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Algemene gegevens

Brede basisschool De Bunders
Frans Halsstraat 34, 5062 LK Oisterwijk.
tel: 013-5230.999
e-mail: info.debunders@stgboom.nl
website: www.bunders.nl

Schoolleiding:
G.J. Molenkamp, schoolleider.
Bevoegd Gezag:
Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel
(Stg.BOOM)
Uitvoerend bestuurder: J. Zeeuwen MBA
postadres: Postbus 220, 5060 AE Oisterwijk
bezoekadres: Schoolstraat 5, 5061 XA Oisterwijk
tel.: 013-5230.833
e-mail: info@stgboom.nl
website: www.stgboom.nl
E-mailadressen:
Informatie

info.debunders@stgboom.nl

Administratie

administratie.debunders@stgboom.nl

Schoolleiding

directie.debunders@stgboom.nl

Interne begeleiding

ib.debunders@stgboom.nl

Ziekmelden leerlingen Leergroep 1

leergroep1.debunders@stgboom.nl

Ziekmelden leerlingen Leergroep 2

leergroep2.debunders@stgboom.nl

Medezeggenschapraad

mr.debunders@stgboom.nl

Oudercommissie

ouderraad.debunders@stgboom.nl

Leerkrachten en andere teamleden hebben elk een eigen e-mailadres.
Deze staan vermeld op pagina 21 en verder.
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Augustus 2017.

2e fase Bunders 3.0: de start van Leergroep II.
Beste ouders/verzorgers:
In dit nieuwe schooljaar 2017-2018 starten wij met de 2e fase van ons vernieuwend onderwijsconcept: Bunders 3.0.
We sluiten daarmee aan bij landelijke ontwikkelingen om het basisonderwijs meer eigentijds te maken. Eigentijds om er voor
te zorgen dat uw kind zich een positie in de maatschappij van 2032 kan verwerven. Als basisschool zien wij het als onze taak
om die basis voor uw kind te leggen.
Uitgangspunten:
Eigentijds onderwijs betekent dat het uitgaat van de leer- en ontwikkelbehoeften van uw kind, omdat uw kind centraal staat.
Op onze school dagen wij uw kind uit om de wereld verder te ontdekken vanuit een onderzoekende houding. Die is van
nature bij kinderen aanwezig. U herkent vast wel die vele ‘waarom’-vragen die uw kind stelt. Wij laten uw kind zich
ontwikkelen door ervaringen op te doen, door (onderzoeks)vragen te leren stellen en daarmee te leren onderzoeken hoe de
wereld in elkaar zit.
Behoud het goede.
Voor onderzoekend te leren zijn basisvaardigheden nodig: lezen, taal en rekenen. Die leren wij uw kind aan op die wijze die
past bij de leerbehoeften van uw kind. In alle veranderingen die de maatschappij met zich mee brengt benoemen wij het
aanleren van deze basisvaardigheden als ‘behoud het goede’; juist dát waar wij als De Bunders mede om bekend staan.
Academisch.
Ons onderwijs is eigentijds omdat wij hedendaagse methodieken gebruiken die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek
en aan de praktijk zijn getoetst. De verbinding tussen theorie en praktijk krijgt vorm via de status ‘Academische
Opleidingsschool’.
Wij zijn de enige basisschool in de regio Oisterwijk die deze status van de Hogeschool voor Kind en Educatie Fontys, vestiging
Pabo ’s-Hertogenbsoch, heeft verworven.
De betekenis er van is dat onze school zich ontwikkelt vanuit onderzoek, monitoring en borging middels collegiale
samenwerking tussen medewerkers van de pabo, studenten, onze leraren, externe deskundigen en andere scholen binnen en
buiten ons bestuur.
Partnerschap.
Ook ouders spelen een rol bij de vorming van ons onderwijs. Er is een werkgroep Ouderbetrokkenheid die zich bezighoudt
met ‘educatief partnerschap’: de verbinding tussen ouders, kind en school. Uitwisseling van gedachten vindt plaats via
ouderpanels.
Onze oudercommissie signaleert wat onder ouders leeft en organiseert allerhande activiteiten. De medezeggenschapraad
toetst beleid en uitvoering.
Ouders worden geregeld uitgenodigd om eigen vakkennis en ervaringen via workshops en thema’s in ons lesprogramma te
integreren. Individuele leerbehoeften van uw kind kunnen, in nauwe samenspraak met u, via ons zorg- en
ondersteuningsteam vorm krijgen.
Samen zijn wij op deze wijze een Professionele Leer Gemeenschap: met en van elkaar leren.
OJW/KO en 21st Century Skills.
Dit onderdeel van Bunders 3.0 heet voluit: Orientatie op Jezelf en de Wereld & Kunstzinnige Oriëntatie. Het is een integratie
van de ‘oude’ vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek, het nieuwe vak burgerschap en kunstzinnige vakken.
In Leergroep II en de groepen 6,7 8 werken wij in de middaguren groepsdoorbroken en groepsoverstijgend aan wereldoriënterende vakgebieden. Het traditionele leerstofjaarklassensysteem is daarmee losgelaten.
Aan de hand van doelen en opdrachten gekoppeld aan zesweekse thema’s, maken de kinderen zich de leerstof eigen.
Het gaat hierbij niet om kennisóverdracht, maar meer om het proces van onderzoek. Kinderen leren dat vaardigheden als
samenwerken, ceatief- en kritisch denken en ICT-vaardigheden, ‘tools’ zijn om succesvol te zijn in een snel veranderende
(onderwijs)samenleving. In het onderwijs heet dit: 21st century skills.
Voor dit vakgebied is een nieuwe methodiek aangeschaft: Leskracht!, bestaande uit De Regenboog Wereldkist in Leergroep II
en de Spectrumbox in de groepen 6, 7 en 8.
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Leergroep I.
De jongste kinderen zijn gegroepeerd in vijf basisgroepen. Elke groep heeft kinderen van 4, 5 en 6 jaar. De vijf basisgroepen
samen noemen wij Leergroep I. De kinderen starten en eindigen de dag altijd bij hun vaste basisgroepleerkracht. Dat biedt
hen veiligheid en vertrouwen. Na elke werkronde komen de kinderen ook weer samen in de basisgroep en bespreken zij hun
ervaringen. Ook pauzes en lunch vinden in de basisgroep plaats.
Tijdens de ‘werkrondes’, kunnen de kinderen op spelen en werken op zes verschillende Leerpleinen: een Rekenplein,
Kunstplein, Taalplein, Techniekplein en Wereldplein. Bewegen binnen en buiten gebeurt op het Beweegplein.
De leerpleinen van Leergroep 1 bevinden zich op de begane grond van onze school.
Leergroep II
Met ingang van dit schooljaar zijn de kinderen van leerjaar 4 en 5 gegroepeerd in drie basisgroepen. Elke groep heeft
kinderen van 7, 8 en 9 jaar oud. De drie basisgroepen samen noemen wij Leergroep II. Er zijn oudste en jongste kinderen.
De kinderen krijgen les op vijf Leerpleinen: een Rekenplein, Leesplein, Taalplein, Kunstplein en een Beweegplein.
De instructies die de kinderen krijgen volgen zij in hun basisgroep. In de ochtenden hebben de kinderen vaste
instructierondes, zodat zij elke dag taal, lees en rekenonderwijs krijgen aangeboden.
Schooltijden/continurooster.
Met de komst van Bunders 3.0 hebben wij ook een continurooster ingevoerd. Wij doen dit omdat wij binnen onze school
graag één pedagogische lijn willen organiseren, waarin rust, regelmaat en structuur, een vaste basis voor kinderen is.
Onze leraren gaan samen met de kinderen lunchen.
 Schooltijden: ma/di/do/vrijdag: 08.30 – 14.30 uur; woensdag 08.30 – 12.30 uur.
Met onze ouders en Medezeggenschapraad is afgesproken om in het voorjaar van 2018 het Continurooster te evalueren.
Engels voor alle kinderen:
Dit schooljaar starten wij ook met een onderwijsaanbod voor alle kinderen in de Engelse taal. De afgelopen jaren zijn daar
verschillende onderzoeken naar geweest en hebben wij in de praktijk ervaringen opgedaan. Als leidraad voor Engels
gebruiken wij de methode Groove Me.
Leergroep III:
Dit schooljaar 2017-2018 staat ook in het teken van de voorbereiding van Leergroep III, de huidige groepen 6,7 en 8.
Tevens gaan wij in gesprek met de collega’s van het Voortgezet Onderwijs en onderzoeken wij de aansluiting tussen onze
school en het VO.
Observeren, registreren en meten:
In Leergroep I en II werken wij met het observatie- en registratiesysteem Kijk! Leraren observeren en meten de groei in
ontwikkeling van de kinderen af aan didactische leeftijdseenheden. Zie ook: http://www.bazalt.nl/expertise-kijk
Afgelopen schooljaar hebben wij ervaren dat de metingen van CITO niet goed meer passen bij ons nieuwe onderzoekend en
procesgericht werken. Dit schooljaar gaan wij in samenwerking met andere scholen op zoek naar een beter passend
meetsysteem.
Tot slot:
De vernieuwingen rond Leergroepen, OJW/KO en Continurooster, zijn in nauwe samenspraak met team, ouders en
medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Wij zijn er trots op dit met elkaar bereikt te hebben.
In fase 2 bouwen we dit verder uit, niet via een blauwdruk, maar ontwikkelingsgericht via onderzoek, uitwisseling en
monitoring. Geregeld zullen wij dat met u delen in woord en geschrift. Op gezette tijden bent u welkom om deel te nemen
aan ons onderwijs: kijken, ervaren en meedoen via ‘open leermomenten’.
Veranderingen gaan niet altijd over gebaande paden. Om te weten of wij de goede weg bewandelen kijken we daarom extra
goed naar onze leerlingen, uw kind(eren). Zij zijn de beste ‘graadmeters’: hoe zíj zich ontwikkelen en leren en of dat met
plezier en vanuit betrokkenheid plaats vindt.
Onderwijs moet een ‘beleving’ zijn waar elk talent tot zijn recht komt. Dat is waar wij als De Bunders voor staan.
Wij zien uit naar een plezierige samenwerking en wensen u en uw kind(eren) een succesvol schooljaar 2017-2018 toe.
Namens het team van De Bunders,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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Hoofdstuk 1
1.1 Missie

