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Voorwoord

Waarom een schoolgids voor ouders?

Voor u ligt de schoolgids van Kbs De Boomgaard .
Met deze schoolgids willen wij u informeren over allerlei 
zaken die met onze school te maken hebben. Onderdeel van 
deze schoolgids is de jaarkalender van onze school. Naast 
alle belangrijke data voor het schooljaar, vindt u daar ook veel 
praktische informatie onder handbereik. 
Deze gids is geschreven in overleg en met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren. Niet 
alleen over de belangrijke adressen of schooltijden, maar ook 
hoe de school de doelstellingen hanteert, welke uitgangspunten 
de school heeft en hoe de organisatie binnen de school is 
vormgegeven om dit alles te verwezenlijken.
Daarnaast hebben ouders recht om te weten wat de school doet 
om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en op welke wijze de 
resultaten van leerlingen worden vastgesteld en besproken met 
ouders.

In deze schoolgids vindt u dan ook niet alleen uitgebreid terug 
op welke wijze we de voortgang van het onderwijs aan uw 
kind bijhouden, hoe we het eerst intern en later met ouders 
bespreken, maar ook op welke wijze we in een later stadium 
begeleiding geven aan die leerlingen die dat nodig hebben. 
Het spreekt voor zich dat er leerlingen kunnen zijn, die het in 
een wat langzamer tempo moeten doen of leerlingen die meer 

aankunnen dan wat hen wordt opgedragen. Niet onze leerstof is 
uitgangspunt, maar uw kind. 

Wij hopen u met deze schoolgids informatie in handen te geven 
waarop u een eventuele schoolkeuze kunt bepalen. Maar hij is 
evengoed bedoeld voor ouders die nu al kinderen op onze school 
hebben: zij kunnen de ontwikkelingen binnen de school langs 
deze weg volgen.
Wij hopen dat deze schoolgids voorziet in het beantwoorden van 
de vragen die bij u op zouden kunnen komen. Soms verwijzen we 
naar documenten, brieven, plannen enz. die op school aanwezig 
zijn. Wanneer u die stukken wilt inzien, bent u van harte welkom 
op school.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de schoolgids, 
dan nodigen wij u graag uit om daarover in gesprek te gaan. 
Wij stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen. 

Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen (en gebruiken) van 
deze schoolgids. En we willen er graag met u voor zorgen dat het 
schooljaar 2016-2017 een fijn jaar wordt voor u, voor de kinderen 
en voor alle personeelsleden van Kbs De Boomgaard.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel van Kbs De Boomgaard,

Mark	Timmermans,	directeur	
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Algemeen

1.1  Naam en hoofdadres

Kbs	De	Boomgaard																					
Wegedoornpage	1	
4814	TZ		Breda

Een Boomgaard doet ons denken aan prachtige 
voorjaarsbloesems, veelbelovend voor later. Aan prachtige en 
veel verschillende vruchten die met de juiste voedingsbodem, 
water en licht de tijd krijgen om te rijpen en op het ultieme 
moment geplukt mogen worden. We hopen dat Kbs De 
Boomgaard voor alle kinderen een plek is, waar zij met volle 
teugen genieten van die vrije, rijke omgeving waar de natuur 
letterlijk voor het grijpen is. Een plek waar het heerlijk rijpen is.

1.2  Situering en historie van de school 

Kbs De Boomgaard is gelegen op de grens van de wijk 
Tuinzigt en het Westerpark. Halverwege de jaren 90 hebben 
wij in nauwe samenwerking met ons toenmalige  bestuur 
en   de gemeente Breda een nieuwe school kunnen bouwen. 
Wij zijn erg blij met deze locatie. Dit gebouw bestaat uit 16 
klaslokalen, twee speelzalen voor de kleuters, een hal en nog 
enkele andere lokaliteiten. Een paar jaar later hebben we 
zes schoolwoningen feestelijk geopend. Die schoolwoningen 
bestaan uit zes geschakelde huizen die aan de achterzijde 
d.m.v. van een brede gang met elkaar verbonden zijn. In deze 
locatie zijn 10 klaslokalen gehuisvest. Eén lokaal gebruiken we 
als personeelsruimte en als kamer van de teamcoördinatoren. 
Verder is er een algemene ruimte met de schoolbibliotheek.

Sinds mei 2010 hebben we ook de beschikking 
over 8 portocabins, gelegen aan het 
schoolplein bij de schoolwoningen. Alle 
gebouwen van De Boomgaard zijn in elkaars 
onmiddellijke nabijheid gesitueerd.

1.3  Schoolgrootte

We beginnen schooljaar 2016-2017 met ongeveer 790 leerlingen 
en 33 groepen. 
Na een aantal jaren van stevige groei, zal onze school 
naar verwachting de komende jaren redelijk stabiel blijven 
rond het aantal van 800. Het huidige team bestaat uit 
+/- 60 onderwijsgevenden, 8 onderwijsassistenten en 7 
onderwijsondersteuners.

1.4 Het schoolbestuur

Kbs De Boomgaard is een INOS school 
INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal 
Basisonderwijs, 1 school voor Speciaal Onderwijs en 1 school 
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Met ongeveer 1200 
medewerkers verzorgen we het onderwijs aan ruim 10.000 
leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een College 
van Bestuur en ondersteund door het bestuursbureau van INOS.  
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht 
beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te 
geven. De slogan die we daarvoor gebruiken is: ‘INOS geeft je 
ontwikkeling kleur’. Dit hebben we nader uitgewerkt met de 
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volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis 
zijn: 

INOS	is	Verbindend:	
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. 
Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. Een 
verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren 
en ontwikkelen. Daarvoor zoekt de school actief contact met 
partners.  

INOS	is	Verantwoordelijk:		
Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. INOS stimuleert 
verschillende vormen van verantwoordelijkheid bij leerling, ouders 
en medewerkers om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 

INOS	is	Authentiek:	
Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. 
Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen 
maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Je eigen 
persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een 
ander tekort komt. Authenticiteit versterkt de kernwaarden 
verbinding en verantwoordelijk. 

INOS	staat	voor	Grenzeloos	Leren:	
De kernwaarden van INOS komen tot uitdrukking in de visie 
Grenzeloos Leren. De visie is richtinggevend voor de doelen die 
de scholen stellen. Met Grenzeloos leren versterkt INOS het 
gepersonaliseerd leren en het samen leren. Dit doen we met 
ouders en samenwerkende organisaties.  
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Waar de school voor staat

2.1 Missie en visie

2.1.1	 Missie
Op Kbs De Boomgaard zorgen we voor persoonlijke groei in een veilige en respectvolle omgeving! Om dit te bereiken werken we vanuit 
vier kernwaarden: respect, veiligheid, ambitie en verantwoordelijkheid. Deze waarden liggen aan de basis van alles wat we doen. 
We vertalen deze waarden op de volgende manier:

Waarde: Dit houdt in: Dit zie je o.a. aan:

Respect We hanteren goede omgangsvormen 
en staan open voor elkaars mening.
We hebben respect voor materiaal 
en omgeving.

- lln. leren omgangsvormen;
- we geven het goede voorbeeld;
- na school kunnen ouders binnenlopen;
- opgeruimd gebouw;
- natuurlessen;
- leren eerlijk feedback geven;
- aanpak bij conflicten, leefstijl.

Veiligheid Het is veilig op school en iedereen 
voelt zich veilig op school

- pestprotocol;
- duidelijke regels en structuur;
- sociale band in de groep (leefstijl);
- gedragsspecialist;
- sovatrainingen;
- lln. leren veilig gedrag (zelf verantwoordelijk);
- project Samen de school veilig maken.

Ambitie Hoge verwachtingen: Kinderen conti-
nue uitdagen om hun eigen grenzen 
te verleggen. Elkaar uitdagen om 
onze grenzen te verleggen.

- aansluiten bij interesse van lln.;
- differentiëren;
- uitdagende leeromgeving;
- talenten van elk kind aanboren.

Verantwoordelijk-
heid

Kind is mede verantwoordelijk voor 
het eigen leerproces.
We (personeel en kinderen) zijn 
samen een school en daar samen 
verantwoordelijk voor.

- zelfstandig werken van gr 1-8 in doorgaande lijn;
- weektaak;
- leefstijl;
- conflict oplossen in groep;
- lln. voelen zich competent en hebben zelfvertrouwen.



9
2016-2017

Kbs De Boomgaard 9
2016-2017

Kbs De Boomgaard



2.1.2	 Visie

Naast de waarden van de missie, hebben we ook een visie op het onderwijs: 

We willen op onze basisschool een goede basis leggen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot 
respectvolle wereldburgers die autonoom en vol zelfvertrouwen kunnen functioneren in de maatschappij van 
morgen.
We vinden dat die basis is gelegd als er voldoende vaardigheden zijn ontwikkeld op het gebied van lezen, taal, 
rekenen en de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’. Daaronder vallen samenwerken, communiceren, kritisch 
denken, creativiteit, onderzoeken, problemen oplossen, omgaan met nieuwe technologie en sociale en culturele 
verschillen.
Door op onze school een veilige pedagogische omgeving te creëren, waarin ieder kind werkelijk gezien en 
gehoord wordt, creëren we een situatie waarin kinderen goed tot leren komen.

We geloven er als school in dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer ze regelmatig succeservaringen 
opdoen. Daarom willen we uitgaan van hun kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen 
kwaliteiten en talenten leren ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Maar ook de talenten van anderen herkennen 
en benutten. Leren doet een kind niet alleen, maar in interactie met zijn omgeving en de mensen in die 
omgeving (andere kinderen, ouders, leerkrachten).  
We stimuleren een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij de kinderen. Het is daarbij belangrijk dat we 
een passende vorm van onderwijs geven, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 
ieder kind. De rol van de leerkracht zal daarbij naast kennisoverdrager ook die van coach/begeleider zijn. We 
willen daarbij de kwaliteiten van onze medewerkers zo optimaal mogelijk benutten.

Kbs	De	Boomgaard,	waar	talenten	groeien	en	bloeien!
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2.2 Strategie en prioriteitstelling
Onze school is door de samenstelling van leerlingen met 
zeer verschillende achtergronden en kwaliteiten, een reële 
afspiegeling van onze maatschappij. Op deze maatschappij in 
het klein zijn we trots, want dit geeft voor de leerlingen de beste 
leeromgeving om zich voor te bereiden op het functioneren 
binnen die maatschappij in het groot. 

Kbs De Boomgaard: De maatschappij in een notendop!
De maatschappij van nu en van morgen wordt gevormd door 
mensen. Heel verschillende mensen. Een belangrijke vaardigheid 
die iedereen nodig heeft om in de maatschappij te kunnen 
functioneren, is het goed kunnen omgaan met deze verschillende 
mensen. De kinderen zullen deze vaardigheden bij ons actief 
leren in een omgeving waarin personeel en ouders het goede 
voorbeeld zullen geven. Dit schoolprofiel staat aan de basis van 
al onze schoolontwikkelingen. Dit is leidend in het stellen van 
onze prioriteiten bij de schoolontwikkelingen. Bij de keuze van 
schoolontwikkelingen, zullen we de samenhang met dit profiel 
en onze missie en visie onderbouwen. We komen daartoe tot de 
volgende grove indeling:
1.	 Het	creëren	van	een	goed	pedagogisch	werk-	en		 	
	 leefklimaat	op	school.

Met afspraken en protocollen, structuur en duidelijkheid en 
het respectvol omgaan met elkaar, zorgen we voor een sociaal 
veilige omgeving. Iedereen is hier mede verantwoordelijk voor 
en wordt daarop aangesproken. 

Een goed leefklimaat maken we samen. We leren de kinderen 

goed met elkaar omgaan via de methode leefstijl en sociale 
vaardigheidstrainingen.

2.	 Omgaan	met	verschillen	tussen	personeelsleden.

Leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief 
medewerkers, conciërges, schoonmakers en directie maken 
samen het onderwijs en zijn daar samen verantwoordelijk 
voor. Door goed gebruik te maken van ieders talent, maken 
we krachtig onderwijs. Via een jaarlijks scholingsplan creëren 
we mogelijkheden dat personeelsleden hun talenten verder 
kunnen ontwikkelen (hun grenzen verleggen) en beter kunnen 
inzetten in onze school. We maken duidelijke afspraken over 
welke specialisaties we binnen onze school willen inzetten en 
op welke manier (verschillende functies). We ontwikkelen onze 
organisatiestructuur met zelfverantwoordelijke teams verder, 
zodat er in samenhang een efficiënte organisatie ontstaat.

