrand.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 on-

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

 

Aansprakelijkheid tablets 

De leerlingen moeten netjes en zorgvuldig met de tablet leren omgaan. De leerkracht begeleidt het kind 

wanneer nodig bij dit proces.  

Nu kan er altijd iets onverwachts gebeuren waardoor de tablet zwaar wordt beschadigd. Denk hierbij aan 

onvoorzichtigheid. Wanneer dit het geval is, zal de school de schade verhalen op de ouders/verzorgers. 

U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de leerkracht. U kunt de schade (€150,-) met de school en 

verzekering afhandelen. 

Ook kan er schade voorkomen aan het toetsenbord, hiervoor brengt de school €20,- in rekening. Als er 

op de hoes van de tablet getekend wordt, brengt de school ook €20,- in rekening. 

 

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. Vanaf groep 5 van school fietsen de kinderen van en naar de gym samen 

met de leerkracht (en eventueel een ouder). 

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

Meander. De groepen 3 en 4 gymmen eenmaal per week 45 minuten en de groepen 5 t/m 8 gymmen 

eenmaal per week 75 minuten.  

Als het goed weer is, wordt er van de meivakantie tot de herfstvakantie gegymd bij OVV. Als het weer dit 

niet toelaat, wordt u rond 8.00 uur hierover geïnformeerd via Social Schools.  

Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleding verplicht. In De Meander wordt kleding gedragen 

die prettig zit bij het bewegen en gymschoenen die niet buiten gebruikt worden. Lange haren gaan in 

een staart en oorhangers moeten uit.  

Wanneer uw kind de gymkleding een keer vergeet, zoeken we uiteraard naar een oplossing om te zor-

gen dat uw kind kan bewegen. En wanneer uw kind niet aan de gymles kan meedoen, informeert u de 

leerkracht persoonlijk of via Social Schools.  
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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 in het lokaal zijn, zodat de leerkrachten op tijd met hun lessen kunnen star-

ten! 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. 

- Op de Mildenburglaan is er eenrichtingsverkeer bij aanvang en uitgaan van de school.  

 

Buitenschoolse opvang 

Voor informatie met betrekking tot buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar Kinderopvang Humani-

tas, 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 op 

het schoolplein. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan meege-

brachte fietsen.  

 

Gymrooster 

Op woensdagen: 

Groep 3   8.30 uur –   9.15 uur 

Groep 5   9.15 uur – 10.30 uur 

Groep 6 en 7 10.45 uur - 12.00 uur 

Groep 8  12.00 uur – 13.15 uur 

Groep 4 13.15 uur – 14.00 uur 

 

Hoofdluis 

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

op in te spelen vraagt De Bosrand ‘luizenouders’.  

Zij controleren preventief na elke schoolvakantie volgens een vast programma. Indien er sprake is van 

hoofdluis bij een van de kinderen, vindt er intensievere controle plaats. (Zie ons protocol op onze web-

site). Wij zijn afhankelijk van ouders om deze controles uit te voeren.  

 

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. 

 



   pagina 39 van 45 

Infectieziekten 

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

king steken soms opeens de kop op. Ouders en leerkrachten 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 een kwartier 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 leerkrachtondersteuner, directie of ib-

er zijn. 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. Als kinderen hun mobiele telefoon 

meenemen naar school, leveren ze deze bij binnenkomst in op de afgesproken plek, bij de leerkracht. 

Ze mogen dus niet in de tas of de la bewaard worden. Wij vinden dat de lessen niet door telefoongebruik 

gestoord moeten worden. Voor dringende boodschappen kunt u ons via de schooltelefoon of via Social 

Schools bereiken. Bij schoolreizen en andere schoolactiviteiten in het algemeen worden mobieltjes niet 

meegenomen.  

Indien de telefoon niet wordt ingeleverd, wordt deze ingenomen en pas na schooltijd teruggegeven. Als 

dit nog een keer gebeurt, dan moet u als ouder de telefoon komen ophalen.  

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 op de 

hoogte wordt gebracht als het langer dan 10 minuten duurt.  

 

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 10.00 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 zoveel mogelijk een rest-

afvalvrije school, dus liever geen verpakkingen etc. weggooien op school.  

 

Europese privacy wetgeving (AVG) 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening zorgt 

ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.  

In verband met deze privacywetgeving heeft Onderwijsgroep EduMare een aantal richtlijnen moeten op-

stellen om deze privacyregels te kunnen waarborgen voor haar leerkrachten, overige werknemers en alle 

leerlingen. In verband hiermee willen wij u vragen de volgende privacyregels te respecteren en na te le-

ven.  