Het kind centraal, samen werken aan talent.
Wij, het team van De Bunders, willen hiermee tot uitdrukking brengen dat wij samen met ouders de leerlingen de
mogelijkheid bieden om hun specifieke talenten optimaal te ontwikkelen tot een evenwichtig mens.
Veel aandacht krijgt het mede-opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die zich een plaats kunnen
verwerven in hun toekomstige maatschappij. Mondig, kritsch en sociaal, verantwoordelijkheid nemend, gericht op
samenwerking, altijd vanuit welbevinden.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal op een hoog niveau te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
voor hen passende vorm van vervolgonderwijs. Lezen, taal en rekenen zijn daarbij basisvoorwaarden.
In onze school werken wij vanuit vijf kernwaarden die zichtbaar zijn in ons dagelijks handelen:

Welbevinden, Samen, Groei, Open en Verantwoordelijkheid.
In het derde jaar van onze Schoolplanperiode 2015-2019 krijgt ons eigentijds onderwijs verder Bunders 3.0 vorm. Niet alleen
vanuit ons motto Samenwerken aan Talent, maar ook door onderwijs ‘een beleving’ te laten zijn waarbij het kind centraal
staat.
In ons vernieuwde onderwijs is een holistische mensvisie ons kader.
Wij worden ondersteund door methoden en methodieken op sociaal-emotioneel gebied, op godsdienstig/levenbeschouwelijk
gebied en vanuit onze oriëntatie op de wereld (OJW/KO).
Historie
De Bunders (1.0) bestaat sinds 18 ovember 1974. Op dit moment schommelt het leerlingenaantal van onze school zo rond de
355 leerlingen. We hebben dit schooljaar Leergroep I (vijf basisgroepen in de eerste drie leerjaren) Leergroep II (drie
basisgroepen in leerjaren 4 en 5) en vijf groepen voor de leerjaren 6 t/m 8.
Basisschool De Bunders vervult in de wijk De Bunders, maar ook daarbuiten een belangrijke rol. In de afgelopen
42 jaar hebben zich veelvuldig vernieuwingen binnen het onderwijs op De Bunders voorgedaan. Uitgangspunt hierbij is
steeds: niet veranderen om de vernieuwing, maar verbeteringen geleidelijk invoeren en datgene behouden wat zijn waarde
heeft bewezen.
Brede school
Per januari 2014 hebben wij een nieuw schoolgebouw betrokken en vormen wij samen met onze kernpartners de Bredeschool
Bunders: Peuterspeelzaal ’t Trepke, Kinderdagopvang Humanitas, sportbedrijf Oisterwijk en Trefcentrum voor de wijk
Bunders/Centrum (Bunders 2.0).
De Brede school Bunders streeft er naar om één doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling voor 0- tot en met 12-jarige
kinderen te realiseren. Er zijn verschillende activiteiten die wij samen met Kinderopvang en Peuterspeelzaal organiseren.
In samenspraak met de gemeentelijkcoördinator Brede scholen ontwikkelen wij komend jaar één pedagogische visie voor alle
partners in de school.
1.2 Visie op onderwijs
Onderwijsconcept Bunders 3.0
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het gefaseerd verlaten van het leerstofjaarklassensysteem. Wij groeperen de kinderen
heterogeen in Leergroepen. Leergroep I, leerjaren 1,2,3 en Leergroep II, leerjaren 4 en 5.
Vanuit onze visie ‘Het kind centraal’ volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen en maken de Leergroepen mogelijk dat
belemmeringen tussen leerjaren vervallen. We bieden zo een ononderbroken ontwikkelingslijn aan. Doubleren komt daarmee
feitelijk niet meer voor.
In de groepen 6,7 8 is nog wel het ‘oude’ systeem, maar werken wij in de middag met groepsdoorbroken groepen die zich
ook nog over verschillende leerjaren kunnen uitstrekken. Het ligt in ons voornemen om in het schooljaar 2018/19 een
Leergroep III (groepen 6,7,8) te vormen.

Onze visie is gebaseerd op adaptief onderwijs: onderwijs waarbij wordt afgestemd op het kind zélf en dus ook op de
verschillen tussen kinderen. Drie ontwikkelingsgebieden staan daarbij centraal: autonomie, relatie en competentie.
Samen met ‘betrokkenheid’ en ‘welbevinden’ vormt dit het fundament van ons onderwijs.
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1.3 Dagelijkse uitvoering onderwijs, ondersteuning en begeleiding op onze school
Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Sommige leerlingen hebben moeite met concentreren, anderen zijn minder taakgericht bezig
of gedragen zich anders. We houden ons daarom steeds intensiever met de individuele leerling bezig: het kind centraal.
We werken met een ondersteuningsprofiel1 en hanteren een uitgebreid leerlingvolgsysteem waardoor we de ontwikkeling van
ieder kind goed kunnen volgen.
Wij gaan daarbij uit van wat het kind individueel kan. We noemen dit kindkenmerken. Dit wordt voor elk kind specifiek
beschreven in het Groepsoverzicht wat elke groep heeft en gedurende het schooljaar geregeld wordt bijgesteld.
Groepsoverzicht en Groepsplannen
Vanuit het Groepsoverzicht maken we Groepsplannen.
 In Leergroep I, met name de kleuters, gaat het om Oriëntatie op Taal en Oriëntatie op Rekenen.
 In het laatste deel van Leergroep I, in Leergroep II en verder groep 6,7,8 geldt de beschrijving voor de vakgebieden
Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling Nederlandse taal en Rekenen/wiskunde.
Drie maal per jaar worden de Groepsplannen geëvalueerd en aangepast. Dit gebeurt o.a. na de Cito toetsen in februari en
mei. Elke groep kent drie basisniveaus: kinderen die de standaard instructie ontvangen, kinderen die een verlengde
instructie nodig hebben en kinderen voor wie een verkorte instructie voldoende is.
Wij merken echter dat CITO minder past bij de nieuwe werkwijze en het onderwijsaanbod met deindividuele keuzes van
kinderen. In Leegroep I en II werken wij met het observatie- en registratiesysteem KIJK!
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We maken gebruik van de methode ‘Goed Gedaan’. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen wij met het
registratie- en observatie instrument KIJK! (groepen 1 t/m 5) en ZIEN! (groepen 6,7,8).
Al deze bovenstaande gegevens maken deel uit van ons leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’. Dit is onze kennisbasis van waaruit
en waarin wij uw kind dagelijks volgens en zien. Het is ook de basis voor het schooladvies in groep 8 richting voortgezet
onderwijs.
In groep 8 volgt in april de eindtoets basisonderwijs. Wij hanteren Route 8: www.route8.nl
Plusklassen voor begaafde leerlingen
Op Stichtingsniveau zijn er vijf Plusklassen. Twee daarvan zijn op onze school gehuisvest.
De kinderen van de Plusklas -groepen 3 t/m 7- krijgen wekelijks een onderwijsaanbod. Kinderen in groep 8 kunnen vanaf
januari deelnemen aan Juniorlab, een samenwerkingsverband tussen Oisterwijkse basisscholen en het VO: 2College
Durendael.
Criteria voor Plusklassen zijn:
1. gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn. Uitslag onderzoek wordt besproken met onderzoeker/ouders/school.
2. het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) laat na afname zien dat er een bepaalde voorsprong is, de
zogenaamde 2e leerlijn. Vragenlijsten (ouders en leerkrachten) én het doortoetsen van het kind zijn input voor het DHH.
Spaans
Kinderen van groep 7 en 8 die de Nederlandse spelling uitstekend beheersen (Cito I+ niveau) zijn vrijgesteld van deze lessen
en kunnen Spaans volgen indien hun ouders daarmee instemmen.
Engels
Dit schooljaar zijn wij gestart met het aanbieden van Engelse lessen aan alle leerlingen in alle groepen.
In Leergroep I gebruiken wij Groove Me als bron. Vanaf Leergroep II is Groove Me de lesmethode en hanteren wij de
bijbehorende toetsen.
MuziekImpuls
Onze school werkt de komende drie jaar samen met de Koninklijke Harmonie Asterius. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
toekende subsidieregeling Muziekimpuls van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Muziekdocenten van Asterius gaan in onze groepen les geven en met de kinderenmuziek beleven. Ook komt er een jaarlijkse
uitvoering.
Op deze verschillende manieren verlenen wij ondersteuning aan alle leerlingen op onze school. Leerlingen zijn verschillend en
dat is niet altijd even gemakkelijk. Dit betekent dat leerkrachten en leerlingen continu op elkaar moeten afstemmen, net zoals
dat in de samenleving gaat. De leerkracht is hierin de spil.