3.	 Omgaan	met	verschillen	tussen	leerlingen.

Met behulp van een goed leerlingvolgsysteem, observaties 
en gesprekken met kinderen en ouders, verzamelen we 
belangrijke informatie over onze leerlingen. Door deze informatie 
kundig te analyseren, krijgen we een betrouwbaar beeld van 
de verschillende kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Via een duidelijke en passende rapportage delen we 
deze informatie met de ouders.
We creëren binnen ons ‘leerstofjaarklassensysteem’ een 
uitdagende leeromgeving, waarin kinderen worden uitgedaagd 
hun grenzen te verleggen en talenten te ontwikkelen. We maken 
de leerling mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, 
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maar ook samen verantwoordelijk voor elkaars ontwikkeling. 
We leren hen in samenwerking gebruik te maken van elkaars 
talenten. We stemmen de instructie en verwerking binnen de 
klas af op 3 niveaugroepen (intensief, basis, verrijking). Deze 
groepen kunnen per vakgebied anders van samenstelling 
zijn. Voor iedere groep wordt een groepsplan opgesteld. Voor 
kinderen die aan de onderkant of bovenkant sterk afwijken van 
het gemiddelde, worden individuele leerdoelen opgesteld. Vanaf 
groep 5/6 is het in bijzondere gevallen mogelijk dat er individuele 
leerlijnen, gekoppeld aan een ontwikkelingsperspectief, worden 
gevolgd. Volgens een duidelijke cyclus van acht jaar vervangen en 
vernieuwen wij onze lesmethodes en leermiddelen, zodat deze 
aan de laatste kwaliteitseisen voldoen. We streven er naar dat 
onze leerlingen op het eind van groep acht op of iets boven een 
landelijk gemiddeld niveau uitkomen. 

4.	 Ontwikkeling	van	een	bredere	zorgschool.

Onderwijsconcept, zorgstructuur, het gebouw, financiële en 
formatieve ruimte en competenties van personeel, begrenzen de 
mogelijkheden van de school. Daardoor kunnen we niet aan alle 
kinderen uit de buurt passend onderwijs bieden. De komende jaren 
zullen we, eventueel in samenwerking met partners, deze factoren 
zo ontwikkelen dat we met bredere zorg voor meer verschillende 
kinderen het onderwijs passend kunnen bieden. Voor die kinderen 
waarvoor wij geen passend onderwijs kunnen bieden, zullen we 
ons optimaal inspannen een passende school te vinden.

5.	 Verbinding	met	de	omgeving.

In samenwerking met partners kunnen we meer bereiken. 
Zo zullen we het onderwijsaanbod aan jonge kinderen samen 
met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen beter op elkaar 
afstemmen (Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE).
Ook zullen we de samenwerking met partners uit de 
schoolomgeving intensiveren met als doel te komen tot betere en 
multifunctionele huisvesting.
We gaan actief op zoek naar partners die voor onze kinderen 
buiten de lestijden een verrijkt aanbod kunnen bieden, 
waardoor de kinderen hun talenten leren ontdekken en verder 
te ontwikkelen. Te denken valt aan een verlengde schooldag of 
dagarrangementen, bijvoorbeeld taalatelier en kaboutersport.

6.								Grenzeloos	Leren	

De wereld om ons heen verandert snel. Het traditionele 
onderwijssysteem sluit niet meer aan bij de eisen die de 
hedendaagse maatschappij aan ons stelt. We willen kinderen de 
kans geven actief te leren, niet dwingen om passief te luisteren. 
Dit vereist een nieuwe pedagogische en didactische aanpak, 
waarbij wederzijds ontdekken, samen creëren en gebruikmaken 
van kennis en talent centraal komen te staan.
Wij zijn er van overtuigd dat ‘Grenzeloos Leren’ het antwoord is 
op deze snelle verandering. Dit is dan ook een speerpunt van 
beleid geworden op alle INOS scholen. 
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Wat	is	Grenzeloos	Leren?	
Met Grenzeloos Leren hebben we het over:
• leerlingen die willen blijven leren
• het bieden van passende ondersteuning waar nodig
• het stimuleren van een brede ontwikkeling van leerlingen 
• het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen over hun  
 eigen leren
• het weghalen van de grens tussen leren thuis en leren op  
 school
• het weghalen van de grenzen die we soms ervaren door de  
 onderwijsmethodes die we gekozen hebben
• het weghalen van de grenzen tussen jaarklassen en    
 -groepen of soms ook letterlijk tussen klaslokalen
• het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen,  
 waarbij INOS vanuit haar visie bewuste keuzes maakt op  
 het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek  
 en andere onderwijsinnovaties. 
Alle scholen binnen INOS zijn op weg naar Grenzeloos Leren. Elke 
school volgt hierbij zijn eigen weg. Er zullen accentverschillen 
zijn met betrekking tot de verschillende aspecten zoals deze in de 
missie van INOS zijn verwoord: talenten, begeleiden, zelfbewust 
en verantwoordelijk, en willen blijven leren. Afgelopen jaar zijn 
wij bezig geweest als school om een nieuwe visie te ontwikkelen 
op onderwijs. Het meer inhoud geven aan deze ontwikkelrichting  
zullen we verder komend schooljaar gaan uitwerken. Dit zal 
een proces van meerder jaren zijn en opgenomen worden in het 
strategisch beleidsplan.
Verder ontwikkelen we ons op ICT gebied (zie beschrijving ICT bij 
paragraaf 3.2).

7.								Playing	for	Success,	leren	met	een	WOW-factor		
(www.playingforsuccess.nl/breda)	

Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend 
initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 14 
jaar hun prestaties in taal, rekenen, ICT  en sociaal emotionele 
ontwikkeling verbeteren. De aantrekkingskracht van topsport 
speelt hierbij een bijzondere rol.   
Motivatie
Playing for Success gaat ervan uit dat leerlingen van nature 
gemotiveerd zijn om te leren, maar door negatieve leerervaringen 
kan motivatie verminderen en zelfbeeld en zelfvertrouwen 
verslechteren. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit 
heeft tot gevolg dat ze onderpresteren of dat ze niet laten zien wat 
ze wel kunnen. Ze kunnen meer dan ze zelf geloven.                                                                                                                          

Inspiratie
Playing for Success geeft leerlingen de kans leren als positief te 
ervaren op een uitdagende en inspirerende plek buiten school: het 
Rat Verlegh, ofwel NAC Stadion. Hier werken ze samen met andere 
leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses.
Zelfvertrouwen	en	positief	zelfbeeld
Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele 
voetbalwereld: het draagt allemaal bij aan een omgeving die de 
kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt. Als leerlingen ontdekken 
dat ze wel kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de 
schoolprestaties toe, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en levert 
het een bijdrage aan een positief zelfbeeld.
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Wow-factor
Naast leerkrachten, zijn er enthousiaste stagiaires die als mentor 
worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en te stimuleren. 
Ook zij vinden het een uitdaging om in het stadion aan dit 
bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten 
zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen!
Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion 
voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen ze 
dat: leren met een WOW-factor. 

Kenmerken
• Naschools programma van 10 weken, 1 middag per week,  
 2 à 3 uur lang gericht op leerlingen tussen 9 en 14 jaar,  
 waarbij de motivatie en zelfvertrouwen is verminderd, met  
 name op het gebied van taal, rekenen en ICT.
• Locatie: Rat Verlegh stadion (NAC)
• Aanvullend op het reguliere onderwijs.
• Selectie vindt plaats via school. 
• Gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname.
• Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde.
• Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en    
 -mogelijkheden.
• Zorgvuldig monitoren van de ontwikkelingen van het kind  
 op het gebied van taal en rekenen.
• Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering  
 en motivatie in beeld. 
Mocht u meer willen weten over Playing for Success of vragen 
hebben, dan kunt u zich wenden tot de IB’er van onze school.

2.3 Pedagogische aspecten 

2.3.1	 Het	omgaan	met	elkaar:	Leefstijl	en	pestpreventie.

Kbs De Boomgaard wil een opvoedende leefgemeenschap zijn 
waar kinderen niet alleen leren, maar zich kunnen ontwikkelen 
in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief 
gedrag. De leerkracht probeert het kind positief te benaderen en 
bij het kind de aandacht te richten op zijn/haar sterke kanten. Bij 
ruzies tussen kinderen treedt de leerkracht sturend op en zorgt 
hij of zij ervoor, dat de kinderen zelf komen tot een analyse van de 
ruzie en een oplossing.
De leerkracht heeft tevens een voorbeeldfunctie in de manier 
waarop hij of zij met collega’s omgaat.
De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op 
principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, 
vertrouwen, veiligheid en jezelf mogen zijn.

2016-2017
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2.3.2	 Algemene	omgangsregels

We kennen tot nu toe slechts vier regels:
- leraren, ouders en kinderen gaan op zo’n manier met elkaar  
 om, dat daar respect uit blijkt;
-  we waarderen elkaar waar dat kan;
-  we voorkomen overlast aan elkaar;
-  we gaan zorgvuldig om met de schoolmaterialen.

Deze regels vormen de basis voor alles wat we op school doen. 
Er is een protocol gedragscode voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten vastgesteld. Deze ligt ter inzage bij de directie. 
Tevens werken we met een pestprotocol (zie 2.3.4). De hierna 
volgende regels zorgen ervoor dat een aantal praktische zaken 
goed zijn afgesproken.

2.3.3	 Pestprotocollen

We werken met twee pestprotocollen:
a) Het pestprotocol in zijn algemeenheid, 
b) Het pestprotocol voor het pesten via computer. (email, 
facebook, twitter etc.)
We volgen het vijf sporen beleid: aanpak van de pester, aandacht 
aan de gepeste, betrokkenheid ouders, leerkrachten en directie.

PBS

Pestpreventie met Positive Behavior Support.
In het schooljaar van 2013-2014 zijn wij gestart met PBS. Dit is 
een preventieve aanpak ter voorkoming van pesten. Wij vinden 
dit erg belangrijk. Zeker bij pesten geldt: voorkomen is beter 
dan genezen. We leren kinderen vaardigheden aan die de basis 
vormen voor een schoolklimaat waarin kinderen zich veilig 
voelen en waar pesten geen kans krijgt. De kinderen leren in 
gedragslessen welke gedragsverwachtingen we hebben voor alle 
algemene ruimtes, dus ook buiten het lokaal. Bijvoorbeeld aardig 
zijn tegen elkaar. We leren de kinderen vaardigheden van sociale 
verantwoordelijkheid. (stop/ loop/ praat). Hoe ga je om met 
roddelen of kwetsende opmerkingen. Dit zijn allemaal zaken die 
aan de orde komen bij PBS. 

Onze	10	gouden	regels	zijn:

1. We accepteren elkaars uiterlijk.
2. We laten andere kinderen ook meespelen.
3. We vragen of we aan andermans spullen mogen komen.
4. We zeggen aardige dingen tegen elkaar.
5. We praten met andere kinderen en niet over andere   
 kinderen.
6. We doen elkaar geen pijn.
7. We accepteren iedereen zoals hij of zij is.
8. We bemoeien ons alleen met een ruzie om het mee op te  
 lossen.
9. We maken geen ruzie, maar als het een keer gebeurt dan  
 proberen we het eerst zelf uit te praten. Lukt dat niet, dan  
 meld je dat bij de leerkracht of overblijfkracht.
10. We vertellen, als je ziet dat een kind gepest wordt, dat 
 aan de leerkracht of de overblijfmoeder. Dat is dan geen  
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De organisatie van het onderwijs

3.1  De organisatie van de school

3.1.1	 Werken	in	zelfverantwoordelijke	teams
De kracht van onze organisatie zit op de werkvloer. Dat 
zijn de mensen die het primaire proces (het leerproces van 
kinderen begeleiden en stimuleren door goed onderwijs te 
bieden) vorm geven. Centraal daarin staat de leerkracht. 
Deze is verantwoordelijk voor het onderwijsproces in zijn of 
haar groep. Samen met de parallelcollega’s is de leerkracht 
ook verantwoordelijk voor dit proces in het hele leerjaar. 
De leerkrachten worden daarbij ondersteund door elkaar, 
onderwijsassistenten, individuele ondersteuners (RT voor 
rugzakleerlingen), intern begeleiders (IB), teamcoördinatoren 
(TC), administratieve krachten, facilitaire medewerkers, directeur 
en externe deskundigen. 
De leerkrachten werken samen in verschillende soorten 
zelfverantwoordelijke teams:
• Het bouwteam. Dit is het cluster van verschillende leerjaren 
 dat gecoördineerd wordt door een teamcoördinator. Het team 
 is verantwoordelijk voor de organisatie en onderwijskundige 
 inhoud. We kennen 3 bouwteams: onderbouw (leerjaar 0-1-2), 
 middenbouw (leerjaar 3-4-5) en bovenbouw (leerjaar 6-7-8);
• Het schoolteam. Dit is het volledige team van alle 
 personeelsleden. Dit team staat onder leiding van de 
 directeur;
• Een commissie. In een commissie zitten meestal 
 personeelsleden uit verschillende bouwen die gezamenlijk 
 bepaalde schoolbrede activiteiten voorbereiden;
• Een werkgroep. Dit is een tijdelijk samengesteld team in het 
 kader van een bepaald project, meestal op het gebied van 
 schoolontwikkeling. Afhankelijk van de inhoud van het project 

 wordt dit team samengesteld. Dit kan dus per werkgroep 
 sterk variëren. 
• Een vakwerkgroep. Binnen een vakwerkgroep zitten 
 leerkrachten met een specialisatie voor een bepaald 
 vakgebied. Zij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs binnen  
 dat gebied en zorgen dat er expertise de school in wordt   
 gehaald.
• Het team voor multi disciplinair overleg (MDO). Dit team kan 
 verschillend van samenstelling zijn. Afhankelijk van casus die 
 besproken wordt kunnen hier de volgende personen aan 
 deelnemen: leerkracht, ouder, IB-er, RT-er, collegiale 
 consultant uit S(B)O, contactpersoon van het CJG, 
 leerplichtambtenaar of andere deskundigen. De betreffende 
 IB-er is de coördinator van dit team;
• Het centrale team. Samengesteld uit de directeur, 
 teamcoördinatoren en intern begeleiders. Hier ontwikkelen 
 ze gezamenlijk beleid en vindt centrale afstemming plaats.