AVG- zo doen wij dat: 

Foto's op school: 

• Ouder(s)/verzorger(s) die meegaan op excursies en dergelijke verzoeken wij geen foto's en/of 

video's te maken. 

• Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten buiten de school, bijvoorbeeld 

sportdag, vragen wij geen foto's en/of video's te verspreiden waar andere kinderen op staan dan 

die van henzelf (wettelijk is elke burger verplicht bij de verspreiding van beeldmateriaal rekening 

te houden met de privacy van een ander). 

• Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten binnen de school verzoeken wij 

geen foto’s en/of video’s te maken. 

• Wij vragen ouders om toestemming voor het plaatsen van foto’s op Social Schools, de website, in 

de krant en op sociale media.  

 

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 

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 excursie. Groep 8 gaat op kamp. 
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Schooltijden 

Wij hanteren het 5-gelijke dagen model. De leerlingen gaan elke schooldag van 8.30 uur tot 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. 

 

Schorsen en verwijderen  

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en 

dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich 

naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een 

gedragsprotocol opgesteld voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te vinden in het veiligheidsplan 

van de school (zie website van de school).  

 

De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich 

echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn gedrag niet bijstelt, kan het 

bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen.  

Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of: 

- Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de 

ordemaatregel die wordt opgelegd; 

- De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending. 

 

Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren con-

form de procedurele regels die hiervoor gelden. Deze regels kunt u vinden in het stappenplan ‘schorsen 

en verwijderen’ op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare:  www.onderwijsgroe-

pedumare.nl. 

 

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 aan u worden bekendgemaakt. 

 

Teken 

In het tekenseizoen (van maart t/m oktober) zijn wij alert op teken. Op De Bosrand mogen leerlingen in 

de pauze in het bos spelen en lopen zij meer risico op een tekenbeet. Leerlingen krijgen voorlichting 

over teken(beten) en als een leerling een tekenbeet oploopt, dan wordt de teek door een BHV-er verwij-

derd en ouders worden op de hoogte gesteld.  

De BHV-ers krijgen jaarlijks een herhalingstraining gericht op BHV voor kinderen. 
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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 17 oktober 25 oktober 

Kerstvakantie 19 december 3 januari 

Voorjaarsvakantie 20 februari 28 februari 

Paasvakantie 2 april 5 april 

Koningsdag 27 april 27 april 

Meivakantie 1 mei 16 mei 

Hemelvaart 21 mei 22 mei 

Pinksteren 24 mei 24 mei 

Zomervakantie 17 juli 30 augustus 

 

Studiedagen 

Maandag 5 oktober 

Vrijdag 18 december 

Vrijdag 19 februari 

Maandag 1 maart 

Maandag 7 juni  

Vrijdag 16 juli (calamiteitendag) 

 

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.  

 

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

  

Zwemles voor de kinderen van groep 4 t/m 8 

Groep 4 t/m 8 krijgt eenmaal per jaar een zwemclinic van 4 weken achter elkaar (alleen in de even we-

ken) in De Meander van 13.00 uur tot 14.00 uur. Dit kan bijvoorbeeld een clinic snorkelen of reddings-

zwemmen zijn. De zwemles wordt gegeven door een vakleerkracht. Geeft u een stevige rugzak met 

daarin zwemkleding en een handdoek mee.  

 

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. 

• Implementatie EDI. 

• Verdieping natuur- en techniekonderwijs.  

• Verder ontwikkelen van een professionele leergemeenschap, onder andere door het teamoverleg in 

de vorm van onderwijsinhoudelijke bordsessies, door collegiale consultaties uit te voeren en door 

het werken met expertgroepen.  

• Implementatie methode wereldoriëntatie ‘Wijzer!’ en ‘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 

Stichting Onderwijsgroep EduMare 

Postadres: 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

Tel: 0181 391044 

College van Bestuur EduMare 

Mevr. I. Van Doesburg alg. directeur 

 

Medezeggenschapsraad 

Marian van Iersel (voorzitter) 

Wietske van der Ros 

Lilian Holkema (secretaris) 

Janey Köhne 

 

BHV-ers: 

Tina Speet 

Yasmin Karssen 

Petra Dul  

Marjolein den Dekker 

Dénise Looij 

Esther de Fuijk 

Elise Huibrechtse 

 

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

 

Schoolmaatschappelijk Werk  

Kwadraad Maatschappelijk werk 

Samira van Delft 

s.vandelft@kwadraad.nl 

06-11518026 

 

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 

 

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 

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