1

Ondersteuningsprofiel: zie ook pagina 13.
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We streven naar een onderwijsaanbod wat zo goed mogelijk aansluit bij ieder kind, dit binnen de mogelijkheden van de
school. Op bepaalde momenten per dag wordt er tijd ingepland voor zelfstandig werken. Op die momenten creëert de
leerkracht tijd en mogelijkheden om extra hulp in de groep te kunnen geven aan leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Alle leerkrachten werken met groepsplannen waarin het leerstofaanbod voor de leerlingen wordt aangegeven.
Verschillen tussen kinderen
Vanuit deze visie houden we goed rekening met verschillen tussen kinderen. Dit is als volgt zichtbaar:
 er is een eenduidige instructie aan de hele groep, verlengde instructie aan leerlingen die dat nodig
hebben en een individuele instructie als dat het beste blijkt te zijn;
 zelfstandig werken door onder andere te werken met dag- of weektaken. Leerlingen leren verantwoordelijk
te zijn voor hun taak, leren zelf nakijken en vragen om extra instructie indien nodig;
 het creëren van een uitdagende leeromgeving primair in de school, secundair via excursies;
 door te kiezen voor methodes die aansluiten bij de kerndoelen van het onderwijs,
ondersteund door hulpmiddelen als computers en digitale schoolborden;
 wij volgen de prestaties van het kind door het afnemen van toetsen en de resultaten hiervan
te bespreken om vervolgens waar nodig ons handelen hier opnieuw op af te stemmen;
Doelen van het onderwijs:
Wij vinden het belangrijk dat de leerstof voor kinderen betekenisvol is en zoveel mogelijk aansluit bij het ontwikkelingsniveau
van een kind. Kinderen leren naast zelfstandig werken ook om samen te werken. Op sociaal emotioneel gebied willen wij hen
laten ervaren dat ze meetellen en gehoord worden.
Het onderwijsaanbod van onze school kenmerkt zich door:
 betrokkenheid en welbevinden van allen;
 een open communicatie tussen alle geledingen op basis van gelijkwaardigheid en met inachtneming
van ieders specifieke verantwoordelijkheid;
 rekening te houden met verschillen tussen kinderen door, waar mogelijk, onderwijs op maat;
 een aanpak waarbij kinderen geleerd wordt hoe ze moeten leren;
 een werkwijze waarbij kinderen zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven durven
nemen;
 kwalitatief goed onderwijs in een krachtige leeromgeving waarbij alle leerlingen tot hun recht komen
en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Ons onderwijs voldoet aan de kaders zoals die zijn aangegeven in de kerndoelen als bepaald door de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen. Ook onze lesmethodes voldoen aan deze kerndoelen.
De voortgang van het onderwijs wordt voor alle leerlingen gevolgd met het programma ParnasSys. Hierin staan zowel de
administratieve gegevens als het leerlingvolgsysteem. In Leergroep I en II werken wij met het observatie- en registratie
instrument KIJK!
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling neemt op onze school een belangrijke plaats in. We willen graag dat kinderen zichzelf en
elkaar leren begrijpen aan de hand van het gedrag dat ze laten zien. Dat maken we ook bespreekbaar en hanteerbaar met
behulp van afspraken en regels. We streven ernaar de kinderen langs deze weg (meer) weerbaar te maken.
We werken met een methodische leerlijn, school- en groepsafspraken en zetten zonodig extra trainingen in sociale
vaardigheden op kindniveau en groepstrainingen in de bovenbouw. De vordering van de kinderen in de groepen 6,7,8 houden
wij bij in het registratiesysteem ZIEN! Voor Leergroepen I en II gebeurt dat via KIJK!
Behalve de belangrijke cognitieve ontwikkelingsaspecten bij de diverse schoolvakken, vinden we dat een kind zich totaal moet
ontwikkelen, dus met hoofd, hart en handen. Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaarde voor het verder
vormen van een eigen identiteit. Expressieve vorming, gezondheidslessen, techniek, ICT-onderwijs en een onderzoekende
houding, spelen een belangrijke rol. Samen met onze goede schoolresultaten werken wij er aan om onze naam en faam te
vergroten. Een streven om plezierige en kwalitatief goede basisschool te zijn die de leerlingen toerust voor de 21e eeuw.
1.4 Speelplaatsregels
Om het spelen op het schoolplein voor iedereen fijn en veilig te laten verlopen heeft onze Meepraatraad (kinderen van de
groepen 4 t/m 8) een vijftal speelplaatsregels bedacht. De regels worden frequent in de groepen besproken en zo ‘levend’
gehouden.
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1.5 Burgerschap en sociale integratie
Op De Bunders en binnen de Stichting BOOM gaat het om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de
vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijk leven.
De Bunders:
 werkt handelingsgericht aan de brede vorming van kinderen in het kader van Passend Onderwijs;
 zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten betrokkenheid en welbevinden.
Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren op een plezierige en
verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen. Waarden en normen worden in de school
voorgeleefd en geoefend. De school als leergemeenschap is ‘oefenplaats’. Het gaat om ervaringen in de school waarbij
leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de
gemeenschap en het vermogen en de wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap.
Vanuit deze basis maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen (wijk-dorp/stad-verenigingen-kerk) en leren ook
daarin te participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de leefwereld van de kinderen steeds groter.
In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak of vakgebied. De Bunders geeft daar op allerlei manieren vorm
aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht: van de sociale- en levensbeschouwelijke vorming.
Doelen van Burgerschap en sociale integratie:
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar
leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst
is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze katholieke identiteit vinden wij het belangrijk
dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar
anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te spelen, leren en werken met anderen. Wij willen
leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de ‘samen leving’.
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Hoofddoelen van Burgerschap en sociale integratie zijn:
 wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen)
omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
 wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun
mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
 Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die ‘meedoen’, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht
zijn op samenwerking.
 wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere opvattingen en overtuigingen
(religies).
 we richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.
 de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke
rol spelen en zij leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen.
Leerlingvaardigheden zijn:
 reflectie op eigen handelen;
 uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens;
 respectvol luisteren en kritiseren van anderen;
 ontwikkelen van zelfvertrouwen;
 respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving.
1.6 Naschoolse activiteiten:
Schaken:
Na schooltijd is er een mogelijkheid te leren schaken. Dit gebeurt onder auspiciën van de Oisterwijkse Schaakverenging.
De lessen worden in het Trefcentrum De Bunders gegeven.
Kinderkoor Singalong Kids:
Vanuit het gemeentelijk programma ‘Sjors Creatief’ zal op donderdagen tussen 15.00 en 16.00 uur een nieuw op te richten
kinderkoor in onze school oefenen. Meer informatie komt binnenkort beschikbaar en wordt op onze website gepubliceerd.
Sjors Sportief:
Op woensdagmiddagen zijn er naschoolse sportlessen in de gymzaal. Sjors Sportief is een gemeentelijk programma. De lessen
worden door leraren bewegingsonderwijs gegeven.
Het rooster wordt op de website gepubliceerd.
1.7 De Bunders, een katholieke school
Van oudsher is De Bunders een katholieke school. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen die ouders, kinderen en
team met zich meebrengen, verandert ook ‘het katholieke’. Wij hebben dit vertaald door kernwaarden te benoemen die
richting geven aan ons dagelijks handelen: Welbevinden, Samen, Groei, Open en Verantwoordelijkheid. Zij weerspiegelen
daarmee aloude begrippen als naastenliefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en dankbaarheid.
Godsdienst en levensbeschouwing zijn een onderdeel van het totale onderwijspakket. Zij leveren een bijdrage aan het
waardenbewustzijn van kinderen. Het doel van dit vakgebied is bijdragen aan de ontwikkeling van een persoonlijke
levensbeschouwelijke identiteit.
In ons onderwijs zijn een viertal activiteiten ingebed die een relatie hebben met onze identiteit:
 Vieren: het vieren van kerkelijke feesten als Kerstmis, Pasen, maar ook verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen.
 Dienen: door hulpvaardig te zijn, te zorgen voor elkaar, door interesse te tonen en waardering voor elkaar uit te
spreken. Door ons te ontfermen over goede doelen en zo een bijdrage te leveren aan de wereld; ver weg of dicht bij.
 Gemeenschapsvorming: door het bevorderen van een sfeer van respect, betrokkenheid en openheid in onze hele
schoolgemeenschap. Door regelmatig waarden en normen, schoolafspraken en -regels, te bespreken en met elkaar
te hanteren en waar nodig te handhaven.
 Leren: door gebruik te maken van projecten en andere bronnen ( als kinderbijbel) voor godsdienst/levensbeschouwing
alsmede onderdelen van social-emotionele ontwikkeling.
Ook houden we de band met de katholieke gemeenschap vast. De Communie- en Vormselvoorbereiding zijn daarbij taken van
de parochie; immers ouders zijn verantwoordelijk voor het al of niet geven van een geloofsopvoeding aan hun kinderen. In de
betreffende groepen wordt aan Communie en Vormsel aandacht geschonken.
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Eerste communie
Samen met de ouders van de communicantjes verzorgt de parochie de voorbereiding op de eerste communie.
In de Werkgroep Eerste Communie wordt een programma samengesteld waarbij de ouders en de kinderen van
leerjaar 4 dit voorbereiden. Zie ook: http://www.jozef-parochie.nl/wat-te-doen-bij/communieviering/
Vormsel
Evenals bij de eerste communie is er binnen de parochie een werkgroep die de voorbereidingen op deze vormselviering
verzorgt.