Daarnaast kennen we nog twee teams waar ook ouders in 
zitten:

• De ouderraad. Deze beheert de bijdrage van de ouders 
 en organiseert verschillende activiteiten voor de kinderen 
 rondom het onderwijs;
• De medezeggenschapsraad(MR). De ouders en 
 personeelsleden die hierin zitten denken actief mee na over 
 het schoolbeleid.

Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Belangrijke 
schoolontwikkelingen kunnen niet plaatsvinden zonder 
instemming van (een deel van) de MR.
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3.1.2		 De	samenstelling	van	de	teams

Welke leerkrachten er op onze school werkzaam zijn en in 
welke groepen ze lesgeven staat in de kalender vermeld. Via de 
maandbrief houden we u ook op de hoogte omtrent personele 
ontwikkelingen.

3.1.3	 Groepering
We werken op Kbs De Boomgaard met jaargroepen. De kinderen 
van groep 1 en 2 zitten echter bij elkaar in de klas. 
We beginnen komend schooljaar met:

  9 kleutergroepen 
  4 groepen drie
  4 groepen vier
  4 groepen vijf
  4 groepen zes
  4 groepen zeven
  4 groepen acht

We gaan samen met alle kinderen de ladder op en ieder kind 
ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo en met zijn/haar eigen 
kunnen. Samen komen we tenslotte allemaal boven. 
De meeste kinderen komen er zo.
Andere kinderen hebben extra ondersteuning in de groep of 
buiten de groep nodig.

De leerkrachten worden hierbij ondersteund door 
onderwijsassistenten. Tevens is er ondersteuning door ambulant 
begeleiders uit het speciaal (basis) onderwijs,  onze eigen interne 
begeleiders (IB-ers)en de remedial teachers voor leerlingen met 
arrangementen en sociaal emotionele ondersteuning.
(zie ook het volgende hoofdstuk over de zorg)

3.2 De activiteiten voor de kinderen

Werken	met	thema’s.
In de kleuterbouw werken we met thema’s. 
We werken volgens een twee-jaren plan 
met 2 maal 8 thema’s uit de methode Kleuterplein en 
een Sinterklaas/Kerst Thema. Kleuterplein is heel 
kleutergericht en omvat alle vakgebieden zoals: taal, 
rekenen, muziek, motoriek, sociaal – emotionele 
ontwikkeling. 

Spelend	leren.
In de kleutergroepen komen de volgende activiteiten dagelijks 
aan bod:
- taalactiviteiten, o.a. een kringgesprek, themagericht   
 leergesprek, voorlezen, prentenboek, taalspelletjes,   
 poppenkast, lessen met de themagerichte woordkaarten om  
 de woordenschat te vergroten, etc.;
-  begrijpend luisteren.
- begrippen en vaardigheden aanleren die de kinderen nodig  
 hebben om te leren lezen, schrijven, rekenen etc.;
- knutselen en tekenen: deze activiteiten zullen thema gericht  
 zijn. Er wordt gewerkt met papier en karton, stof, wol, klei,  
 papier maché, kosteloos materiaal, oliepastels, stiften,   
 potlood, plakkaatverf, vingerverf en ecoline.
- werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal: de kleuters 
werken op verschillende momenten in de week met een 
werkkaart (doelgericht werken aan de cognitieve ontwikkeling, 
elk kind op zijn/haar niveau gekoppeld aan het groepsplan van 
rekenen, maar ook rekening houdend met de ontwikkeling op het 
gebied van taal); 

De organisatie 
van het 

onderwijs
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de overige momenten staat ‘werken naar keuze’ en ‘vrij kiezen 
’op de planning ook daar worden de kleuters daarbij op niveau  
begeleid; twee keer per week wordt er zelfstandig gewerkt. 

Zelfstandig	werken	in	de	kleuterbouw:
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht ruimte om 
activiteiten aan te bieden in de kleine kring bijvoorbeeld: werken 
in kleine groepjes m.b.t. het groepsplan,  uitbreiden/stimuleren 
van de woordenschat d.m.v. de woordkaarten, voorlezen, 
aanleren van begrippen, maar ook is er tijd om aan de slag te 
gaan met kinderen op het gebied van de fijne motoriek en het 
rekenonderwijs. Tegelijkertijd bekwamen de andere kinderen zich 
in het zelfstandig werken.

5	jarigen	naar	school:
Extra begeleiding m.b.t. lees-, reken- en schrijfvoorwaarden.
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart in de kleuterbouw 
met een 5/6 jarigen ochtend.
Dit zijn 15 woensdagochtenden  (ze staan op de kalender).
De kinderen van 4 jaar zijn dan vrij. De groep wordt dan kleiner 
zodat er meer tijd is om kinderen goed te begeleiden. Op deze 
morgen zullen we heel gericht gaan werken aan het onderwijs 
voor middelste/oudste kleuters. Vooral aan de lees-, reken- en 
schrijfvoorwaarden. Met de oudste kleuters gaan we gerichter 
werken aan de overgang naar groep 3. Ook de middelste kleuters 
krijgen op deze morgen meer uitdaging op het gebied van 
rekenen en taal. 
 
Taal-	en	leesonderwijs
Taalonderwijs is op onze school erg belangrijk. In groep 3 
is spreekvaardigheid en luistervaardigheid van de leerling 

belangrijk. We besteden aandacht aan klanken, letterkennis, 
woordkennis, woordvorming. Het leren lezen staat centraal. 
We gebruiken de methode “Veilig leren lezen”. 
In de groepen 4 t/m 8  werken we met de methode ‘Taal in beeld” 
De volgende aspecten komen in de methode aanbod: schrijven, 
taalbeschouwing, spreken en luisteren en woordenschat. Voor 
spelling wordt de methode “Spelling langs de lijn” gebruikt.
Bij het taalonderwijs hoort ook het leesonderwijs.

Lezen,	lezen	lezen
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat kinderen 
het beste vloeiend leren lezen door veel te lezen. Ook is het 
belangrijk dat zij boeken lezen die ze leuk vinden. Als ze 
betrokken zijn bij het boek gaat veel lezen als vanzelf.
Om deze reden heeft het team van Kbs De Boomgaard de keuze 
gemaakt om in het schooljaar 2015-2016 te starten met LIST-
lezen. LIST (Lezen IS Top) is een methodiek die ontworpen is 
door de Hogeschool Utrecht  (lectoraat lezen) en is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek. Het team wordt bij de invoering 
twee jaar begeleid door docenten van de Hogeschool Utrecht. 
In 2014-2015 hebben we hel LIST lezen ingevoerd voor de 
groepen 4 t/m 8. Dagelijks starten deze groepen met 30 minuten 
lezen. Dit geeft de mogelijkheid voor kinderen om in een groep 
passend bij hun leesniveau mee te lezen. Het lezen voor de 
groepen 4 t/m 8 is verdeeld in 2 niveaus: Hommellezen en 
Stillezen. Kinderen die AVI E4 nog niet beheersen lezen in de 
Hommelgroep. In deze groepen zitten kinderen uit verschillende 
groepen bij elkaar. Hommelen betekent hardop-ondersteund-
makkelijk lezen. Kinderen lezen in duo’s elkaar voor uit hetzelfde 
boekje. De leerkracht van deze groep begeleidt de kinderen 
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hierin. Stillezen is voor kinderen die AVI E4 of hoger beheersen. 
Het doel is kinderen veel ‘leeskilometers’ te laten maken en het 
leesplezier te vergroten. Dit schooljaar voeren we LIST in voor de 
groepen 1, 2 en 3. Beginnende geletterdheid en het aanvankelijk 
lezen krijgen hiermee een extra impuls.

In de gehele school is het zichtbaar dat we het leesplezier 
vergroten. In alle groepen wordt een aantrekkelijke leesomgeving 
ingericht.Met de methodes “Nieuwsbegrip XL” oefenen we het 
studerend en begrijpend lezen. Iedere week wordt er een nieuwe 
tekst aangeboden met een onderwerp wat op dat moment in het 
nieuws is. Aansluiten hierop worden wekelijks nieuwe woorden 
aangeboden die een relatie hebben met het nieuwsonderwerp 
van die week. Zo proberen we ook de algemene ontwikkeling van 
de leerling  te verbreden. Met Nieuwsbegrip basis wordt in groep 
4 een start gemaakt. Vanaf groep 5 wordt het aangevuld met 
Nieuwsbegrip XL.

Bibliotheek	op	school
Om de kinderen volop mogelijkheden te bieden die boeken te 
lezen die ze leuk vinden werken we samen met de ‘Bibliotheek 
op school’, een landelijke aanpak om lezen te bevorderen. Kbs De 
Boomgaard heeft vanuit ‘Bibliotheek op school’ een bibliotheek 
met een grote collectie aantrekkelijke, actuele en gevarieerde 
titels. Aangevuld met de eigen collectie van de school hebben 
we een boekenaanbod van minstens 7 boeken per leerling. 
Enthousiaste ouders helpen bij het uitlenen en zorgen ervoor 
dat de boeken goed geordend in de kasten staan.  Wij zijn altijd 
opzoek naar extra hulpouders voor de bibliotheek. 
Een dag per week is er een leesconsulent op school die de 

leerkrachten inspireert met op het gebied van lezen, thema’s, 
schrijvers, nieuwe titels enz. 

Schrijven
Het schrijfonderwijs begint al spelenderwijs in de kleutergroepen. 
Kinderen maken kennis met verschillende materialen en 
gereedschappen. Ze leren een goede pengreep en een goede 
zithouding. Kinderen die eraan toe zijn leren hun naam schrijven, 
versieren hun tekeningen met letters die ze kennen,  schrijven de 
woorden van de woordkaarten .De oudste kleuters werken met 
‘Pennenstreken’ gericht aan hun schrijfhouding en pengreep. Dit 
als voorbereiding op groep 3. De methode start met een verhaal, 
liedje en daarna volgt het oefenen van schrijfpatronen. Ook in 
groep 3 t/m 6 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”.

Engels
In de groepen 7 en 8 wordt de Engelse taal onderwezen met de 
methode “The Team”. In groep 6 laten we de kinderen op een 
spelenderwijs al kennis maken met de Engelse taal.

Rekenen
De ontwikkeling van het rekenen gaat in de groepen 1/2 
spelenderwijs. Met diverse spelmaterialen zijn de kleuters bezig 
met tellen, meten, wegen, groeperen en vergelijken. Ook hier 
met als doel de voorwaarden te ontwikkelen t.b.v. een verdere 
schoolloopbaan, nu op rekengebied. De kinderen leren begrippen 
als meer/minder, evenveel, hoog/laag, tellen, cijfersymbolen enz. 
Op het rooster in de groepen 3 t/m 8 zijn vaste uren aangegeven 
voor dit vakgebied. We werken met de nieuwe methode “ 
Pluspunt”. Deze methode gaat uit van realistisch rekenonderwijs: 
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de lessituaties waarin gerekend wordt, zijn voor het kind heel 
goed herkenbaar. Niet alleen het gewone rekenen komt in 
deze methode goed aan bod maar ook  aan toepassingen in de 
dagelijkse praktijk wordt aandacht besteed.

Werken	met	groepsplan
Sinds schooljaar 2012-2013 werken wij met groepsplannen. 
Hiermee hebben wij als doel om een onderwijsstructuur 
te realiseren die optimaal recht doet aan goed en passend 
onderwijs aan al onze leerlingen en ook realistisch en praktisch 
uitvoerbaar is binnen ons  ‘leerstofjaarklassensysteem’. Op het 
gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en gedrag wordt 
er op dit moment gewerkt in 3 instructieniveaus volgens het 
groepsplan. Dit alles wordt op een planmatige manier aangepakt. 
Daarmee bedoelen we dat er in een cyclus wordt gewerkt 
waarbij er duidelijke leerdoelen gesteld worden en vervolgens 
bijpassende instructie en activiteiten gezocht worden. Aan het 
einde van iedere cyclus worden de leerresultaten gemeten, 
geëvalueerd en worden er nieuwe doelen opgesteld. Daarmee 
begint de cyclus weer opnieuw.

Wereld	oriënterende	vakken
We werken in de kleutergroepen met thema’s vanuit onder 
andere “Kleuterplein”. Verschillende thema’s richten zich ook 
op natuur en andere leefgebieden. Verder zijn de jaargetijden 
en feesten ieder jaar terugkerende onderwerpen. Zowel voor 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis gebruiken wij op 
Kbs De Boomgaard in de groepen 5 t/m 8 de methode Argus Clou. 

Godsdienstige	vorming
Kbs De Boomgaard is een katholieke basisschool die openstaat 
voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en 
werken. De identiteit van onze school vindt z’n oorsprong in 
het geloof in God en in de Bijbel. We willen ruimte bieden aan 
ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons 
onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. 
Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van 
de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer 
die heerst op school. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de 
actualiteit. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het 
wereldbeeld van het kind vormen. 

