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Voorwoord 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 

belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 

gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 

opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 

gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 

geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.  

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 

andere manieren waarop we u informeren.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

(MR).  

We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team van Basisschool De Boomgaard
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

 

Contactgegevens 

Basisschool De Boomgaard 

Kerklaan 11 

2959BR Streefkerk 

 0184689350 

 http://www.obs-de-boomgaard.nl 

 directieboomgaard@o2a5.nl 

Extra locaties 

OBS De Ammers 

Lijsterstraat 35b 

2964CC Groot Ammers 

 0184-661228 

OBS De Knotwilg  

Waterlinie 2 

2965CC Nieuwpoort 

 0184-601729 

http://www.obs-de-boomgaard.nl/
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OBS De Stapsteen 

Lindenstraat 3 

2971AR Bleskensgraaf 

 0184-691875 

OBS De Tuimelaar 

Raadhuisplein 1 

2957RK Nieuw Lekkerland 

 0184-820994 

Schoolbestuur 

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland. 

Aantal scholen: 25 

Aantal leerlingen: 2.757  

http://www.o2a5.nl 

Schooldirectie 
Functie Naam E mailadres 

clusterdirecteur, cluster  
Molenwaard 

Anouk Vonk avonk@o2a5.nl 

clusterdirecteur, cluster  
Molenwaard 

Nicolette van der Weide nvanderweide@o2a5.nl 

clusterdirecteur, cluster  
Molenwaard 

Ada van Wingerden  

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Driegang. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

 

 

2019-2020 

93 

http://www.o2a5.nl/
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1.2 Profiel van de school 

Wat is het profiel? 

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 

andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 

uitgebreider. 

Kernwoorden 

 

 

 

Missie en visie 

Onze Ambitie: 

Wij streven naar een brede ontwikkeling van een kind in een breed aanbod. Kinderen voelen zich 

betrokken bij hun eigen leerproces en zijn actieve partner hierin. Kinderen leren zelf keuzes te maken 

en komen iedere dag met plezier naar school. We sluiten aan bij de ontwikkeling van de individuele 

leerling, werken resultaatgericht en sluiten zo aan bij de intrinsieke motivatie van het kind.   

We werken resultaatgericht en stellen eisen aan kinderen. Het team draagt zorg voor een rijke en 

aantrekkelijke leeromgeving in de breedste zin van het woord. Aan het eind van de rit zegt een kind: 

“Wat was dit een leuke school en wat  heb ik hier veel geleerd!!”    

Samenwerking met ouders; we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de welzijn en ontwikkeling 

van uw kind. 

Prioriteiten 

De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de stap naar het uitbreiden van het werken in de 

verschillende units. Op dit moment werken we met een unit 5-8 en een unit 1-4. We breiden ons unit 

onderwijs sinds dit jaar uit ook naar de onderbouw. De komende jaren zal vooral de nadruk liggen op 

unitonderwijs en het individuele kind. Hoe kunnen we binnen de units ons onderwijs nog steviger 

Pedagogische sterk maatwerk Kwaliteitscultuur 

Betrokkenheid 

Kindgericht, veilige omgeving Eigen verantwoordelijkheid 
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maken en de resultaten van leerlingen nog beter naar voren laten komen, zal de leidende vraag zijn.  

We werken op de Boomgaard met een hele stevige kwaliteitscultuur waar we continu met elkaar 

zoeken naar mogelijkheden en verbeteringen. Op de indicatoren kwaliteitscultuur en pedagogisch 

klimaat hebben we de beoordeling goed gekregen van de schoolinspecteur. Deze indicatoren gaan we 

gebruiken om de andere indicatoren ook de laatste boost te geven.  

Identiteit 

Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, 

ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs 

leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuiging. Er wordt actief aandacht 

besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde 

opvatting. 

Binnen het openbaar onderwijs…  

…is iedereen welkom en hebben wij respect voor elkaar  

…zijn wij van en voor de samenleving en hanteren de waarden en normen van deze samenleving  

…hebben wij aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten  

2 Het onderwijs 

2.1 Groepen en leraren 

Wij participeren in het project Giga Molenlanden! Dit wordt gefinancierd door de openbare scholen 

Molenwaard, de gemeente en de overheid. 

De leerkrachten in de scholen worden ondersteund door sportcoaches, een muziekdocent en een 

cultuurcoach. Er is een breed cultureel en sportief naschools aanbod, wij vinden het belangrijk dat 

kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen!  