1.8 Passend Onderwijs: ondersteuning en begeleiding in het onderwijs.
In 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Deze regelt de wijze waarop het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben wordt georganiseerd. Passend onderwijs is onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle
kinderen naar een school gaan waar goed onderwijs geboden wordt en waar ze, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen.
Het is de bedoeling van Passend onderwijs dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, in de gewone
basisschool geholpen worden. Passend onderwijs speelt in op individuele leer- of gedragsbehoeften, gericht op wat kinderen
kunnen.
Passend onderwijs in onze regio
Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen en ondersteuning op maat krijgen.
Scholen gaan hiervoor nauw samenwerken in samenwerkingsverbanden. Voor onze scholen -Stichting BOOM- is dat Plein013,
waarin alle scholen uit Oisterwijk en Moergestel, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam samen werken. De scholen in
het samenwerkingsverband Plein013 maken afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen in hun regio onderwijs
krijgen dat bij hen past.
Passend onderwijs op De Bunders
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er
is dan niet veel reden tot zorg. Maar 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 een signaal geven dat het minder gaat op school. De leerkracht
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 zorg of 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. Zo zijn aan
onze school twee consulenten van het Samenwerkingsverband Plein 013 verbonden. Zij helpen ons bij het in beeld brengen
van specifieke onderwijsbehoeften en bij het bespreken van de oplossingen. Tevens is er een schoolmaatschappelijk werker
en een sociaal-verpleegkundige van de GGD. We betrekken daarbij ook Jeugdhulp-verlening als dat voor het kind of gezin
noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen met u een passend onderwijsaanbod
aansluitend aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Ouders/verzorgers zijn vanuit de nieuwe wetgeving, verplicht daaraan
mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen.
Ondersteuningsprofiel
De extra ondersteuning die wij kunnen bieden staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. In dit profiel is te
lezen wat onze school aan extra’s in huis heeft en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van
onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. Wij zijn getypeerd als ‘netwerkschool met smalle
ondersteuningsbehoefte’.
U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl of direct http://www.plein013.nl/schoolondersteuningsprofielen/
Ook bij de schoolleiding is een exemplaar ter inzage.
Ondersteuning in de dagelijkse praktijk:
Een eerste vraag is: wanneer komt een leerling voor ondersteuning in aanmerking?
De groepsplannen die elke groep heeft, zijn de leidraad voor onze ondersteuning. De leerlingen worden in drie niveaus
ingedeeld afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en resultaten. Is dit aanbod ontoereikend dan kan de leerkracht de intern
begeleider inschakelen. Samen analyseren zij de ondersteuningsbehoefte van het kind en bespreken dit met de ouders en
eventueel met de leerling. Dit kan resulteren in een plan van aanpak dat wordt opgesteld samen met de ouders. De uitvoering
van dit plan gebeurt zoveel mogelijk binnen de groep en waar nodig buiten de groep door een onderwijsassistent of speciale
zorgleerkracht.
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Mocht er ondanks deze extra zorg weinig of geen vooruitgang zijn, dan wordt de leerling besproken in het zorgteam. De
intern begeleider, consulent, ouders en de leerkracht nemen hier aandeel en zij bepalen samen de volgende stap in de
aanpak naar onderwijsondersteuning die bij het kind past. Het is ook mogelijk dat de consulent extra onderzoek verricht.
Naast cognitieve ondersteuning werken we op dezelfde wijze aan oplossingen voor sociaal-emotionele ondersteuning.
Bij ingewikkelde problematieken kunnen wij de GGD en School Maatschappelijk Werk (SMW) inschakelen.
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
Basisregel is dat de school voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciaal verlof mag verlenen.
Is echter sprake van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in
het ondersteuningsproces is m.b.t. de onderwijsopdracht van de school, moet dit worden toegestaan. In deze gevallen kan
worden nagegaan of de hulp in het eigen schoolgebouw aangeboden kan worden; e.e.a. ter beoordeling door de directeur,
in overleg met IB-er. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een
verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden afgegeven. Hierdoor kan de school en/of het
bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de gevolgen van de door de externe hulpverlener
geleverde diensten en producten.
De school kan zelf ook het initiatief nemen om externe hulp in te schakelen, dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
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. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar
verwachten dat we elkaar steunen, aanvullen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar
over uw kind is heel belangrijk.
Naar een andere school
Voor sommige kinderen moeten we als school vaststellen dat we, ondanks al de extra ondersteuning, het kind niet kunnen
bieden wat het nodig heeft. Dan moeten besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. Wij doet dit altijd in
overleg met de ouders/verzorgers en houden daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers.4Osteuningleiding
Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het
kan betekenen dat het beter is voor het kind omgeplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan
bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De
school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden.
Toelaatbaarheidsverklaring
Voordat een leerling op het speciaal (basis) onderwijs geplaatst kan worden moet de school een Toelaatbaarheids-verklaring
vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht.
Ondersteuning door het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is aan elke school een consulent verbonden, die de school
ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen
van een zogenaamde onderwijsmakelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool
zitten maar wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het
samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen.
Aanmelden door ouders
Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind
op de nieuwe school aanmelden.
Bezwaar maken
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot
een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de
Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een
bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl
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1.9 Zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 Zorgplicht. Dit betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat iedere leerling
die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband
krijgt.
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Vindt de school dat een
leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband kan gaan, dan moet deze zelf zorgen voor een
goede plek voor die leerling.
Wanneer u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit bespreken op de school en om ondersteuning
vragen, of het voorleggen aan een landelijke geschillencommissie.
Meer informatie vindt u op de website Passend onderwijs http://passendonderwijs.nl/ouders-leerlingen problemen-tussenouders-en-school/
Om de zorgplicht zorgvuldig te kunnen uitvoeren, moeten ouders hun kind tenminste 10 weken vóór de eerste schooldag
aanmelden bij een school. Uit het gesprek met de ouders moet blijken of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning
nodig heeft. Het aanmelden van een kind doen ouders schriftelijk.
Elke ouder bepaalt zelf bij hoeveel scholen zij hun kind aanmelden. Als een kind bij meer dan één school tegelijk wordt
aangemeld, is de ouder verplicht om op het aanmeldformulier aan te geven bij welke scholen het kind nog meer is
aangemeld. Als de ouders een kind definitief aanmelden, gaat de zorgplicht van de school in. De school beoordeelt, of zij de
gevraagde zorg kan verlenen. Als de school dat niet kan, zoekt de school in overleg met de ouders, een beter passende
school.
1.10 Aanmelding van leerlingen
In bijlage 2 van deze schoolgids is de aanmeldingsprocedure beschreven. Als de ouders hun kind hebben ingeschreven, gaat
de zorgplicht in. De school voldoet aan de volgende voorwaarden:
-er is plaats op de school van aanmelding (de groep is niet vol);
-ouders respecteren de grondslag van de school;
-aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een lijst van ‘vooraanmeldingen’
worden geplaatst;
-ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
Het overdrachtsdossier draagt bij aan de beeldvorming;
-de school schat op basis van de door de ouders aangeleverde informatie in of de leerling extra ondersteuning nodig
heeft. Dit doet een school op basis van eigen ervaring en kennis De school maakt een inschatting op basis van de
beschikbare informatie, ook als die beperkt is. Als de school vindt dat de informatie daar aanleiding voor geeft, kan de
school onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft;
-bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind is aangemeld;
-de termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding
heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school
kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school zes weken de tijd om een
passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.
1.11 Leerlingzorg door externen onder schooltijd
Ouders/verzorgers kunnen op eigen initiatief en op eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun
kind(eren) te organiseren. Over dit vraagstuk is een regeling vastgesteld voor alle scholen van Stichting BOOM: “Onderwijs en
Leerlingzorg door externen onder of buiten schooltijd”. De regeling vindt u op de website van de stichting en op onze
schoolwebsite.
Wij gaan niet akkoord met het inschakelen van externe hulpverleners tijdens schooltijd, tenzij dit een onderwijskundige
noodzaak betreft. Als er sprake is van een medische indicatie of er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een
onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, is dit echter wel toegestaan. Vooraf wordt dit besproken met de
ouders/verzorgers en vastgelegd. Ook de school kan initiatief nemen om externe hulp in te schakelen. Dit gebeurt in overleg
en met toestemming van de ouders.
1.12 Ontwikkelingsperspectief
Als een leerling een aangepast programma (onderwijsarrangement)]nodig heeft, wordt daarover eerst overlegd met onze
Intern Begeleider (IB). Deze coördineert de interne leerlingenzorg. De IB staat zijn/haar collega’s bij wanneer een speciaal
programma voor een kind gemaakt moet worden en bewaakt ook het verdere proces.
Leerkracht en IB stellen dan een Ontwikkelingsperspectief op. In dit plan wordt beschreven wat de ontwikkeling van het kind
kan zijn redenerend vanuit de mogelijkheden. Het niveau aan het eind van de basisschool wordt beschreven alsmede de
doelen die nodig zijn dit niveau te realiseren. Het plan wordt in gezamenlijkheid met ouders opgesteld.
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1.13 Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Het jonge kind
In Oisterwijk wordt gewerkt met het ”Klavertje 4 convenant”. Een samenwerking tussen de peuterspeelzalen(PSZ) en
basisonderwijs met betrekking tot de overdracht van jongste kleuters. Peuterspeelzaal Trepke en Kinderdagopvang Humanitas
zijn in ons brede schoolgebouw gehuisvest.
Naast een papieren overdracht is ook sprake van een warme overdracht: een toelichting vanuit de PSZ en vanuit de
Kinderopvang aan de basisschool. In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf bezoekt, wordt van
alle kinderen de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in een overdrachtsformulier. Aan het einde van de peuterperiode krijgt u
van de groepsleiding twee exemplaren van het overdrachtformulier. Eén exemplaar is voor ouders zelf, het andere formulier is
voor de basisschool. We verzoeken u het overdrachtsformulier op school in te leveren.
Als uw kind een aantal weken op school is zal de leerkracht een intakegesprek met u houden waarin de eerste indrukken, de
voorschoolse periode en de overdracht van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wordt besproken.
Als kinderen op onze school komen, worden ze in de onderbouw nauwlettend gevolgd. Wij hanteren een leerlingvolgsysteem.
Voor Leergroep I en II is dat KIJK! Het is een observatie- en registratiesysteem wat de ontwikkeling van uw in beeld brengt.
Na een drietal weken volgt een gesprek met ouders n.a.v. een overdrachtsformulier.
1.14 Het onderwijs aan zieke kinderen
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij
het minstens zo belangrijk dat het kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenootjes en de leerkracht. Het kind
moet weten en ervaren dat hij/zij ook meetelt en erbij hoort.
Als een kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs,
rekeningen houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Dit schooljaar ontwikkelen wij een protocol aan de hand van het
landelijke netwerk Ziezon:
Ziek Zijn en Onderwijs: www.ziezon.nl
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Hoofdstuk 2
Stichting BOOM: de bestuursorganisatie.
Stichting BOOM is het schoolbestuur of bevoegd gezag van zeven scholen voor katholiek onderwijs in Oisterwijk en
Moergestel. De naam BOOM staat voor Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel. In 1998 is de stichting ontstaan door
samenvoeging van de katholieke schoolbesturen uit Oisterwijk en Moergestel. Op de website www.stgboom.nl treft u
algemene informatie aan over onze stichting en kunt u doorklikken naar de websites van de individuele scholen.
Besturen
Vanaf 2011 is er sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het Algemeen Bestuur is belast met het toezicht,
het Uitvoerend Bestuur bestuurt de stichting.
Op een aantal wezenlijke punten geeft het Algemeen Bestuur vooraf haar goedkeuring, het Uitvoerend Bestuur besluit
daarna hierover en zorgt voor uitvoering.
De uitvoerend bestuurder laat zich bijstaan door een aantal adviseurs waaronder het directeurenteam; de DAR (Directie
Advies Raad). Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden.
De uitvoerend bestuurder vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.
Medezeggenschap
Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd en op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De directeur overlegt met de MR over zaken die de school betreffen. Van elke MR
neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig met het algemeen beleid van de stichting, waarover de
uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt. Voor sommige beleidsplannen/-wijzigingen is instemming nodig en voor andere
beleidsplannen/-wijzigingen wordt om advies gevraagd.
Onze plannen
In het strategisch beleidsplan van 2014-2018 zijn de belangrijkste items beschreven, op basis van deze strategische
uitgangspunten krijgt het schoolplan op schoolniveau inhoud. Hieronder vindt u de speerpunten voor de komende jaren:
Onderwijs en opvoeding
-Scholen en leerkrachten werken doelgericht.
-Ambities van resultaten en tevredenheid liggen vast.
-Opbrengstgericht onderwijs betreffende de brede ontwikkeling van kinderen.
-Kinderen krijgen meer regie over hun eigen leerproces.
Passend onderwijs
-Scholen komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
-Men gaat uit van talenten van kinderen en heeft hoge verwachtingen.
-Het ondersteuningsprofiel ontwikkelt zich verder.
Professionele leergemeenschappen
-Leren van en met elkaar.
-De ontwikkeling van de leerkracht staat centraal, het is alle daagse praktijk.
-De gesprekkencyclus is een belangrijk middel hiertoe.
ICT en mediawijsheid
-Sociale media voor communicatie onderling en met ouders /externen.
-Publieke verantwoording op stichtings- en schoolniveau, versterking ouderbetrokkenheid.
Financiën
-Effectief en efficiënt ingezet, baten en lasten in balans.
-Zicht op risico’s en mogelijke oplossingen.
Externe verbindingen
-Natuurlijke verbinding onderwijs, opvang en peuterwerk.
-Duurzaamheid en bewegen vanuit brede school gedachte.
-Bezinning op schaalgrootte, open mind voor strategische verbindingen.
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In het schooljaar 2014-2015 hebben de scholen nieuwe schoolplannen geformuleerd waarin op basis van het strategisch
beleidsplan het schoolbeleid voor de komende vier jaar is uitgestippeld.
Merkwaarden stichting BOOM
In 2010 zijn de merkwaarden van de stichting geformuleerd. Dit betreft passie, ambitie, resultaat, betrokkenheid en groei. Het
zijn 5 herkenbare waarden die verwijzen naar ons logo. Zo maken we onze missie waar: “Stichting BOOM, bijzonder in
onderwijs”.
Voor verdere informatie:
Bij vragen en/of opmerkingen op het niveau van de school is de
leerkracht/directeur het eerste aanspreekpunt. Meestal wordt daar
een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, kunt u contact
opnemen met het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is op de
locatie Brede School Waterhoef, Schoolstraat 5, 5061 XA te
Oisterwijk. Tel. 013-5230833.
Hieronder treft u de namen aan van het algemeen bestuur:
Gert-Jan Leenknegt (voorzitter)
Sander de Landmeter (vice-voorzitter)
Lisette Vromans
Marion van Ierland
Ton van Houtert
Frans Vermeer
Het secretariaat wordt beheerd door José Wijnheijmer.
Namens het schoolbestuur wens ik iedereen een plezierig en
leerzaam schooljaar toe.
Jeroen Zeeuwen,
uitvoerend bestuurder.
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Hoofdstuk 3
De Bunders: schoolorganisatie.
3.1 Organisatie De Bunders
De schoolleiding van De Bunders wordt gevormd door:
-Gerard Molenkamp, schoolleider.
De leerlingzorg wordt gecoördineerd door:
-Karin Boonman, intern begeleider.
Daarnaast zijn er twee Leergroep coördinatoren:
-Suzanne Marinussen, Leergroep I
-Lieke Bluijs, Leergroep II
Tezamen vormen zij het Managementteam (MT) dat zorg draagt voor de onderwijsinhoudelijke en organisatorische
ontwikkeling op school. Bij afwezigheid van de schoolleiding is dit ook de volgorde van verantwoordelijke personen op school.
3.2 Besluitvorming
De schoolleiding is verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het MT besluit zoveel als mogelijk unaniem. De schoolleider
heeft de eindverantwoordelijkheid. Het team van leerkrachten geeft een zwaarwegend advies aan het MT over
onderwijsaangelegenheden en adviseert het MT in andere aangelegenheden.
De schoolleiding is op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen gehouden om voorgenomen veranderingen of
vernieuwingen van onderwijskundige en/of organisatorische aard, ter advisering of instemming voor te leggen aan de
Medezeggenschapraad.
3.3 Schooltijden en onderwijstijd
Schooltijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.30 - 14.30 uur
woensdag van: 8.30 - 12.30 uur.
Alle kinderen blijven over; de leraren lunchen met de kinderen in de eigen groep.
De school is tien minuten voor aanvang open (eerste bel 08.20 uur). U kunt uw kind dan naar de groep brengen.
De tweede bel gaat om 08.30 uur, lessen starten, u wordt verzocht de school te verlaten.
Wilt u bijpraten met andere ouders dan kunt u dat tot 09.00 uur doen in onze teamkamer. Thee en koffie staan klaar.
Onderwijstijd
In alle groepen ontvangen de kinderen in 2017/18 976 uur onderwijs. Hiermee voldoet de school ruimschoots aan het
wettelijk minimum van 7520 uur onderwijs in acht jaar. De MR wordt jaarlijks instemming gevraagd met betrekking tot het
vaststellen van de onderwijsuren, vakanties, vrije dagen en studiedagen.
3.4. Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Studiedagen/momenten