Creatieve	vakken
Kunstzinnige vorming:
Wij werken sinds een jaar met de digitale zangmethode 1,2,3 
ZING! Deze methode heeft ‘eigen’ tekst en  muziekschrijvers 
waardoor er een zeer wisselend aanbod zal zijn in liedjes en 
klankoefeningen. Ook zullen er rondom festiviteiten passende 
liedjes aangeboden worden. U kunt met uw kind ook thuis 
luisteren naar de liedjes die ze aanleren op school. In de loop 
van het jaar ontvangt u hier inloggegevens voor. Bij de teken en 
handvaardigheid lessen staat maandelijks een nieuwe techniek 
en/of materiaal centraal. Alle kinderen van een bouw zullen 
tijdens de betreffende maand met die techniek of dat materiaal 
een werkstuk maken.  Er zal in veel lessen gewerkt worden met 
beeldmateriaal wat de leerlingen kan inspireren om zelf een 
mooi werkstuk te maken. De technieken van de groepen 1/2 en 
3/4/5 en 6/7/8 sluiten op elkaar aan.
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Computers
Het gebruik van de computer binnen de basisschool zal de 
komende jaren in een stroomversnelling raken. Op alle locaties 
is een netwerk aangelegd, waarmee leerlingen en collegae met 
elkaar maar ook wereldwijd kunnen communiceren en overal 
met educatieve software kunnen werken die tegenwoordig steeds 
vaker webbased is. In alle groepen wordt er gewerkt met digitale 
schoolborden of interactieve schermen. Zo kan er rechtstreeks 
op internet gewerkt worden en worden de kinderen actiever 
betrokken. We werken in verschillende groepen met tablets 
en laptops. Voor ons zijn ICT middelen een hulpmiddel om ons 
onderwijs en onze organisatie beter en efficiënter vorm te geven. 
We zullen werken aan een goede infrastructuur, goede kennis en 
vaardigheden bij het personeel, waardoor er nieuwe innovatieve 
mogelijkheden voor ons onderwijs ontstaan en ons onderwijs 
steeds meer grenzeloos wordt. Dus onafhankelijk van plaats en 
tijd. Ook zullen we ICT inzetten om transparanter te worden. Het 
ouderportaal van ParnasSys, waarbij ouders inzage hebben in het 
digitale dossier van hun kinderen, is daar een voorbeeld van.

Lichamelijke	opvoeding
In de kleutergroepen bestaat de lichamelijke opvoeding uit de 
volgende activiteiten:
• vrij spel (binnen en buiten);
• geleid spel: gymlessen (klimmen, springen, huppelen, 
duikelen etc.) en spellessen.
Dit betekent per groep per dag 3 kwartier ’s morgens en een half 
uur ’s middags.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben 60 minuten per 
week gymnastiek. In die les wordt aandacht besteed aan de 
verschillende bewegingsvormen zoals bijvoorbeeld rollen, 

klimmen, duikelen, springen met en zonder toestellen. Of wordt 
er een les aangeboden waarin allerlei spelvormen worden 
aangeleerd met en zonder materialen, bijvoorbeeld slagbal, 
handbal. Accent ligt daarbij op samenspel en sociaal gedrag.  
De leerlingen van groep drie spelen naast die gymles iedere 
middag nog een kwartier buiten.

De kleutergroepen krijgen hun bewegingslessen in de speelzalen 
in het hoofdgebouw. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 in onze 
eigen gymzaal in de Palmstraat of de gymzaal van Markenhage.
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Actief	burgerschap	en	Integratie		
Voor onze school betekent burgerschap het helpen vormen 
van wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken om te 
kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis 
verwerven van en leren omgaan met de principes van de 
democratie. Want voor de kinderen ligt de hele wereld binnen 
handbereik en dus willen we onze leerlingen opleiden tot 
handelingsbekwame wereldburgers. 
Wij hebben bijvoorbeeld op school een kinderraad , ook maken 
we gebruik van verschillende gastsprekers vanuit bv bureau Halt, 
iemand die komt spreken over juist gebruik van social media, 
Oude oorlogsveteranen etc. Ook bezoeken groepen 1 keer per 
jaar de bewoners van Westerwiek.

Verkeer
Er is een werkgroep samengesteld uit ouders en leerkrachten. 
Deze werkgroep werkt  samen met de wijkagenten van 
Westerpark / Tuinzigt en met de gemeente.

Aanvankelijk heeft de aandacht zich vooral gericht op de 
parkeeroverlast en onveilig autogebruik rondom de school. 
Mede dankzij de controles van de politie, maatregelen door de 
gemeente en de medewerking van de ouders, is dit probleem al 
voor een groot deel opgelost. Toch zal hier blijvend aandacht aan 
besteed worden. 
Ook de overlast op wat kleinere schaal volgen we, zoals het 
fietsen op schoolplein en stoepen, opstoppingen bij de poorten 
en overlast voor doorgaand verkeer door het blijven staan op 
fietspaden en straten.

 Kbs De Boomgaard heeft het vignet van een verkeersveilige 
school gekregen. Dit biedt vele perspectieven om:
het verkeer rond Kbs De Boomgaard te blijven verbeteren;
gedegen aandacht te bieden aan verkeerseducatie aan de 
leerlingen en op allerlei gebied voorzieningen te treffen, zodat 
Kbs De Boomgaard zich kan profileren als een school die 
veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. In de groepen 3 t/m 
8 wordt de methode “Klaar over” gebruikt. In groep 7 doen de 
kinderen verkeersexamen zowel praktijk als theorie.
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De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

4.1  De opvang van nieuwe leerlingen in de school

4.1.1	 De	plaatsing	van	een	kind	op	school

Tuinzigt en Westerpark zijn wijken met veel jonge gezinnen. 
De meeste kleine kinderen uit die wijken bezoeken onze school. 
Ieder schooljaar krijgen we opnieuw veel aanmeldingen. In 
schooljaar 2016-2017 starten we met 9 kleutergroepen. 
Wij zijn ons ervan bewust, dat ouders het beste willen voor hun 
kinderen en dat zij een school kiezen, liefst zo dicht mogelijk bij huis. 
Een school die aansluit bij hun verwachtingspatroon. Daarom willen 
wij de ouders goed informeren en hen op de hoogte brengen van 
mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Om ons de gelegenheid te geven een goed beleid te kunnen voeren, 
verzoeken we ouders van nieuwe kleuters hun kind aan te melden 
in de maand dat hij/zij drie jaar wordt. Het is voor ons erg belangrijk 
tijdig te weten op hoeveel leerlingen we komend schooljaar 
kunnen rekenen. De teamcoördinator geeft u graag alle informatie 
betreffende de oriëntatie en inschrijving, welke op verschillende 
momenten in het jaar plaats vinden.  De gesprekken in verband 
met de inschrijving van uw kind worden ook gevoerd door de 
teamcoördinator van de onderbouw.

Om uw kind de kans te geven alvast aan het toekomstige 
basisschoolleven te wennen, bieden wij u de gelegenheid gebruik 
te maken van de gewenningsregeling. Dat houdt in, dat uw kind 
maximaal 2 dagdelen een bezoek aan zijn/haar toekomstige 
groep mag brengen. De afspraken over de invulling van de 
gewenningsdagen worden altijd door de betrokken leerkracht in 
samenspraak met u, ouders, gemaakt. 

4.2 Schorsing / verwijdering 

INOS kent een protocol schorsing en verwijdering die voor alle 
scholen geldt. U vindt deze op de site van de school. Het bestuur 
kan, met opgave van redenen, een leerling voor een periode van 
ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt 
schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van 
een schorsing voor een periode van langer dan één dag, brengt het 
bestuur de Onderwijsinspectie hiervan schriftelijk en met opgave 
van redenen op de hoogte.  
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer 
het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid 
is de leerling toe te laten. Mocht u het oneens zijn met de 
stappen die genomen worden, dan kunt u zich wenden tot de 
geschillencommissie passend onderwijs. Meer informatie zie www.
geschillencommissiepassendonderwijs.nl .  

4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

4.3.1	 Leerlingvolgsysteem	ParnasSys

Sinds schooljaar 2010-2011 wordt van iedere leerling een 
leerlingendossier bijgehouden in ons digitale leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, 
de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, rapportage, 
speciale onderzoeken, handelingsplannen en eventueel verslagen 
van het zorgteam. Ook aantekeningen over het gedrag worden in het 
leerlingendossier opgenomen.

Het leerlingvolgsysteem geeft ons ook de gelegenheid om alle 
uitslagen van methodegebonden en niet-methode gebonden 
toetsen op te tekenen waardoor de resultaten  van de leerlingen 

24
2016-2017

Kbs De Boomgaard



op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau 
overzichtelijk gemaakt worden.

Men ziet dan in één oogopslag  de schoolvorderingen in de loop van 
8 jaren. Ouders kunnen door het inloggen op de ouderportal een 
deel van dit leerlingendossier inzien, waaronder de vorderingen van 
de niet-gebonden toetsen van hun kind volgen. 

Ouderportaal	
Als team vinden wij transparantie naar ouders toe belangrijk. 
Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij 
ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld. 
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om interessante informatie 
over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen. Hierbij kunt u 
denken aan de resultaten van de methode toetsen, de citotoetsen, 
absentiegegevens, naam en adresgegevens van de groep en 
e-mailadressen van de leerkrachten. We hebben het streven om 
het ouderportaal in de nabije toekomst met andere informatie uit 
te breiden. Ouders hebben middels een inlogcode rechtstreeks 
toegang tot het ouderportaal.

4.3.2	 Groepsplannen	en	instructieniveaus
Het belangrijkste is het primair proces, het leerproces dat in de 
groepen wordt vorm gegeven. Bij de basisvakken (lezen, taal, 
spelling, rekenen), wordt gewerkt in 3 instructieniveaus waarbij 
een goede gedifferentieerde instructie, gecombineerd met het 
zelfstandig werken, van belang is. Deze drie niveaus zijn: verrijkt, 
basis en intensief. De verdeling van de leerlingen uit een groep over 
deze instructieniveaus wordt primair gebaseerd op de gegevens 
uit ons leerlingvolgsysteem (LVS). Voor deze instructieniveaus 
hanteren we de onderwijsarrangementen volgens het model van 

het Onderwijs Continuüm. Dit geeft ons veel steun en houvast bij het 
opstellen van de groepsplannen.

Dit alles wordt volgens het model van de ‘PDCA cirkel’ op een 
planmatige manier aangepakt. Daarmee bedoelen we dat er in 
een cyclus wordt gewerkt waarbij er duidelijke leerdoelen gesteld 
worden (Plan) en vervolgens bijpassende instructie en activiteiten 
worden gezocht en uitgevoerd (Do). Belangrijk in deze cyclus 
is dat de leerresultaten na verloop van tijd gemeten worden 
(Check) en vervolgens worden geëvalueerd (Act). Hierna kunnen 
er nieuwe doelen worden gesteld, waarmee de cyclus weer 
opnieuw begint. Om deze grondige en kwalitatief hoogwaardige 
manier van werken ook praktisch realiseerbaar te laten zijn, 
wordt gewerkt met groepsplannen in twee cycli per jaar. Voor 
sommige leerlingen is er een individueel traject nodig in de vorm 
van een arrangement dat bekostigd wordt vanuit het Regionale 
Samenwerkingsverband Breda.

4.3.3	 De	inzet	van	onderwijsassistenten	
De school beschikt over meerdere onderwijsassistenten. Zij bieden 
ondersteuning op onderwijskundig gebied in de verschillende 
groepen. Daarnaast is Kbs De Boomgaard stageschool 
voor de opleiding onderwijsassistent  vanuit het middelbaar 
beroepsonderwijs. We prijzen ons gelukkig dat we een beroep 
kunnen doen op deze stagiaires.
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4.3.4	 Het	werken	met	protocollen
Het werken met protocollen geeft eenduidigheid en helderheid in 
het volgen van procedures. 
Op Kbs De Boomgaard wordt gewerkt met verschillende 
protocollen. In het dyslexieprotocol staat bijvoorbeeld per 
leerjaar vastgelegd op welke wijze wij lees- en spellingproblemen 
signaleren, toetsen en welke interventies er geboden worden. 
Op deze wijze willen wij de signalering en begeleiding van 
kinderen met (mogelijke) dyslexie op onze school in kaart 
brengen. Het protocol hoogbegaafdheid helpt de leerkracht om 
de juiste keuzes te maken met betrekking tot de begeleiding van 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Andere protocollen zijn: het 
pestprotocol, het overgangsprotocol, het ziekteverzuimprotocol 
enz.  
 
4.3.5	 De	groepsbespreking	en	leerlingbespreking
Op onze school worden de vorderingen van alle kinderen binnen 
de hele groep regelmatig doorgesproken. Kinderen die opvallen 
bespreken we in een leerlingbespreking.
Tijdens de groepsbespreking kijken we naar de resultaten van 
de hele groep en naar de verdeling van de leerlingen over de 
drie instructieniveaus (zie punt 4.3.2). Kinderen die opvallen 
bespreken we in een leerlingbespreking. Daarbij gebruiken we 
de gegevens uit ParnasSys, de rapportcijfers, de toetsresultaten 
en de ervaringen van de leerkracht. Het doel van de bespreking 
is tot een plan van aanpak te komen waardoor de leerling zich 
verder kan ontwikkelen. Bij de vakgebieden rekenen en spelling 
wordt dit plan in het groepsplan opgenomen. Voor de andere 
vakgebieden stelt de leerkracht een individueel hulpplan op. 