Lees meer op Giga Molenlanden 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4 

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten 

https://www.gigamolenlanden.nl/
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Verlof personeel 

Bij verlof van het personeel zoeken wij in eerste instantie vervanging in de vervangingspool. Lukt dat 

niet dan kijken we of onze parttime leerkrachten extra kunnen en willen werken. De laatste 

mogelijkheid is het verdelen van de kinderen over de andere groepen. In het ergste geval, als er écht 

geen oplossing voor handen is, vragen we ouders om hun kind thuis te houden en vangen we de 

kinderen op voor ouders die geen opvang kunnen regelen. 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 

bewegingsonderwijs 

2.2 Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

Wij geven Engels aan groep 1 tot en met 8 met een leuke en vrolijke methode www.groove.me 

Daarnaast kunnen alle kinderen vanaf groep 3 kiezen voor godsdienstonderwijs of humanistisch 

vormingsonderwijs, zij krijgen 3 kwartier per week les.  

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2     

bewegingsonderwijs 
 

7 u 30 min 
 

7 u 30 min 
  

  

spelen en werken 
 

7 u 45 min 
 

7 u 45 min 

    

http://www.groove.me/
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taal- en 

rekenactiviteiten  
4 u 30 min 

 
4 u 30 min 

    

Invulling onderwi jstijd leerja ar 3 t/m 8 

    

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen 
 

7 uur  
 

5 uur  
 

4 u 15 min 
 

4 u 15 min 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
Taal 

 
3 uur  

 
5 uur  

 
3 u 30 min 

 
3 u 30 min 

 
6 u 30 min 

 
6 u 30 min 

Rekenen/wiskunde 
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

4 u 30 min 
 

4 u 30 min 
 

4 u 30 min 
Wereldoriëntatie 

 
2 u 45 min 

 
3 u 30 min 

 
4 u 30 min 

 
5 u 15 min 

 
5 uur  

 
5 uur  

Kunstzinnige en 

creatieve vorming  
2 uur  

 
2 uur  

 
2 u 15 min 

 
2 u 15 min 

 
2 u 15 min 

 
2 u 15 min 

Bewegingsonderwijs 
 

3 u 30 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 
Levensbeschouwing 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

Engelse taal 
 

45 min 
 

45 min 
 

45 min 
 

45 min 
 

45 min 
 

45 min 
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2.3 Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Bibliotheek 

• Technieklokaal 

• Speellokaal 

• Gymlokaal 

Wij werken op de Boomgaard met een drietal groepslokalen en 2 thema lokalen. 

Eén voor groep 1-2, een lokaal voor groep 3/4 en een extra lokaal voor de verbinding en start met een 

unit. 

Verder starten de groepen 5-8 vanuit het leerplein en werken zij met een inspiratielokaal en stiltelokaal. 

In het stiltelokaal bevindt zich de bibliotheek die op woensdag door ouders wordt gerund. In het 

inspiratielokaal worden de expressievakken aangeboden. Al het materiaal is daar voorhanden.  

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 

ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven 

in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het 

gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer 

belangrijk. 

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. 

We hebben een hele prettige samenwerking met twee organisaties in ons gebouw en kunnen zo een 

goede doorgaande lijn waarborgen in de ontwikkeling van een kind van 0-12 jaar. 

ONS Stekkie biedt voor-, en naschoolse opvang aan en heeft opvang voor kinderen van 0-4 jaar in het 

kinderdagverblijf. lees meer op www.kconsstekkie.nl  

Peuterspeelzaal 't Puttertje zit ook in ons gebouw gehuisvest zie www.wasko.nl Deze peuterspeelzaal is 

wel een VVE locatie.  

We werken zoveel mogelijk tegelijkertijd aan een thema of aan een projectweek. Alle jaarlijkse feesten 

vieren we zoveel mogelijk samen. Kinderen van groep 7-8 mogen hier 'stage lopen', ze mogen 6 weken 

lang wekelijks op bezoek om een activiteit te begeleiden.  

http://kconsstekkie.nl/
http://www.wasko.nl/wasko-locaties/bekijk/locatie/t-puttertje/
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3 Ondersteuning voor leerlingen 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 

Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

Wij zijn een inclusieve school, dit betekent dat ieder kind welkom is. Wij zullen samen met ouders en 

kinderen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn om ieder kind de ondersteuning te bieden die 

hij of zij nodig heeft. Op onze school werken naast leerkrachten ook onderwijsassistenten, hierdoor 

ontstaat er meer ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de 

kinderen. 