eerste schooldag 28 aug. 2017

carnaval/crocus 12 t/m 16 febr. 2018

Personeelsdag BOOM

ma 13 nov 2017

studiedag

woe 14 mrt 2018

studiedag

vrijdag 22 juni 2018

Studiedag: jaarevaluatie

herfstvakantie 16 t/m 20 okt. 2017
kerstvakantie 26 dec. t/m 05 jan. 2018

do 5 okt 2017

Paasvakantie 30 maart-2 april 2018
meivakantie 23 apr. t/m 04 mei 2018

Overige vrije dagen
vrijdagmiddag 13 oktober

12.00 uur school uit

2e Pinksterdag 21 mei

vrijdagmiddag 22 december

12.00 uur school uit

zomervakantie 9 juli t/m 17 aug. 2018

vrijdagmiddag 9 februari

12.00 uur school uit

vrijdagmiddag 20 april

12.00 uur school uit

donderdagmiddag 5 juli

12.00 uur school uit

vrijdag 6 juli

aanvang zomervakantie

hemelvaart 10 en 11 mei 2018

De school begint weer maandag 20 augustus 2018
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3.5 Samen lunchen/continurooster:
Onze school heeft een continurooster. Onze eigen leerkrachten lunchen samen met de kinderen.
Er zijn hier voor ouders geen kosten aan verbonden.
Eten en drinken:
De kinderen nemen zelf brood en iets te drinken mee. Onze ervaringen met de lunch op school zijn positief. Ofschoon een
beperkt aantal ouders soms een klein snoepje meegaven voor tussen de middag, zijn wij daar geen voorstander van. U wordt
gevraagd geen snoep mee te geven. Wij zijn ook een noten- en pinda arme school: een aantal kinderen heeft allergieën.
3.6 Buitenschoolse Opvang (BSO):
U kunt zelf als ouder kiezen of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang.
Stichting Humanitas is met de BSO en het Kinderdagverblijf partner van de Brede School Bunders en als zodanig met ons
gehuisvest in hetzelfde gebouw.
Er zijn ook andere BSO-organisaties waar kinderen van onze school na schooltijd worden opgevangen.
Stichting Humanitas
B.S.O. De Vlinder
B.S.O. Tierelier

013-5131576
013-7200902
013-5400166

www.kinderopvanghumanitas.nl
www.kinderopvangdevlinder.com
www.kinderopvangtierelier.nl

Kinderen die gebruik maken van BSO Humanitas blijven in het schoolgebouw. Kinderen van de bovenverdieping gaan
rechtsreeks naar de BSO-ruimte.
Kinderen van Leergroep I, worden beneden opgehaald door een van de Humanitasleidsters. Zij verzamelen bij het
Beweegplein.
Kinderen van de overige BSO-instanties verzamelen eveneens in het speelwerklokaal en worden daar door de taxichauffeurs
opgehaald.
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3.7 De Bunders: het team in 2017-2018
Schoolleider

Intern Begeleider

Gerard Molenkamp
g.molenkamp@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)

Karin Boonman
ib.debunders@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)

Conciërge

Administratie

Giel van Genugten
g.vangenugten@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)

Bianca van den Boer
administratie.debunders@stgboom.nl
(donderdag ochtend)

Anjes Franke

Eva Lopes Cardozo

a.franke@stgboom.nl
dinsdag: basisschoolcoach en
begeleiding studenten
donderdag: leerlingondersteuning

e.lopescardozo@stgboom.nl
(ma-o en do-ochtend)

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Onderwijsassistente

Onderwijsassistente

Els Schreuder
e.schreuder@stgboom.nl
(ma-di-woensdag om de week)

Hennie van de Snepscheut
h.vandesnepscheut@stg.boom.nl
(ma-o, dinsdag, vrijdag-ochtend)

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 A

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 A

Ondersteuning Leergroep II (tot herfst)
Dans en drama ateliers

Kunstplein
Jolien van den Hoven
j.vandenhoven@stgboom.nl
(ma, di, woensdag)

Anny Cornelissen-v.d. Heuvel
a.cornelissen@stgboom.nl
( do, vrijdag)
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Leergroep I: basisgroep 1/2/3 B

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 B

Rekenplein

Rekenplein

Mayke Dijk
m.dijk@stgboom.nl
(ma, do, vrijdag)

Suzanne Marinussen-Hoedjes
Bouwcoördinator Leergroep I
s.marinussen@stgboom.nl
(di, woensdag)

Leergroep I: basissgroep 1/2/3 C
Wereldplein
Stevie Verweijmeren
s.verweijmeren@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 D

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 D

Taalplein

Taalplein

Linda van der Ven
l.vanderven@stgboom.nl
(ma, di)

Lieke van der Vleuten
l.vandervleuten@stgboom.nl
(woe, do,vrijdag)

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 E

Leergroep I: basisgroep 1/2/3 E

Techniek plein

Techniekplein

Susan Tuerlings
s.tuerlings@stgboom.nl
(ma,di,do,vrijdag)

Anny Cornelissen-v.d. Heuvel
a.cornelissen@stgboom.nl
(woensdag)

Leergroep II: basisgroep 4/5 A
Leesplein
Léon op ‘t Hoog
l.opthoog@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)

Leergroep II: basisgroep 4/5 B
Taalplein
Lieke Bluijs
l.bluijs@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)
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Leergroep II: basisgroep 4/5 C
Rekenplein
Linda van Antwerpen
l.vanantwerpen@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)
Groep 6A

Groep 6A

Sandra van Riel
s.vanriel@stgboom.nl
(ma t/m do)

Mayke Dijk
m.dijk@stgboom.nl
(vrijdag)

Groep 6B

Groep 6B

Sanne van Gils
s.vangils@stgboom.nl
(ma t/m donderdag)

Mariëlle van Oorschot
m.vanoorschot@stgboom.nl
(vrijdag)

Groep 7

Groep 7

Riëtte Stevens-van de Bijgaart
r.stevens@stgboom.nl
(ma, di, woensdag)

Mary Aarts-van Rijsewijk
m.aarts@stgboom.nl
(do-vrijdag)