De leerling gaat hiermee in zijn/haar groep met de hulp van 
de leerkracht aan het werk. Op gezette tijden controleert de 
leerkracht de vorderingen en wordt het plan indien nodig 
bijgesteld. Soms kan het zijn dat we er zelf niet uitkomen. We 
besluiten dan, in overleg met de ouders, om hulp in te roepen van 
een extern deskundige.

4.3.6	 Over	specifieke	zorg	voor	leerlingen	(onderwijskundig)

We toetsen de kinderen afhankelijk van de toets twee tot drie 
keer per jaar met een aantal landelijke genormeerde toetsen. 
Voor de leerlingen in groep 2 gebruiken we CITO LOVS toetsen 
Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters. In de groepen 3 
t/m 8 gebruiken we voor rekenen, begrijpend lezen, spelling 
en woordenschat de CITO LOVS toetsen, voor technisch lezen 
de CITO AVI-toets en de DMT-toets. De resultaten van de 
toetsen zijn voor ons altijd aanleiding tot een gesprek  tussen 
de leerkracht en de  IB-er. Wanneer resultaten in meerdere 
groepen lager uitvallen, kan er een teamgesprek volgen. Het 
is voor ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen 
wel of niet goed gemaakt zijn.  Op gezette tijden worden de 
groepsresultaten van de CITO toetsen binnen de bouwteams 
geëvalueerd. (project ‘Leren van Data’). Hierbij kijken we of 
we voldoen aan de normen van de inspectie en aan onze eigen 
normen. Op basis van onze bevindingen trekken we conclusies 
en stellen we verbeteractiviteiten op met als doelstelling het 
onderwijsaanbod te optimaliseren. Dit geheel wordt vastgelegd in 
een zelfevaluatierapport. Naast de landelijk genormeerde toetsen 
maken we in groep 3 t/m 8 ook gebruik van de methodegebonden 
toetsen. Zowel de rekenmethode als de taalmethode bevatten 
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een groot aantal toetsmomenten.
In de groepen 7 en 8 nemen we tevens de landelijk genormeerde 
CITO entree-/CITO eindtoets af.
De leerlingen in groep 1 en 2 volgen we met het Pravoo 
Leerlingvolgsysteem, een observatiesysteem voor de onderbouw. 
Het is belangrijk dat wij uit de observaties en toetsen kunnen 
lezen of  kinderen vooruit blijven gaan. De een gaat sneller 
vooruit dan de ander, dat is een gegeven. Toetsen is voor ons 
geen doel op zich. We kunnen daarmee bepalen welke zorg een 
kind of groep nodig heeft.

4.3.7	 Over	specifieke	zorg	voor	leerlingen	(sociaal-emotioneel)

Via het leerlingvolgsysteem houden we de onderwijskundige 
vorderingen van de leerlingen in de gaten. Een leerling ontwikkelt 
echter niet alleen zijn/haar kennis, maar hij/zij ontwikkelt zich 
ook op het sociale en emotionele vlak. Het welzijn en sociale 
handelen van de leerlingen wordt gevolgd in het SEO ‘ZIEN!’. Bij 
de leerlingbespreking komen niet alleen de kennisgebieden aan 
bod, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
is dan onderwerp van gesprek. 
We werken met groepsplannen gedrag. De leerkracht brengt 
hiermee in kaart wat zijn/haar groep nodig heeft op sociaal/
emotioneel gebied en werkt hier mee. De lessen uit de methode 
‘Leefstijl’ worden structureel in de weekplanning opgenomen. 
We verzorgen speciale trainingen in sociale vaardigheden (SOVA) 
in klein groepsverband of in opnieuw samengestelde groepen. 
Daarnaast hebben we een gedragsspecialist die kinderen die op 
individueel begeleidt. 
We voeren ook besprekingen met de school CJG-er. Deze 

medewerkster van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan 
adviseren, bemiddelen en contacten leggen met externe 
hulporganisaties. Gelukkig ontwikkelen de meeste kinderen zich 
zonder al te grote problemen. Als er zorgen over de kinderen 
zijn, zullen we in onderling overleg met ouders de problematiek 
aanpakken. Mocht de problematiek voor ons en de ouders te 
groot zijn, zullen we de ouders voorstellen professionele hulp in 
te roepen. 

4.4 Passend onderwijs

Passend	onderwijs

INOS, het bestuur waar onze school onder valt, werkt met 
andere schoolbesturen in de regio samen in het Regionaal 
Samenwerkingsverband Breda en omgeving (regio PO 30.03). De 
schoolbesturen maken hier afspraken over Passend onderwijs. 
De afspraken die in RSV Breda e.o. worden gemaakt gelden voor 
alle aangesloten scholen. Daarnaast adviseert en ondersteunt 
RSV Breda onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.  

Wat	is	Passend	onderwijs?	
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen zich op 
een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. 
Er is dan niet veel reden tot zorg. Soms gaat het leren moeilijk, 
mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of 
een probleem met het gedrag. De leerkracht kan signaleren dat 
het minder gaat op school en neemt dan contact met u op. Maar 
ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet 
goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met 
de leerkracht bespreekt. Misschien is extra ondersteuning of 
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begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken 
dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/
verzorger bent daarbij een belangrijke partner. 
Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden, maar 
soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Een 
belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG). 
Zij zijn voor de school de schakel en andere ondersteunende 
organisaties als GGD, GGz, Jeugdzorg, etc. iedere school heeft 
haar eigen school-CJG contactpersoon

Wat	kan	de	school	bieden?	
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat 
beschreven in het school ondersteuningsprofiel van de school. 
Dat profiel is door de school samen met het team opgesteld. In 
dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning 
kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het 
ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het 
overzicht van het samenwerkingsverband.

Samen	met	ouders	
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van 
het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor 
ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, 
wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. 
Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook 
dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken 
nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met 
elkaar over uw kind is heel belangrijk.  

Naar	een	andere	school	
Voor sommige kinderen moet de school 
vaststellen dat ze, ondanks al de extra 
ondersteuning en begeleiding, het kind niet 
kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de 
school besluiten om een andere passende 
plek voor het kind te zoeken. De school 
doet dit altijd in overleg met de ouders/
verzorgers en houdt daarbij rekening met hun wensen. Het 
samenwerkingsverband RSV Breda e.o. heeft daar regels voor 
opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. 
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, is de school 
wettelijk verplicht een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij 
het samenwerkingsverband.  
 
Toelating  
Het bestuur heeft de zorgplicht om aangemelde leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod te doen. Een school die het aanmeldformulier 
als eerste ontvangt, draagt hier zorg voor. Indien een school de 
extra ondersteuning niet kan bieden, is zij verplicht ervoor te 
zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan.  
Er is een geschillencommissie passend onderwijs. Daar kunnen 
ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van 
een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, de vaststelling of 
wijziging van het ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van 
elke leerling.   Uitgebreidere informatie is te vinden op: 
www.rsvbreda.nl	 
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4.4.1	 Ondersteuningsprofiel	passend	onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit 
is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. 
Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit 
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan 
ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. 
De school- ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen 
van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. 
Op die manier is er voor alle kinderen een onderwijsplaats waar ze 
die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

4.4.2	 Multidisciplinair	overleg	(MDO)

Kbs De Boomgaard heeft een MDO waarin de intern begeleiders 
zitting hebben. Het doel van het MDO is de leerkrachten te 
ondersteunen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes 
en in bijzondere pedagogische situaties zo optimaal mogelijk te 
begeleiden. Het MDO komt meerdere keren per jaar bijeen. In 
sommige situaties kan het gebeuren dat ook een teamcoördinator, 
een ambulant begeleider of collegiaal consultatiegever vanuit het 
speciaal (basis)onderwijs, of een medewerker van andere instanties 
(bv. CJG, Flexinos) aan het overleg deelnemen. Het gaat dan meestal 
om een gecompliceerde problematiek. U moet dan denken aan 
didactische problemen al dan niet in combinatie met sociaal-
emotionele aspecten. Het MDO bepaalt samen met de leerkracht de 
strategie.

4.4.3	 Ziek	en	toch	onderwijs

Ook als een kind langer ziek is (thuis of in het ziekenhuis) heeft 
het recht op onderwijs, zodat het ‘gewone’ leven zo veel mogelijk 
doorgaat. Een onnodige achterstand wordt zo voorkomen en de 
zieke leerling houdt contact met klasgenoten en de school. Want de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een zieke leerling ligt 
bij de school waar de leerling staat ingeschreven. 

4.4.4	 Externe	hulpverlening	onder	schooltijd		

De Onderwijsinspectie controleert of externe ondersteuning 
anders dan medisch geïndiceerd niet onder schooltijd wordt 
uitgevoerd. Ofwel externe hulp onder schooltijd mag in nagenoeg 
alle gevallen niet onder schooltijd plaatsvinden. 
Indien er sprake is van een medische indicatie, bijvoorbeeld een 
door de ziektekostenverzekeraars erkende dyslexie-verklaring 
of wanneer kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een 
onmisbare schakel in het leer-/hulpverleningsproces is, wordt 
hierop een uitzondering gemaakt. Ouders vragen in samenspraak 
met de directeur een ontheffing aan bij de leerplichtambtenaar.  
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4.5 De begeleiding van de kinderen naar het voortgezet 
onderwijs.

4.5.1	 De	voorbereiding	op	voortgezet	onderwijs

De advisering over deze zeer belangrijke keuze baseren we op 3 
factoren. De resultaten van ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 
6, de uitslag van de CITO entreetoets die eind groep 7 wordt 
afgenomen en de persoonlijke inschatting van de leerkracht 
van groep 8. Tijdens de eerste ouderavond in groep 8 worden de 
uitslagen van deze toetsen met de ouders doorgesproken. 
In het eerste half jaar van groep 8 wordt regelmatig de 
aandacht van de kinderen gevestigd op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden en op de verschillende soorten van voortgezet 
onderwijs.
Er is een grote voorlichtingsavond voor alle scholen van Breda 
omtrent het voortgezet onderwijs waar alle vormen van onderwijs 
vertegenwoordigd zijn. 
Halverwege het schooljaar openen op bepaalde zaterdagen en 
zondagen ook nog eens alle scholen van voortgezet onderwijs 
hun poorten om ouders en de leerlingen van groep 7 en 8 te 
ontvangen om hun de sfeer en de specifieke mogelijkheden van de 
school te laten ontdekken. Ook de inschrijvingen worden centraal 
georganiseerd.
In de maand februari nodigen wij de ouders met leerlingen uit 
voor het adviesgesprek. Op basis van de hierboven genoemde 
factoren en in overleg met de ouders en de leerlingen bepalen 
wij het schooladvies. Bij deze keuze gaan we uit van de 
capaciteiten, de schoolvorderingen, de inzet, het concentratie,- en 
doorzettingsvermogen en de interesse van het kind. In april maken 
alle leerlingen van groep 8 de CITO eind-toets. De uitslag van deze 

toets verwachten we in de eerste helft van mei. 
Sinds 2015 is het advies van de leerkracht van groep 8 leidend en 
niet meer de uitslag van de eindtoets. Mocht de eindtoets hoger 
uitvallen dan het gegeven advies van de leerkracht, dan vindt er 
altijd een heroverweging plaats en een gesprek met de betrokken 
leerling en ouders.

4.6 Schoolarts

Vaak bereiken ons vragen over het tijdstip en de aard van het 
geneeskundig onderzoek van “onze” kinderen. Daarom dit 
overzicht: groep twee: preventief gezondheidsonderzoek door 
de jeugdarts en de assistente; aandacht voor de emotionele en 
psychosociale ontwikkeling en voor de gezinssituatie;
groep zeven: preventief gezondheidsonderzoek door de 
jeugdverpleegkundige; hoe verloopt de emotionele en 
psychosociale ontwikkeling?
Bij sommige onderzochte kinderen is een herhalingsonderzoek 
nodig. Door ouders en/of leerkrachten kan op elk moment een 
medisch advies worden gevraagd en behoeft niet te worden 
gewacht op het systematisch te verrichten onderzoek (zie boven).  
Bij kinderen met een hoog ziekteverzuim zullen wij ouders 
verzoeken een afspraak te maken met de jeugdarts voor een 
deskundig advies. Voor beide onderzoeken krijgt u tijdig bericht.
Het telefoonnummer van GGD West-Brabant is: 076	-	5282000.

4.7 Onderwijskundig rapport

Wanneer een leerling onze school verlaat als schoolverlater 
of tussentijds (verwijzing speciaal basisonderwijs, verhuizing 
etc.) wordt aan de ontvangende school een onderwijskundig 
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rapport verstrekt. Dit rapport wordt door de school opgesteld. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het leerlingendossier, waarin zitten: rapportcijfers, 
persoonsbeschrijvingen, CITO-gegevens, interne en externe verslagen, enz. 
Ouders ontvangen altijd een kopie van het onderwijskundig rapport.