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

3.2 Veiligheid 

Anti-pestprogramma 

De wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan heeft onze voortdurende aandacht. Ook de manier 

waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan is voor ons belangrijk. De sfeer in de groep en in 

de school, daar werken we voortdurend aan.  

Wij zijn een KIVA-school, KIVA is Fins voor ‘leuk’. Maar is ook de afkorting van: “Op onze school wordt 

niet gepest”  

Lees meer op: https://www.kivaschool.nl 

In de KIVA-methode zitten alleen maar elementen die een positieve bijdrage leveren aan een fijne sfeer 

op onze school.- kinderen gaan op een respectvolle en prettige manier met elkaar om- .We geven 1-2 x 

per week KIVA-lessen- .Kinderen worden actief betrokken bij het klimaat in de groep en stellen samen 

jaarlijks vast hoe een gezellige groep en school er uit ziet. Hiertoe maakt de groep samen afspraken- 

Specialist Aantal dagdelen 

Gedragsspecialist 6 

Intern begeleider 8 

Onderwijsassistent 10 



10 

kinderen leren zorgen voor elkaar- vanuit die gedachte werken oudere en jongere kinderen met enige 

regelmaat samen met elkaar 

De veilige basis is nodig voor een kind om tot ontwikkeling te komen.  

Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

KIVA monitoring en SCOL monitoring. 

Via de bovengenoemde programma's monitoren we meerdere keren per schooljaar de sociale 

veiligheid van onze leerlingen. De uitslagen van alle groepen worden teambreed besproken en 

geanalyseerd. Als er reden is om actie te ondernemen, doen we dit als team.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Schouwenaar. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 

via mschouwenaar@o2a5.nl. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Schouwenaar. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 

via mschouwenaar@o2a5.nl.
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4 Ouders en school 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Veel activiteiten op school kunnen niet zonder de inzet en hulp van ouders. Vaak kunnen ouders vanuit 

hun dagelijks werk of hobby op een heel leuke manier de school een handje helpen. Door middel van 

deze lijsten kunnen we gerichter ouders benaderen voor begeleiden en opzetten van activiteiten en 

doen we als school misschien nog heel leuke ideeen op. 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatieweek in de groepen. Ouders worden 

uitgenodigd mee te kijken in de groep en kunnen daarop aansluitend vragen stellen. De informatie 

krijgen zij op papier aangereikt.  

Rond de herfstvakantie worden ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek, dit gaat met name 

over de eerste weken van het nieuwe schooljaar, het welbevinden van het kind, of het kind zich prettig 

voelt in de groep en over de onderwijsbehoeften van het kind. 

 In februari en in juni krijgen de kinderen een rapport, bij het rapportgesprek zijn ouders en kinderen 

aanwezig.  

Klachtenregeling 

De klachtenregeling kunt u vinden op onze website. We hopen echter dat u deze nooit hoeft te 

raadplegen, als er iets is, kom zo snel mogelijk even langs om er over te praten! In eerste instantie altijd 

naar de leerkracht, komt u er niet uit dan kunt u ook altijd een afspraak maken met de directeur. 

De Boomgaard is een veilige school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen 

worden. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit nu precies? Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich 

veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die 

hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met 

discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.  

Een veilig schoolklimaat voor leerlingen en ouders betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die 

het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid, maar ook als acceptabel en rechtvaardig 

worden ervaren.  Een veilige school heeft tevens met hygiëne te maken. Ook daar liggen  

verantwoordelijkheden bij school en bestuur. Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen 

eventuele "bedreigingen" direct worden besproken met leerkrachten, directie of bestuur. Er wordt alles 

aan gedaan goede oplossingen voor eventuele problemen te vinden. Als het niet lukt een probleem op 

te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen 

contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Hij geeft aan welke stappen het best gezet kunnen 

worden.Onze schoolcontactpersoon is Marco Schouwenaar.   
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Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact opgenomen worden met 

het bestuur van O2A5 en zo nodig een klacht ingediend worden. Het bestuur kan de klacht zelf 

afhandelen maar kan er  voor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij 

klachten in te schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie. Het bestuur 

beschikt over een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing 

kan worden bereikt. Hij kan de klager begeleiden bij het indienen van een klacht of anderszins 

ondersteunen.  

Een klacht dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing te worden ingediend. 