Groep 7
Danny Nieuwenhuis, onderwijsassistent
d.nieuwenhuis@stgboom.nl
(ma t/m vrijdag)
Groep 8A

Groep 8A

Nils Hoogeland
n.hoogeland@stgboom.nl
(ma, dinsdag)

Erwin Klaasse
e.klaasse@stgboom.nl
(woe, do, vrijdag)

Groep 8B

Groep 8B

Luc Vermeulen
l.vermeulen@stgboom.nl
(ma, di, do,vrijdag)

Woensdagen
Linda van der Ven, tot Carnaval
l.vanderven@stgboom.nl

Na carnaval: Lieke van der Vleuten

Lieke van der Vleuten, na Carnaval
l.vandervleuten@stgboom.nl
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3.8 Scholing en professionalisering van ons team.
Het team van leerkrachten neemt dit jaar deel aan vier studiedagen. Deze dagen staan vermeld op de schoolkalender en in
deze gids pagina 26/27. Daarnaast zijn er per Leergroep nog specifieke studiemomenten die plaatsvinden na schooltijd.
Doel van de studiedagen is het uitvoering geven aan activiteiten uit ons Jaarplan en Schoolplan.
Zaken als onderwijsinnovatie, schoolontwikkeling, nieuwe methodieken en leerkrachtvaardigheden etc. worden dan belicht of
eigen gemaakt. Ook werken wij aan professionalisering m.b.t. onderlinge communicatie, feedback en gesprekstechnieken.
Wij laten ons geregeld ondersteunen door collega’s van onze stichting met specifieke kennis of vaardigheden of maken
gebruik van externe adviseurs.
Naast studiedagen hebben leraren ook persoonlijke ontwikkelingsplannen. Deze maken deel uit van de jaarlijkse
gesprekkencyclus. Schoolleiding en MT voeren gesprekken en bezoeken lessen ter ondersteuning en als onderdeel van
kwaliteitszorg. Leraren kunnen ook scholing buiten school volgen. Tweejaarlijks organiseert de stichting een personeelsdag.
Deze heeft altijd een onderwijskundige inhoud. De eerstkomende personeelsdag is 5 oktober 2017.
Onze school is een Academische Opleidingsschool verbonden aan de lerarenopleiding Pabo ’s-Hertogenbosch.
Dit betekent dat wij gekwalificeerd zijn studenten op te leiden. Om de activiteiten te coördineren is een basisschoolcoach
beschikbaar. Deze werkt nauw samen met de studieloopbaanbegeleider van de pabo en coacht zowel studenten als
leerkrachten.
Studenten die afstuderen nemen een gedeelte van hun stageperiode de groep over en draaien volledig mee in ons team.
De leerkracht blijft echter de eindverantwoordelijke voor de groep.
Tevens voeren zij een onderzoek uit. Hiervoor wordt door De Bunders een onderwerp aangedragen. De studenten vormen
samen met de schoolleiding, basisschoolcoach en teamleden een onderzoeksgroep.
Naast pabo-studenten bieden wij stageplaatsen aan voor o.m. onderwijsassistentes, studenten pedagogiek, ICT-stagiaires.
Wij streven naar een win-winsituatie: de student leert van ons en wij leren van de student om te komen tot een continue
ontwikkeling binnen onze school.
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3.9 Kalender Schoolactiviteiten 2017-2018

november 2017
januari 2018

13 nov
15 nov
18 nov
eind nov

MR-vergadering
dierendag
start Kinderboekenweek
studiedag Stichting BOOM /geen lessen
afsluiting Kinderboekenweek
start Herfstvakantie; school uit 12.00 uur
einde Herfstvakantie/ Luizencontrole
oudergesprekken Leergroep I
theatervoorstelling Leergroep II
“De kunst van het griezelen”.

4 dec
5 dec
12 dec
18 dec

Sinterklaas Leergroep 1 en 2 8.30-11.00
surprise grp 6,7,8
MR-vergadering
theatervoorstelling Leergroep I
mini-opera: Het Boompje
Kerstviering ochtend en kerstdiner avond
start Kerstvakantie: school uit 12.00 uur

21 dec
22 dec

begin febr

6 maart
8 maart
14 maart
28 maart
Eind maart
30 maart

2 april
9 t/m 13 april
10 april
11 april
12 april
17,18, 19 april
20 april
20 april
20 april
12 juni
13-16 juni

aanmelden brugklas A-K
aanmelden Brugklas L-Z
studiedag team: geen lessen
Grote Rekendag
Rapportages groep 6,7,8
Goede Vrijdag
start Paasvakantie t/m 2 april

4 mei
7 mei

einde meivakantie/luizencontrole
theatervoorstelling groepen 6,7,8
“Brieven uit de oorlog”.
10+11 mei
Hemelvaartweekend: geen lessen
13 mei
Moederdag
18 mei
praktisch verkeersexamen gr. 7
21 mei
2e Pinksterdag: vrij: geen lessen
22 t/m 25 mei schoolkamp groepen 8

17 juni
21 juni
21 juni
22 juni
29 juni
Eind juni

einde Paasvakantie
Leesweek
MR-vergadering
Boekenjacht
Theoretisch Verkeersexamen gr. 7
Eindtoets Route 8 groepen 8
Verzenden bericht van toelating VO
Sportochtend/Koningsspelen
Begin meivakantie: school uit: 12.00 uur
MR-vergadering

ondervoorbehoud vanwege WK-voetbal

wandelvierdaagse Oisterwijk
Vaderdag
kennismaking brugklas
kennismaken in nieuwe groepen 2018/19
studiedag team: geen lessen
Bundersdag
rapportage n.a.v.” Kijk” Leergroep 1 en 2
rapportages grp 6,7,8

musical en afscheidsavond grp 8
uitzwaaien grp 8 met alle kinderen

De zomervakantie vangt aan op:

donderdag 5 juli

De school begint weer op:

school uit: 12.00

maandag 20 augustus 2018: 08.30 uur
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augustus 2018

3 juli
4 juli

7 febr
9 febr.
9 febr.
14 febr
16 febr.
21,22,27 febr

oudergesprekken n.a.v. rapportage
Leergroep 1
MR-vergadering
carnavalsviering alle groepen
start Carnavalsvakantie: school uit 12.00
Valentijnsdag
einde Carnavalsvakantie/luizencontrole
adviesgesprekken grp 8 VO

juni 2018

5 jan
einde Kerstvakantie/luizencontrole
8 mei
16 jan-3 febr tentoonstelling leerjaar 3 en 4
24 jan-3 febr nat. Voorleesdagen groepen starten
met Voorleesontbijt 9 febr.
eind jan
rapportage “Kijk” Leergroep
9 febr13
1 en
febr2

april 2018

maart 2018

22 sept
27 sept

3 okt
4 okt
4 okt
5 okt
12 okt
13 okt
20 okt
week 23 okt
24 okt

februari 2018

mei 2018

19 sept

eerste schooldag: opening schooljaar
schoolfotograaf
schoolfotograaf, ook broertjes/zusjes
open inloop nwe ouders
algemene ouderavond/Info groepen
Leergroep 1 en groepen 6,7,8
algemene Ouderavond/Info groepen
Leergroep 2
schoolreis dag
start verkoop Kinderzegels 12.00 uur
groepen 7 en 8
studiedag team / geen lessen
voorlichtingsavond ouders grp 8 VO
op 2College Durendael
verjaardag school (43 jr)
gesprekken Leergroep 1 en 2
rapportages groepen 6,7,8

december 2017

juli 2018

28 aug
4 sept
5 sept
6 sept
18 sept

oktober 2017

augustus / september
2017
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Hoofdstuk 4
Ouderbetrokkenheid en communicatie
Op De Bunders zijn veel ouders betrokken bij het wel en wee van de school. Ze verrichten hand-en spandiensten, zijn
klassenmoeder, rijden mee naar excursies of denken mee in verschillende oudergroepen.
Voor meer informatie vraagt u de klassenmoeder, leerkracht of juf Mariëlle van Oorschot, coördinator ouderbetrokkenheid:
m.vanoorschot@stgboom.nl
4.1 De Medezeggenschapraad
De MR is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Het is haar taak om het (voorgenomen) beleid van de school te toetsen. Dat
gebeurt door het geven van advies of instemming aan een aantal bij reglement vastgestelde onderwerpen. Bovendien kan de
MR ook zelf initiatief nemen en dit aan de schoolleiding voorleggen. In de MR zijn drie ouders en drie personeelsleden
vertegenwoordigd.
Oudergeleding

Jurgen Bogers

Ton Berkelmans, voorz.