4.8 Leertijdverlenging of een groep overslaan

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra begeleiding onvoldoende 
effect heeft. Het kan dan beter voor een kind zijn om een leerjaar over te 
doen. Er bestaat dan incidenteel de mogelijkheid van kleutertijdverlenging 
en zittenblijven. Daarnaast komt het voor dat een kind een groep overslaat. 
Om te bepalen of een kind gebaat is bij leertijdverlenging of een klas 
overslaan gaan we zorgvuldig te werk. We handelen hierbij volgens het 
stappenplan uit het Overgangsprotocol.
De toets resultaten, het gedrag en de sociaal emotionele ontwikkeling 
worden meegewogen in de besluitvorming. We nemen dit besluit alleen 
wanneer we als leerkracht en Intern Begeleider ervan overtuigd zijn dat 
dit voor de ontwikkeling van het kind een goede oplossing kan zijn. Bij de 
besluitvorming streven we naar overeenstemming tussen de school en de 
ouders. De school heeft hierbij een stem van doorslaggevende betekenis.

4.9 Zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen 

4.9.1	 Wat	doet	onze	school	voor	de	meer-	en	hoogbegaafde		 	 	
	 kinderen?

- Er is op school een werkgroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
- We hebben hiervoor een beleidsplan ontwikkeld .
- Primair wordt in iedere groep passende werkvormen aangeboden. Er  
 zijn voor elk leerjaar leskisten ontwikkeld waaruit leerkrachten   
 materiaal kunnen kiezen om met de meer- en hoogbegaafden   
 ontwikkelingsgericht te werken binnen de eigen groep.
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- Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we  
 in de orthotheek speciale materialen waardoor zij ook extra  
 uitdaging krijgen. 
- Het betekent dus onderwijs op maat aan meer- en   
 hoogbegaafden; passend onderwijs.
- Met ingang van schooljaar 2016-2017 hebben we een eigen  
 Plusklas, voor kinderen die naast het aanbod in de   
 groep nog meer nodig hebben of voor wie het belangrijk is  
 met ‘gelijkgestemden’ te werken. Betreffende kinderen gaan  
 daar één keer per week naar toe.
- De kinderen die de diagnose hebben (IQ van 130 of meer)  
 gaan indien gewenst een dagdeel naar Eureka (zie   
 hieronder).

4.9.2	 Eureka!	Kenniscentrum	meer-	en	hoogbegaafdheid	INOS 
Hoogbegaafden worden ondersteund op de school, maar 
soms hebben zij iets extra’s nodig. Eureka is een voorziening 
voor hoogbegaafde kinderen van INOS. Het is een plek waar 
gelijkgestemden elkaar ontmoeten, samen werken en samen 
leren. Kinderen die gebruik maken van Eureka! komen één 
dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte 
klas op Kbs De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 
leerlingen. Er is een onderverdeling gemaakt tussen leerlingen 
uit de groepen 1, 2 en 3, leerlingen uit de groepen 4, 5 en 
6 en leerlingen uit de groepen 7 en 8. In de verrijkingsklas 
krijgen leerlingen de kans vaardigheden te leren als plannen, 
samenvatten, het toepassen van leerstrategieën, omgaan 
met succes en falen, doorzetten, samenwerken, etc. Dat 
doen ze o.a. door aan projecten te werken, door met elkaar 
te filosoferen en door met elkaar creatieve oplossingen te 
bedenken. De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een 
belangrijke plaats in tijdens de begeleiding. 

Eureka!	Mobiel	en	Kleuterbegeleiding  
Veel scholen richten een eigen plusklas in. ‘Eureka! 
Mobiel’ ondersteunt en adviseert leerkrachten in de eigen 
onderwijssituatie, helpt de scholen bij het opstellen van 
beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien van het aanpassen 
van lessen voor (meer- en) hoogbegaafde leerlingen. De 
Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de 
leerkrachten van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op 
de scholen van INOS.   

Wanneer	naar	Eureka!?	
Bij het vermoeden van hoogbegaafdheid bij een leerling 
(gesignaleerd door ouders en/of school) kan de school de leerling 
aanmelden bij Eureka! Door middel van gesprekken met het 
kind, school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten, 
wordt bekeken of Eureka! meerwaarde biedt en het kind in 
aanmerking komt voor een proefperiode van drie maanden in de 
verrijkingsklas. Na drie maanden wordt besproken of deelname 
definitief wordt. We noemen dit de ‘trajectbegeleiding’. 
Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan 
kunt u zich wenden tot de IB-er van onze school. Zie ook: www.
eurekabreda.nl  
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De speciale 
zorg voor 

kinderen met 
specifieke 
behoeften

4.10 Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen 

Schoolreis: Op het eind van het schooljaar gaan de   
  leerlingen van groep 2 t/m 7 op schoolreis. We  
  zoeken in overleg met de ouderraad naar   
  diverse bestemmingen voor de groepen 2, de  
  groepen 3-4 en de groepen 5, 6 en   
  7; de kinderen van groep 1 gaan wegens   
  veiligheidsredenen niet op schoolreis, zij krijgen  
  een andere activiteit aangeboden.
Schoolkamp: Als afscheid van de basisschoolperiode gaan  
  de leerlingen van groep 8 drie dagen op   
  zomerkamp. Dit zijn verplichte dagen. 
Sportdag: In de vroege zomer hebben de kleuters hun  
  speldag op school. Voor de kinderen van de  
  groepen 3 t/m 5 huren we het terrein van TVC  
  af. De kinderen van 6 t/m 8 gebruiken het   
  terrein van de Atletiekvereniging Sprint. Zij  
  kunnen die dag een atletiekdiploma van de  
  K.N.A.U. behalen.
Singelloop: We zijn en blijven een sportieve school.   
  Natuurlijk nemen we op de eerste    
  zondag in oktober met heel veel leerlingen en  
  ouders deel aan de Singelloop. Wedden dat 
   we percentueel het meest aantal deelnemers 
  hebben?
Voetbaltoernooi:	Ieder jaar nemen we met de jongens en meisjes  
  van groep 7 en 8 deel aan het Voetbaltoernooi  
  voor basisscholen in Breda.
Avondvierdaagse:	Dit jaar doen we als school weer mee met de  
  avondvierdaagse, de data vindt u op de kalender.

2016-2017
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Diversen

5.1 Wijze van vervanging bij ziekte en verlof.

LESWERK 
LESWERK, voorheen Matchpoint, plant binnen iedere 
school van INOS de vervanging bij afwezigheid en ziekte van 
groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. 
LESWERK heeft de beschikking over een grote groep 
enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de 
leerkracht of onderwijsassistent (tijdelijk) moet worden 
vervangen, de kinderen in goede handen zijn en het 
onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk 
doorgang vindt. De invallers worden vooraf door INOS gescreend 
op bevoegdheid, opleiding, competentie en VOG.  
LESWERK is ook ‘de poort tot het werken bij INOS’ In LESWERK 
participeren meerdere besturen uit de regio, waaronder INOS. De 
leerkracht die voor LESWERK vervangen hebben een aanstelling 
bij een van de deelnemende besturen. Naast dit bestuur kunnen 
zij ook ingezet worden voor scholen uit andere besturen. Dit om 
schommelingen in de vraag om vervangers samen op te vangen.  
Goede vervangers kunnen doorstromen naar een passende 
functie op één van de INOS scholen. Belangstellenden die 
(tijdelijk) willen vervangen op scholen van INOS worden van 
harte uitgenodigd zich aan te melden. Voor meer informatie zie 
onze website www.inos.nl. Onder het kopje, werken bij INOS/
vervanging is alle informatie terug te vinden.  

5.2 Medicijnverstrekking en medisch handelen op school 

Medisch handelen 
Een basisschool mag geen medische handelingen verrichten, 
omdat leerkrachten niet medisch geschoold zijn en geen BIG 
registratie hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat de school geen 
kinderaspirientje mag geven zonder overleg met de ouders. Als 
uw kind specifieke medicijnen voorgeschreven krijgt, kan het 
dus zijn dat de school bepaalde handelingen niet mag uitvoeren.    
Ga hiervoor in overleg met de directie van de school. Voor alle 
scholen geldt een protocol ‘medisch handelen’. In veel gevallen 
geldt de afspraak dat de school de leerling wel mag attenderen 
op het innemen van medicatie, maar dit niet mag toedienen. 
Samen met u zoeken we graag naar een passende oplossing 
binnen de wettelijke kaders. 
 
5.3 De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s

In het team hebben we afgesproken, dat we onze toekomstige 
collega’s  van de Pabo een kans willen geven om zich in het vak te 
bekwamen. De inzet van deze studenten hangt af van de opdracht 
die ze van de Pabo hebben meegekregen. De begeleiding berust 
bij de betreffende leerkrachten en de twee stagecoaches.

Lio-Stagaires
Op de Boomgaard zijn we bereid Lio-stagiares te begeleiden. 
Daarmee geven we toekomstige collega’s volop de kans zich op 
een degelijke manier voor te bereiden op een baan als leerkracht. 
De leerkrachten is natuurlijk ten alle tijden ter ondersteuning bij 
de groep aanwezig.
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5.4 Scholing van leerkrachten

Het personeel is het grootste kapitaal binnen onze school. De 
kwaliteit van ons onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van 
de kwaliteit van de leerkrachten. Vandaar dat we jaarlijks een 
behoorlijk budget reserveren voor de scholing van het personeel.  
Op basis van een gesprekkencyclus met voortgangsgesprekken 
en beoordelingsgesprekken bewaken we de kwaliteit en 
stimuleren we collega’s hun eigen competenties te verbeteren.
Scholing gebeurt op individueel niveau en op teamniveau. In 
alle gevallen zal dit in de lijn van de schoolontwikkelingen 
plaatsvinden, zoals dat in het meerjaren strategisch beleidsplan 
is vastgesteld.

5.5 Leerplicht

U bent als ouder of verzorger verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat uw kind naar school gaat. Vanaf dat uw kind 5 jaar 
is, is dat verplicht. U bent er ook voor verantwoordelijk dat uw 
kind afgemeld wordt als het, om wat voor reden dan ook, niet 
naar school kan gaan.  Wij registreren dagelijks of uw kind op 
tijd aanwezig is of niet. Dit geldt ook voor de 4 jarige kinderen. 
Ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim 
wordt door ons doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze 
zal vervolgens actie ondernemen. Kinderen van 5 jaar vallen ook 
onder de leerplicht, maar ouders kunnen hun vijfjarige 5 uren 
per week thuis houden, de wet voorziet hier in een automatische 
vrijstelling. Daar bovenop kan de directeur nog eens 5 uren 
vrijstelling verlenen, maar dan wel op verzoek van de ouders. 
Let op: deze regeling geldt alléén voor vijfjarigen. U moet dit wel 
altijd melden op school.

5.6 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt door de ouderraad 
vastgesteld. De bijdrage is op dit moment 30 
euro per kind. Hieruit worden verschillende 
activiteiten betaald waarvoor we van het Rijk 
geen vergoeding krijgen. De ouderbijdrage 
heeft een vrijwillig karakter. Indien ouders / 
verzorgers niet willen betalen heeft dat echter wel gevolgen voor 
deelname aan bepaalde activiteiten. Indien ouders niet kunnen 
betalen kan er een regeling getroffen worden. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de directeur. De ouderraad beheert de 
gelden. De gelden worden besteed aan velerlei activiteiten zoals: 

 -   sinterklaasviering 
 -   kerstviering
 -   carnaval
 -  sportdag
 -   schoolkamp groep 8
 -   schoolreis 
 -   Pasen 
 -   enz.

De MR gaat elk jaar in gesprek met de penningmeester(s) van de 
OR over de besteding van deze middelen.

Diverse 
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5.7 Kober kindercentra 

Fris aan de middaglessen beginnen? Een ontspannen lunchpauze 
is voor kinderen belangrijk. Samen eten we een boterham en 
daarna is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Zo is overblijven 
goed geregeld en leuk! 
Aanmelden overblijven: U kunt uw kind(eren) snel en eenvoudig 
aanmelden via www.kober.nl/overblijven 

Kosten 
Wilt u weten hoeveel u betaalt voor het overblijven op de school 
van uw kind? Kijk op: www.Kober.nl/overblijven en zoek via onze 
locatiezoeker de overblijflocatie van uw kind op. Daar vindt u het 
exacte tarief voor vast en flexibel overblijven.  

Meer informatie:
Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van uw 
basisschool of het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of 
seviceteam@kober.nl

5.8 Schoolverzekering voor leerlingen

Alle leerlingen zijn tijdens de schooluren en de buitenschoolse 
activiteiten verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering treedt 
in werking in geval uw ziektekostenverzekering de geleden 
schade niet of niet volledig dekt.  

5.9 Abonnementen

Aan het begin van het schooljaar kunnen de kinderen zich 
abonneren op een aantal tijdschriften. U krijgt in de eerste weken 

van het schooljaar informatie over de werkwijze en de kosten.
Een aantal uitgevers van schoolboeken komen jaarlijks met een 
aanbod om tegen vrij lage kosten een aantal jeugdboeken aan te 
schaffen. Wij willen het gebruik van dit aanbod ondersteunen om 
het lezen te bevorderen.  