Voor onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken 

is in te zien op school en op onze website te vinden. Op aanvraag kan ook een exemplaar worden 

toegezonden.Eventueel kan er een officiële klacht worden ingediend bij de Landelijke  

Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan ouders of leerlingen hierbij helpen. Contactgegevens 

van de klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen,  Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 

3524SJ Utrecht (www.onderwijsgeschillen.nl). Het reglement van deze externe klachtencommissie is te 

vinden op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-

onderwijslkc/reglement. 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:  

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

Wij zijn blij met alle ouders die willen komen helpen, met veel hulpouders kunnen we nóg meer leuke 

activiteiten organiseren voor de kinderen! 

Ouders helpen ons bij de moestuin, de was, de bibliotheek,  een sport- of spelletjesdag, een excursie, 

etc.  

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten twee ouders en 

twee leerkrachten in. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en 

onderhoudt contacten met het bestuur van Stichting O2A5. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze 

schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als u zitting 

wilt nemen in de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen op school. 



13 

 

 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 

vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 

Daarvan bekostigen we: 

• € 50,00 voor de groepen 1 t/m 6 

• € 75,00 voor de groepen 7 en 8 

• Kerst 

• Schoolkamp 

• Schoolreis 

• Sinterklaas 

Er zijn geen overige schoolkosten. 

De kosten van het onderwijs worden in beginsel gedragen door de overheid.  

Wanneer een school naast het gewone onderwijsprogramma extra activiteiten of voorzieningen 

aanbiedt, mag daarvoor aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd. Hierbij moet 

gedacht worden aan een schoolreis, een schoolkamp en festiviteiten.  

Aangegeven moet worden waaraan de ouderbijdrage besteed wordt. Ouders kunnen bepalen of ze de 

bijdrage in zijn geheel, slechts gedeeltelijk of helemaal betalen. Ouders die niet kunnen betalen, 

kunnen in overleg een regeling treffen. Bij het innen van deze bijdrage wordt geen dwang uitgeoefend. 

Een financiële bijdrage is geen voorwaarde tot toelating tot de school.   
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt geheven door de oudervereniging. Deze bepaalt zelf de hoogte van 

de bijdrage en de wijze waarop het geld besteed wordt. Tijdens de jaarlijkse ouderavond legt de 

oudervereniging hierover verantwoording af en kunnen ouders invloed uitoefenen.  

 

4.3 Schoolverzekering 

Er is sprake van een schoolverzekering. 

Door O2A5 zijn voor al haar scholen verzekeringen afgesloten voor iedereen die voor of met de school 

bezig is in opdracht van de school. De scholen beschikken over: 

Een reisverzekering 

De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies en uitstapjes in 

schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe 

aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de 

school georganiseerde stages. 

Een ongevallenverzekering 

De verzekering is van kracht tijdens het verblijf in de schoolgebouwen en bijbehorende terreinen; ook 

tijdens verblijf in andere gebouwen en terreinen wanneer daar onder toezicht van de school activiteiten 

georganiseerd worden, inclusief het komen en gaan bij lessen, stages en activiteiten. Verzekerd zijn: 

bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, ouderraad, MR, 

activiteitencommissies, stagiairs en gasten. 

Collectief zijn verder de volgende verzekeringen afgesloten: 
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Een algemene aansprakelijkheidsverzekering Dit is een verzekering voor zaakschade en 

personenschade. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, 

ouderparticipanten, ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. 

Schadeverzekering Inzittenden Speciaal bedoeld voor medewerkers bij gebruik van het privé-voertuig 

die tijdens schoolevenementen meerdere leerlingen vervoeren. 

Aanvullende inventarisverzekering Deze verzekering is bedoeld voor het verzekeren van materialen die 

door de scholen zelf zijn gekocht buiten de eerste inrichting (die door de gemeenten is verzekerd). Het 

betreft hier computers, lesmaterialen etc. die vaak gekocht zijn met hulp van ouderraden, soms door 

het inzetten van acties ten behoeve van de school (fancy fair, sponsorloop etc.). 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen 

Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 

van geoorloofd verzuim: 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: graag 

telefonisch ziekmelding voor schooltijd! 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 

U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:Als uw kind mee moet doen aan een verplichting 

gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te 

voren op school melden. 

Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn.het voldoen aan een 

wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd 

kan. 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, broers/zusters, 

ooms/tantes.een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. 

een 25-,  40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. 

gezinsuitbreiding,verhuizing,ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters.overlijden 

(inclusief begrafenis/crematie) van ouders, grootouders, broers of  zusters, (bet)overgrootouders, 

(oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e   en 4e graad).   

Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de specifieke aard van het beroep 

van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen 

vrij gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra 

lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend.Vakantieverlof kan 

slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag 

niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.U kunt verlof aanvragen door het 

verlofformulier in te vullen, dit kunt u downloaden vanaf de website.  

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders 

kan ons bevoegd gezag een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. 

De gronden voor vrijstelling van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten worden door ons 

bevoegd gezag vastgesteld. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling tevens welke vervangende 

onderwijsactiviteiten er voor de leerling komen. 

5 Ontwikkeling van leerlingen 

5.1 Tussentijdse toetsen 

Zoals hierboven beschreven staat, doen wij het op onze school ook. 

Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen naast de toetsen die de 

methodes maken. Hiermee houdt onze school in de gaten of de individuele resultaten van de kinderen 

voldoen aan de te verwachten leerontwikkeling. Zo wordt het onderwijs voortdurend aangepast aan 

wat nodig is. 

5.2 Eindtoets 

Wat is de eindtoets? 

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
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Graag geven wij hier een korte toelichting op de eindtoetsscores zoals deze hier vermeld staan. In dit 

gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen. 

Scholen mogen een herberekening doen. Zij laten die leerlingen uit het gemiddelde die doorstromen 

naar praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, leerlingen die later op de school zijn 

ingestroomd of leerlingen die nog heel kort in Nederland wonen en daardoor de Nederlandse taal 

minder goed beheersen.  

De meeste kinderen hebben gescoord zoals we hadden verwacht. Hoe kleiner de groepsgrootte, hoe 

gevoeliger het gemiddelde ligt.   

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP  Wat waren de gemiddelde scores op de 

Eindtoets in de afgelopen jaren? Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren? 

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8. 

5.3 Schooladviezen 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019? 
Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b 
16,7% 

vmbo-b / vmbo-k 
16,7% 

vmbo-(g)t 
16,7% 

vmbo-(g)t / havo  
33,3% 

havo / vwo  
16,7% 

Schoolscore 
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5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 

goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 

bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 

ontwikkeling van burgerschap. 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

2.5 Onze ambitie – De Boomgaard; meer dan leren alleen 

Een rijke & veilige leeromgeving aanbieden waarbij ieder kind optimaal betrokken is bij zijn/haar eigen 

leerproces en zelf keuzes leert maken. We bieden een stevige en brede basis als voorbereiding op een 

complexe samenleving.  

Voor ons staat centraal: 

• Betrokkenheid 

• Maatwerk 

• Resultaatgericht  

Werkwijze Sociale opbrengsten 

Wij zijn een Kiva school. 

De sfeer in de groep en in de school, daar werken we voortdurend aan. Wij zijn een KIVA-school, KIVA is  

Fins voor ‘leuk’. Maar is ook de afkorting van: “Op onze school wordt niet gepest” 

Lees meer op: https://www.kivaschool.nl/ouders/  

In de KIVA-methode zitten alleen maar elementen die een positieve bijdrage leveren aan een fijne sfeer 

op onze school. - kinderen gaan op een respectvolle en prettige manier met elkaar om - we geven 1-2 x 

per week KIVA-lessen - kinderen worden actief betrokken bij het klimaat in de groep en stellen samen 

Waarden van anderen kennen Eigen waarde kennen, creatief 

Omgaan met emoties  
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jaarlijks vast hoe een gezellige groep en school er uit ziet. Hiertoe maakt de groep samen afspraken - 

kinderen leren zorgen voor elkaar - vanuit die gedachte werken oudere en jongere kinderen met enige 

regelmaat samen met elkaar.  

Als een kind zich niet veilig voelt, komt het nooit tot leren. 

5.5 Kwaliteitszorg 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
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6 Schooltijden en opvang 

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag). 

 Ochtend Middag 

 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd  Naschoolse opvang 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijd

ag 

Opv

ang 

Schooltijd 

 

6.2 Opvang 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KC Ons Stekkie, in het schoolgebouw. 

Hier zijn kosten aan verbonden. 

  

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KC Ons Stekkie, in het schoolgebouw. Hier 

zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  

 

07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 
 

 

 - 14:00 14:00 - 18:00 

  

 - 14:00 14:00 - 18:00 

  

 - 14:00 14:00 - 18:00 

  

 - 14:00 14:00 - 18:00 

  

 - 14:00 14:00 - 18:00 
 

http://www.kconsstekkie.nl/
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6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2020-2021 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021 

Goede Vrijdag  02 april 2021 05 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 09 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021  

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021 
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