5.10 BISK / de Ontdekking

BISK is het Brabants Instituut Steunfunctie Kunstzinnige 
vorming. Dit instituut verzorgt een cultureel programma voor 
de schooljeugd. Drama, muziek, film, dans en tentoonstellingen 
komen aan bod. Zo krijgt iedere leerling in de loop van de acht 
basisschooljaren te maken met diverse kunstuitingen. Het 
Bredase ‘de Ontdekking’ ondersteunt deze inspanningen met 
raad en daad. Wij vinden dit aanbod van grote waarde voor onze 
leerlingen, waardoor wij hier jaarlijks op intekenen. De school 
betaalt hier per leerling een bijdrage voor.
Daar de onderdelen van dit programma op diverse locaties 
plaatsvinden moeten wij soms een beroep op u doen m.b.t. het 
vervoer van kinderen. Wij hopen dat u aan onze oproep gehoor 
geeft. Het is verschillende malen voorgekomen, dat we niet naar 
een uitvoering konden gaan, wegens gebrek aan vervoer.

5.11 Ontruimingsplan 

De school heeft gedragslijnen uitgestippeld over hoe er 
gehandeld moet worden in geval van situaties waarin kinderen 
ernstig gevaar lopen. Voor u  ouders is het belangrijk te weten 
waar u uw kind kunt ophalen, nadat de ontruiming heeft plaats 
gevonden. In het kort komt het er op neer dat uw kind zich dan 
bevindt op het grote grasveld bij de parkeerplaats tussen het 
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hoofdgebouw en de schoolwoningen. In iedere ruimte van het 
gebouw zijn vluchtplannen aanwezig. De ontruiming van de 
school wordt minimaal twee keer per jaar geoefend.

5.12 Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk 
dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en 
consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Volgens 
de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen 
van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze 
verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor 
de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. 
Ook wanneer de ouders nooit getrouwd zijn geweest of als er 
geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. Beide 
ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en bij 
oudergesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden 
afgeweken. Als ouder kunt u contact opnemen met de school om 
afspraken te maken over de informatieverstrekking indien u geen 
informatie en uitnodigingen vanuit de school heeft ontvangen. 
Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie 
van de school te verkrijgen is.  

5.13 Wet op de bescherming van persoonsgegevens

Als er een onderzoek moet plaatsvinden, wordt aan de ouders 
of verzorgers vooraf schriftelijk toestemming gevraagd. U bent 
dan direct op de hoogte van het feit dat er gegevens worden 
verzameld en geregistreerd. Deze gegevens worden door ons 
zorgvuldig behandeld, zoals de wet op de persoonsregistratie 
voorschrijft.

Deze wet heeft ook gevolgen voor het maken van foto’s en video-
opnames. Ouders of verzorgers kunnen bezwaar hebben tegen 
het maken van opnames waarop hun kind(eren) actief is. Deze 
ouders dienen dan elk schooljaar de directie van hun bezwaar 
schriftelijk op de hoogte te brengen. De meeste ouders hebben 
tijdens de inschrijving al toestemming hiervoor gegeven. Dit 
geldt ook voor het opvragen van gegevens op de vorige school, 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

5.14 Rookvrij

KBS De Boomgaard is een basisschool waar niet gerookt wordt. 
Dat geldt voor de gebouwen en de speelplaatsen. Niet door 
personeel en niet door ouders of bezoekers.

5.15 Sponsoring op de scholen van INOS

Sponsoring op de scholen van INOS
Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring’ geldt  voor de periode 2015-2018. INOS voelt zich aan 
deze overeenkomst gebonden. Voor het convenant en toelichting 
zie: www.rijksoverheid.nl
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5.16 Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS

Veiligheidsbeleid	op	de	scholen	van	INOS
Veiligheid in en rondom de school is belangrijk om je goed te 
voelen (sociale veiligheid), maar ook om te zorgen dat er geen 
ongelukken gebeuren (fysieke veiligheid). Hiervoor zijn diverse 
regels opgesteld voor scholen. Een belangrijk zichtbaar deel 
is het veiligheidsplan waaronder het anti-pestprotocol valt. 
Daarin staat wat de school onder pesten verstaat, en hoe zij 
pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt. Iedere 
school heeft een sociale veiligheidscoördinator die zich hier 
speciaal op richt. Verder heeft iedere school één of meerdere 
vertrouwenspersonen. Vinden gepeste kinderen en hun ouders op 
school geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht 
bij de Kinderombudsman. Met behulp van de ‘Checklist voor een 
veilige school’ van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid heeft 
INOS haar veiligheidsbeleid geformuleerd. Dit wordt jaarlijks 
afgestemd met de MR. 

Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:  
• Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen  
• Een medezeggenschapsraad op elke school  
• Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school en 

een coördinator sociale veiligheid  
• Een klachtenregeling  
• Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor 

elk schoolgebouw  
• Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling  
• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag  

• Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling op alle scholen  * Zie ook www.inos.nl/contact

Veiligheidsplan	en	pestprotocol	
Scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Hieronder kan ook 
een pestprotocol vallen. In een veiligheidsplan staat bijvoorbeeld 
dat wapenbezit op school verboden is en hoe men dit controleert. 
In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, en 
hoe zij pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt.

Verklaring	Omtrent	het	Gedrag	voor	onderwijspersoneel	
Scholen zijn verplicht om aan onderwijspersoneel een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen voordat zij in dienst treden. 
Uit de VOG blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe 
functie aan de slag te gaan. 

De	nieuwe	wet	Sociale	Veiligheid	(juni	2015)
Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal 
veilige omgeving. Een onderdeel van de wet is de aanstelling van 
een coördinator, die zich bezig houdt met het bijbehorende beleid 
en het eerste aanspreekpunt wordt. De directeur bespreekt dit 
met het team. In veel gevallen zal de Vertrouwenspersoon en/of 
de Interne Begeleider deze rol op zich kunnen nemen. Bij ons op 
school is hiervoor het aanspreekpunt Katja van Heerde 
Reeds in een eerder stadium heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW), samen met de 
Kinderombudsman, een plan van aanpak tegen pesten opgesteld. 
Hierin staat het volgende: Alle scholen in het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs worden opgeroepen om samen met de 
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ouders blijvende aandacht te hebben voor het bestrijden van 
(cyber)pesten. Vinden gepeste kinderen en hun ouders op school 
geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht bij de 
Kinderombudsman.
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van 
het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is het INOS-brede 
veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een 
heldere taakverdeling tussen wat de individuele scholen doen 
op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor de 
gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan.

Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:
- Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen;
- Een medezeggenschapsraad op elke school;
- Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school;
- Een klachtenregeling;
- Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning  
 voor elk schoolgebouw;
- Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen  
 rondom de school; 
- Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het
 signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In dit systeem 
 kan melding worden gedaan van zorgen om de leef- 
 en leersituatie van een kind. In het geval dat meerdere 
 hulpverleningsinstanties actief zijn in één gezin, wordt  
 door dit signaleringssysteem een regievoerder van de 
 gezamenlijke hulpverlening aangewezen. ( voor meer 
 informatie zie: www.zorgvoorjeugd.nu)
- Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen;

- Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en  
 Kindermishandeling;
- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het  
 Gedrag;
- Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele  
 Ontwikkeling op alle scholen;
- Een gestructureerd plan voor onderhoud van   
 schoolgebouwen op het gebied van veiligheid;
- Het stimuleren van het verkeersveiligheidlabel voor  
 scholen.

De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een 
manier die past bij de eigen specifieke situatie. Daarbij is de 
Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van 
de school. 
Op onze school is op de volgende manier invulling gegeven aan 
dit veiligheidsbeleid: 
We hebben een verkeerswerkgroep die de verkeerssituatie 
rond de school in de gaten houdt. Er is een BHV-organisatie die 
de fysieke veiligheid binnen de school bewaakt en zorg draagt 
voor het oefenen van ontruimingen. Verder hebben we een 
werkgroep “samen de school veiliger maken” die protocollen 
ontwikkelt voor meer sociale veiligheid. Op dit moment is een 
incidentenregistratiesysteem ingesteld en een gedragsprotocol 
ouders-leerkrachten ontwikkeld. Er zullen nog protocollen 
ontwikkeld worden over gedrag leerlingen onderling, leerling-
leerkracht en leerkrachten onderling. Deze protocollen moeten 
duidelijkheid geven over wat we van elkaar verwachten en hoe we 
met elkaar willen om gaan.

2016-2017
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Klachtenprocedure 

Waar mensen werken, gaat ook wel eens wat mis. Als zich 
dat voordoet dan willen we dat graag oplossen en we willen 
daarvan leren. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de manier 
waarop we op school en binnen INOS omgaan met een klacht. 
Dit is vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op de school 
aanwezig is en te vinden is op de site www.inos.nl   

Hoe	om	te	gaan	met	een	klacht:

1)	Gesprek	met	de	leerkracht,	de	betrokken	medewerker	en/of	
de	coördinator	sociale	veiligheid.	
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat 
uw probleem of klacht is, wat u verwacht en wat u zelf heeft 
gedaan om het probleem of klacht op te lossen. In de meeste 
gevallen lukt het om er samen uit te komen. De leerkracht of de 
coördinator sociale veiligheid zijn het eerste aanspreekpunt zijn. 
2)	De	teamcoördinator	van	de	betreffende	bouw.
Indien u bij de leerkracht geen gehoor vindt, kunt u de 
teamcoördinator van de betreffende bouw benaderen voor een 
gesprek. Bij ons op school zijn dat Mariette Hamans voor de 
groepen 1en 2, Petra van Bergeijk voor de groepen 3 t/m 5 en 
Jitske Koenraads voor de groepen 6 t/m 8.
3)	De	directeur	van	de	school
Als dit gesprek niet tot een passende oplossing leidt, kunt u in 
gesprek gaan met de directeur van de school. De directeur kan 
als verantwoordelijke van de school een beslissing nemen in een 
conflict. 
4)	De	interne	vertrouwenspersoon		
Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als 

u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het 
oplossen van een klacht of in het zoeken van een manier om uw 
klacht te bespreken. Dit is voor de groepen 1t/m 3 Jolanda van 
der Staak en voor de groepen 4 t/m 8 Jitske Koenraads.
5)	Het	College	van	Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden 
(ook niet met de directeur), kunt u contact opnemen met het 
College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  Breda 
/ tel. 076-5611688). Het College van Bestuur kan de interne 
klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de 
klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing hoe verder 
te handelen. 
6)	De	landelijke	klachtencommissie
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, 
kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie 
katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag). 
Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het 
staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de 
geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl ).  
7)	De	inspectie	van	het	onderwijs		
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs 
(Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB 
te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl ). De inspectie geeft een 
signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor 
moet u in gesprek gaan met de school zelf.  
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te 
bespreken. Zo bespreken de MR en OR wel klachten over het 
beleid van de school. Zij bespreken geen individuele klachten 
over personen, maar vooraf of er beleid moet komen of moet 
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worden aangepast. Tevens kunt u gebruik maken van de externe 
vertrouwenspersonen waarin INOS voorziet. 

CJG	Breda
Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je 
als ouders voor staat. Soms wil je weten hoe een andere ouder 
zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of 
op internet. In de meeste gevallen is dit voldoende. Blijven er 
vragen waar je geen antwoord op weet of waar je je onzeker over 
voelt? Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert. Onze school 
CJG-er, Evelien Pijnenborg is verbonden aan Kbs de Boomgaard. 
Iedere maandagmiddag tussen 12:00-14:00 uur is ze op school 
aanwezig. Evelien zit in het hoofdgebouw in het kantoor van Juf 
Elly Vermaas. Mocht je vragen hebben loop gerust eens binnen of 
stuur een mail naar eveline.pijnenborg@cjgbreda.nl
Natuurlijk is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een 
ander moment in de week.
Daarnaast is de CJG 24 uur per dag bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800-44 40 00 3

Vertrouwenspersonen	
Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van 
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, 
geweld en pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne 
contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren. Bij ernstige 
klachten komt de school direct in actie. Weet dat alle INOS-
medewerkers bij ernstige incidenten verplicht zijn aangifte te 
doen bij de politie. Dit betekent niet dat de actie altijd zichtbaar is 
voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen 

dan openheid van zaken te geven.  
Mocht u in de bovenstaande gevallen liever met een externe 
spreken, dan kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon. Zij hebben een beroepsgeheim. Dat kan 
belangrijk zijn als u met iemand in vertrouwen wilt praten over 
erg moeilijke persoonlijke situaties.  
Ook kinderen kunnen met vragen en problemen die ze niet thuis, 
of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken terecht 
bij de interne of externe vertrouwenspersoon. Hij/zij wijst
eventueel de weg naar instanties voor verdere hulp. 

Externe	vertrouwenspersoon	voor	ouders	en	leerlingen 
Mevr. Jacqueline Klerkx / Tel 06-22348129 /  
www.vertrouwenswerk.nl  / jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl 
Externe	vertrouwenspersoon	voor	personeel	
Dhr. Toine van Dorst (Arbo-Unie) / 06-52501975 
Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Tel. 0900-1113111 

INOS kent ook een regeling ‘melding vermoeden van een 
misstand’, ook wel de klokkenluidersregeling genoemd. Zie www.
inos.nl/ moreel komaps. 

Meld-code	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	
Medewerkers in het onderwijs zijn verplicht signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling te melden bij ‘Veilig thuis’ www.
vooreenveiligthuis.nl . Het is van belang dat zorgvuldig met deze 
verantwoordelijkheid wordt omgegaan. INOS heeft een meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. 
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De resultaten van ons onderwijs 

Sturend bij het bepalen van de schoolontwikkelingen, zijn 
onze evaluaties op de resultaten van ons onderwijs. Bij deze 
evaluaties zetten we de huidige resultaten af tegen landelijke 
gemiddeldes en onze eigen normen. Dit doen we aan de hand van 
verschillende instrumenten:

- We meten jaarlijks de tussenopbrengsten op cognitief gebied  
 (rekenen, taal, lezen) via ons leerlingvolgsysteem op basis  
 van landelijk genormeerde Citotoetsen;
- We meten jaarlijks de sociaal emotionele ontwikkeling van  
 de leerlingen;
- We meten jaarlijks de eindopbrengsten van onze leerlingen  
 via een landelijk genormeerde eindtoets in groep 8   
 (de afgelopen jaren hebben we de eindtoets van Cito   
 gebruikt);
- We volgen nog één jaar structureel de vorderingen van onze  
 oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs;
- We houden eens in de twee jaar een tevredenheidonderzoek  
 onder ouders, leerlingen en personeel. 

Iedere evaluatie wordt op dit moment in een apart document 
uitgewerkt. Het streven is om dit in de toekomst in één 
evaluatiedocument samen te voegen. Dit kan dan een onderdeel 
zijn van een jaarverslag van de school. In deze schoolgids 
beperken we ons tot een paar tabellen met cijfers. 

7 Tussenopbrengsten

In de tabel op de volgende pagina (zie pagina 44 tabel 7.1) zijn 
de resultaten te zien van de laatste drie jaar op het gebied van 
technisch lezen (Drie-Minuten-Toets), begrijpend lezen en 

rekenen-wiskunde. We geven hier deze gegevens weer, omdat 
deze ook door de inspectie meegenomen worden. In onze eigen 
evaluatie bekijken we dit voor alle groepen. Per vakgebied zie je de 
leerjaren (we nemen hiervoor steeds de toets midden schooljaar), 
de inspectienorm en vervolgens per schooljaar onze gemiddelde 
vaardigheidsscore. Aan de kleurcode is te zien of de score onder 
(rood), op (geel) of boven (groen) de inspectienorm ligt. Daar waar 
de gegevens op het moment van samenstelling van deze schoolgids 
niet beschikbaar waren, staat een streepje.
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde

28,2 25,4 21,7

55,7 56,3 56,5

65,2 71,5 -

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde

28,2 27,1 23,5

31,9 34,8 31,6

44,9 41,9 45,9

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde

57 - -

- 164,5 166,5

75,6 72,3 -

89,1 89,8 86,9

103,5 101,9 103,4

Groep 3 (midden)

Groep 4 (midden)

Groep 5 (midden)

Norm

21

48

66TECHNISCH LEZEN DMT

Groep 5 (midden)

Groep 6 (midden)

Groep 7 (midden)

Norm

25

32

45BEGRIJPEND LEZEN

Groep 4 (midden)

Groep 4 (midden)

Groep 5 (midden) 

Groep 6 (midden)

Groep 7 (midden)

Norm

50

161

71

84

98rekenen - wiskunde



7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

schoolgroep 23 22 14 12 11

schoolscore 535,7 535,8 534,3 533,8 533,5 536,1 532,4

ondergrens 533,8 533,8 531,6 531,8 533,1 533,4 533,5

gemiddelde 535,2 535,2 533,6 533,8 535,1 535,4 535,5

bovengrens 536,6 536,6 535,6 535,8 537,1 537,4 537,5

Jaar 1, periode 1 Jaar 1, periode 2 Jaar 1, periode 3

Jaar	uitstroom Ne En Wi Ne En Wi Ne En Wi

2011 6,7 7,4 7,0 6,6 7,1 6,5 6,6 6,9 6,3

2012 6,5 6,8 7,0 6,7 6,7 7,1 6,9 7,0 7,3

2013 6,9 6,9 7,4 6,9 6,8 7,0 6,7 6,9 6,6

2014 6,9 7,1 7,0 6,7 6,9 6,4 6,7 6,9 6,4

2015 6,9 7,4 7,0 6,8 7,0 6,5 6,6 6,7 6,3

7.4

7.2
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We scoren op de meeste gebieden boven de norm van de inspectie. Alleen bij begrijpend 
lezen zitten we soms nog onder de inspectienorm.



7.2 Eindopbrengsten

In de tabel (zie pagina 45 tabel 7.2) zijn de scores van de eindtoets 
van Cito te zien van de afgelopen jaren. Daaronder staan de 
normen die de Inspectie hanteert. Een school scoort onvoldoende 
als ze onder de ondergrens scoren, voldoende als ze tussen de 
ondergrens en de bovengrens scoren en goed als ze boven de 
bovengrens scoren. In onderstaande tabel is te zien dat wij ieder 
jaar voldoende scoren maar wel een paar jaar achtereen iets zijn 
teruggezakt. Het afgelopen schooljaar is die trend doorbroken en 
scoren we weer boven het gemiddelde. Daar zijn we erg blij mee. 
Verder is te zien dat in 2014 de normen van de inspectie flink zijn 
aangepast. Dat heeft te maken dat wij als school in een andere 
schoolgroep terecht zijn gekomen (scholen met een vergelijkbare 
leerling populatie).

7.3 Tevredenheidonderzoek

Vanaf 2010 wordt er om de 2 jaar een tevredenheidsonderzoek 
gehouden. Via een elektronische vragenlijst konden alle 
deelnemers aangeven hoe de school op verschillende onderdelen 
scoort. De gemiddelde cijfers die we van de verschillende 
doelgroepen kregen, waren als volgt:

 

In 2014 is er geen uitsplitsing meer gemaakt onder het personeel. 
Vandaar dat daar nu maar één cijfer staat. We zijn blij met de 
waardering die we van leerlingen en ouders krijgen. In de loop 
van de jaren zit daar een stijgende lijn in. Het personeel is daar 
wat terughoudender in. Dat heeft vooral te maken met een hoge 
werkdruk die velen voelen. Onderwerpen die vanuit de laatste 
meting meegenomen worden in het Strategisch Beleidsplan zijn: 
werkdruk personeel, hygiëne kindertoiletten, pesten van kinderen, 
voorzieningen ICT, communicatie en onze identiteit.

7.4 Vorderingen van onze oud-leerlingen

Vanaf 2011 volgen we onze oud-leerlingen nog één jaar in het 
voortgezet onderwijs. We krijgen daartoe de rapportcijfers 
toegezonden. Hiervan noteren we de cijfers voor de kernvakken 
Nederlands, Engels en Wiskunde. We berekenen hiervan over 
al deze kinderen een gemiddelde cijfer. We hebben hiervoor een 
eigen norm gesteld. We stellen dat hoe dichter het gemiddelde 
cijfer bij de 7 ligt, hoe beter het vervolgonderwijs bij de leerlingen 
past. Wijkt het cijfer meer af, dan is het vervolgonderwijs voor 
de leerlingen te moeilijk of te makkelijk. Onze conclusie over de 
afgelopen jaren is dat onze leerlingen over het algemeen op een 
passende vorm van voortgezet onderwijs komen. Soms zien we 
de cijfers gedurende het brugjaar wat teruglopen, maar soms ook 
juist omhoog gaan. De verschillen zijn echter klein. (zie pagina 45 
tabel 7.4)

2010 2012 2014

Leerlingen 7,8 8,0 8,4

Ouders 7,3 7,1 7,5

Ondersteunend personeel 7,4 7,4

Leerkrachten 7,1 7,2 7,0

Directie 7,0 7,0
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School- en vakantietijden
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8.1 Schooltijden voor alle groepen

Op hele schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
ochtend
Hele school: Inloop 08:35 – 08:45  Lestijd 08:45 – 12:00 u.
middag
Hoofdgebouw: geen inloop   Lestijd 13:00 – 15:15 u.
Schoolwoningen e.d.:  Inloop 12:50 – 13:00  Lestijd 13:00 – 15:15 u.

op woensdag:
Hele school: Inloop 08:35 – 08:45  Lestijd 08:45 – 12:15 u.

De inloop is geen verplichte lestijd. Tijdens de inloop kunnen de 
kinderen rustig naar de klas gaan en hun werk pakken. De lessen 
beginnen direct na de inloop.

Vierjarige kinderen hebben nog 16 woensdagen vrij (zie kalender) 
Kinderen van 5 jaar en ouder gaan op die dagen gewoon naar 
school. Voor alle kinderen zijn er naast de schoolvakanties 
nog enkele losse vrije dagen. Voor het team zijn dit meestal 
studiedagen. Deze data staan allemaal op onze kalender.

Met deze schooltijden krijgen de kinderen op hele schooldagen 
5,5 uur les en op woensdagen 3,5 uur. Als we dit doorrekenen 
over het hele jaar, dan ziet u hieronder hoeveel uur de kinderen 
dit schooljaar onderwijs krijgen.

Groep 1: 875,50 uur
Groep 2: 930,00 uur
Groep 3 – 4: 944,50 uur
Groep 5 t/m 8: 964,50 uur

Over 8 schooljaren ontvangen ze 7552,50 uur onderwijs. De norm 
van de inspectie is 7520 uur.

8.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd

Om het onderwijsproces zo ongestoord mogelijk te laten 
verlopen, vragen wij u uw mededelingen voor schooltijd zo kort 
mogelijk te houden, zodat we op tijd met de lessen kunnen 
beginnen. Ook vragen wij u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd 
op school komt. Het is namelijk erg storend als de leerkracht 
voortdurend de onderwijsactiviteit moet onderbreken. 
Om te grote drukte aan het begin en einde van de schooldag te 
voorkomen, vragen wij u uw auto te parkeren op een plaats waar 
ruimte is.  Maar veel beter is het om uw kind te voet naar school 
te brengen! 
Let op: er zijn plaatsen rond de school waar een stop-
wachtverbod geldt. 
Honden zijn niet toegestaan in ons schoolgebouw.

8.3 Regels in geval van schoolverzuim

Bij ziekte of andere reden van verzuim van uw kind hebben wij graag 
vóór het begin van de lestijden schriftelijk of telefonisch bericht. 
(076-5216105). Voor meer informatie zie ook paragraaf 4.6 over 
schoolverzuim en leerplicht.

8.4 Regels voor vervroegde vakantie of latere terugkomst

Extra vrije dagen gekoppeld aan een schoolvakantie, worden in 
principe niet verleend. Slechts in uitzonderlijke gevallen is verlof 
mogelijk als via een werkgeversverklaring wordt aangetoond dat 
het i.v.m. het werk niet anders kan. Dit verlof dient dan tijdig bij de 
directie te worden aangevraagd.  
Bij onduidelijkheid m.b.t. de reden van het verlof, wordt contact 
opgenomen met de leerplichtambtenaar.
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Namen en adressen 

Stichting	katholiek	Onderwijs	INOS

Postbus 3513
4800 DM Breda
tel. 076-5611688
Bezoekadres: 
Anna Stede 
Haagweg 1
4814 GA Breda

College	van	Bestuur:

dhr. Frank van Esch (voorzitter)
Nicole van Son

Medezeggenschapsraad

Susanne Bosman            ouder ( voorzitter)
Marcel Vissers                 ouder
Odette Verhappen           ouder
Dennis Elbers                  ouder
Mandy de Bont                 personeel
Saskia Heijsman              personeel
Marjolein Zweep              personeel
Marjolein Vermeulen      personeel

Vertrouwenspersoon

De interne contactpersonen van onze school zijn:  
Jolanda van der Staak en Jitske Koenraads: 076-5216105

De externe vertrouwenspersoon is: de heer T. van Dorst van de 
Arbo-Unie (06-52501975). 

Inspectie

U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs 
(Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te 
Tilburg. Vertrouwensinspecteur van de inspectie: 
tel. nr. 0900-111 3 111

Schoolbegeleiding

CJG-er:                mevr. E. Pijnenborg
collegiale consultante SBO:  mevr. M. Joosen 

Schoolarts

Mevr. M van Boxtel  GGD West Brabant
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Lijst van afkortingen

Afkorting Uitleg

a.v.i. analyse van individualiseringsvormen

b.a.o. basisonderwijs

b.b. bovenbouw

bisk Brabants Instituut Steunfunctie Kunstzinnige vorming.

c.c. collegiale consultatiegevers (collega’s uit het s.b.o.)

c.i.t.o. centraal instituut voor toetsontwikkeling

d.m.t. drie minuten toets (technisch lezen)

edux onderwijs begeleidingsdienst

g.g.d. gemeentelijke gezondheidsdienst stadsgewest Breda

i.b. intern begeleider leerlingenzorg

i.m.w. instituut voor maatschappelijk werk

m.r. medezeggenschapsraad

o.b. onderbouw

o.c. onderwijs continuüm

p.a.b.o. pedagogische academie basisonderwijs

p.c.l. permanente commissie leerlingenzorg

c.v.i. commissie van indicatiestelling

s.b.o. speciale scholen voor basisonderwijs

v.b.k.o vereniging besturenorganisaties katholiek onderwijs

w.p.o. wet op het primair onderwijs

w.s.n.s. weer samen naar school

Lijst van 
afkortingen
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