Wouter van Vugt

Riëtte Stevens, secr.
Groep 7

Erwin Klaasse
Groep 8 A

Personeelsgeleding

Léon op ’t Hoog
Leergroep II, 4/5 A

Bespreekonderwerpen zijn o.a.: onderwijsbeleidsplan, personeelsbeleid, huisvesting, vakantierooster, zorgplan,
arbo- en veiligheidsbeleid.
In de MR zijn drie ouders en drie leerkrachten vertegenwoordigd; zij worden democratisch gekozen.
De directeur van de school is adviseur en vertegenwoordigt het Bevoegd Gezag. Hij heeft geen stemrecht.
Het schoolbestuur heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR). Daarin zijn de verschillende MR’en
van alle scholen binnen het bestuur vertegenwoordigd. Van onze MR is één ouder en één leerkracht vertegenwoordigd in de
GMR.
Als u vragen, zorgen of suggesties heeft schroom dan niet om met een van de leden van de MR contact op te nemen. Er is
een mogelijkheid om de medezeggenschapsraad te mailen: mr.debunders@stgboom.nl
U kunt onze activiteiten lezen op de website van De Bunders: www.bunders.nl
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4.2 De Oudercommissie
De Oudercommissie (OC) is een afvaardiging van ouders uit de onder- en bovenbouw, die zich inzetten voor het organiseren
van o.a. schoolactiviteiten ten behoeve van de leerlingen in overleg met de leerkrachten en aansluitend op het lesprogramma.
Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals het schoolreisje, de sportdag, Sinterklaas, kerstviering, Carnaval, de Bundersdag,
verkeersveiligheid, avondvierdaagse, oriëntatie ochtend nieuwe kleuters, project voor goede doelen etc.
De OC heeft een adviserende, c.q. signalerende taak naar de Medezeggenschapsraad en een signalerende taak naar de
leerkrachten. Het is haar doel om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te vergroten en de communicatie richting de
ouders goed in stand te houden of te verbeteren.

Van links naar rechts en van boven naar beneden:
Marjoke Gielens, Nicole van Wijnbergen, Floor Frenken, Inda Paymans, Monique van Overbeek, Charlotte Vredebregt
Georgette Smolders, Michelle Ebeling Koning (voorzitter), Chantal Peerbooms, Katja van den Boer (penningmeester)
Wendy van Es, Maartje de Jong (niet op foto)
Vrijwillige ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017/2018 vastgesteld op € 45 per kind.
Voor kinderen die na de kerstvakantie instromen is de ouderbijdrage € 25. In de ouderbijdrage is de bijdrage voor onkosten
van het schoolreisje van € 22,50 inbegrepen.
De ouderbijdrage wordt besteed aan een aantal schoolactiviteiten waar de overheid geen bekostiging voor geeft: vieringen
rond Kerst, Carnaval en Pasen; sportdagen, wandelvierdaagse, Sint Nicolaas, Bundersdag, musicals etc.
Tijdens de Algemene Ouderavonden aan het begin van het schooljaar wordt een overzicht gepresenteerd van zowel de
activiteiten voor het nieuwe schooljaar, als een financieel overzicht van het afgelopen schooljaar.
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen, spreek dan een van de OC-leden aan, mailen mag ook:
ouderraad.debunders@stgboom.nl

Schoolgids Brede basisschool De Bunders 2017-2018

pag - 27 -

4.3 Communicatie
De school heeft een digitale nieuwsbrief: BundersInfo, een website, gebruikt de e-mail, schrijft nieuwsbrieven en houdt
gesprekken met ouders, adviseurs, overheden en andere betrokkenen.
Wij zouden u willen aanmoedigen om met uw vragen, kritiek, klachten of verbeterpunten naar ons toe te komen.
Primair kunt u daarvoor altijd bij de leerkracht van uw kind(eren) terecht.
Mocht dat onvoldoende antwoord geven dan kunt u Karin Boonman, onze intern begeleider benaderen als het gaat om
specifieke leerlingondersteuning. Zijn het meer zaken van algemene aard, benadert u dan de schoolleiding.
Eens in de veertien dagen komt de BundersInfo uit. Hierin staan de belangrijkste wetenswaardigheden, mededelingen,
uitnodigingen en nieuwtjes van afgelopen en komende twee weken.
De BundersInfo wordt verzonden aan alle ouders/verzorgers via ons leerling-administratiesysteem.
Het is dus van groot belang dat uw e-mailadres daarin juist staat vermeld. Via onze website www.bunders.nl kunt u alle
eerder verzonden exemplaren downloaden.
Website:
Op de schoolwebsite staan, naast een aantal documenten, ook de actuele ontwikkelingen vermeld.
Ouderportal
Onze school werkt met het Ouderportal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. In het Ouderportal kunt u uw eigen gegevens
wijzigen zoals onder andere uw e-mailadres.
Tegen de tijd van de rapportages zetten wij het Ouderportal open en kunt u de resultaten van uw kind zien, downloaden en
printen. Bij de uw aanmelding voor onze school krijgt u een Ouderaccount toegewezen.
Voor dit account kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Bent u het account kwijt zend u dan een e-mail naar
administratie.debunders@stgboom.nl
Zie ook: http://www.bunders.nl/ouders/het-ouderportaal.aspx
Bunders-App
Met de werkgroep communicatie wordt momenteel ewerkt aan een eigen school-app.
Wij verwachten die dit schooljaar in gebruik te kunnen gaan nemen.
Groeps e-mail/nieuwsbrieven Leergroepen I en II:
Ouders worden na elke schoolvakantie geïnformeerd door de leerkracht over het onderwijsprogramma en activiteiten van de
komende periode. Via de groeps-email krijgt u in de eerste schoolweek ook de (e-mail)adressen van de kinderen in de groep.
Onder de ouders/verzorgers van de kinderen in de Leergroepen I en II worden geregeld Nieuwsbrieven verspreid.
Foto’s van werkstukken van de kinderen bereiken u via ‘Klasbord’.
De Bunders heeft ook enkele ouders actief in een communicatie- en PR-groep als onderdeel van Ouderbetrokkenheid.
Deze groep wordt geleid door onze leerkracht Mariëlle van Oorschot, m.vanoorschot@stgboom.nl
Deze werkgroep is momenteel bezig een Bunders-app te ontwikkelen. Naar verwachting zal deze dit schooljaar worden
gelanceerd.
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Hoofdstuk 5
Onderwijs en resultaten
5.1 Onderwijs
Het onderwijs op onze school is op twee wijzen georganiseerd: Leergroep I en II en leerstofjaargroepen 6,7,8.
Methoden fungeren als leidraad. De gekozen methoden voldoen aan een kwaliteitsstandaard: de kerndoelen die het Ministerie
van Onderwijs heeft geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het leerstofaanbod van de methoden en methodieken.
5.2 Methodisch leermateriaal per vakgebied en toetswijze
Vakgebied

Methode

Toetswijze

Taal

Begrijpend lezen

Schatkist
Veilig Leren Lezen
Taal Actief
Nieuwsbegrip XL woordenschat
Veilig leren lezen Leergroep I
Estafette grp 4 t/m 8
Nieuwsbegrip XL

Spelling
Schrijven
Engels, alle groepen
Rekenen

Taal actief spelling
Pennenstreken
Groove me
Wizwijs

Spaans groep 7en 8
OJW: Oriëntatie op Jezelf
en de Wereld:

Rosa y Juan
Methodiek en materialen:
Leergr II, Regenboogwereldkist
Grp 6,7,8 Spectrumbox
Techniektorens

CITO - Taal voor kleuters leerjaar 1 en 2
Methode gebonden toetsen
Methodegebonden toetsen leerjaar 3 t/m 8
CITO – entreetoets, CITO – eindtoets
CITO Leestempo en leestechniek
Facultatief CITO DMT en CITO AVI
CITO Begrijpend lezen
Methode gebonden toetsen
CITO Spelling
Beoordeling gedurende het jaar
Methodegebonden toetsen leerjaar 4 t/m 8
CITO rekenen voor kleuters leerjaar 1 en 2
CITO Rekenen-Wiskunde leerjaar 3 t/m 8
Methode gebonden toetsen
Bunders eigen toetsmateriaal
Op proces en resultaat:
Beoordeling na opdrachten
Beoordeling na opdrachten

Technisch lezen

(Geschiedenis, Aardrijkskunde
Natuuronderwijs, Wetenschap &
Techniek, Burgerschap)

Verkeer
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Muziekimpuls regeling
Drama
Bewegingsonderwijs

Klaar over 3
Project Streetwise(2-jarig)
Diverse bronnenboeken
Diverse bronnenboeken
Metropole op School en diverse
bronnenboeken en internet
Lessenseries in samenweking
met Kon.Harmonie Asterius
Moet je doen
Basisboek Bewegingslessen

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Goed gedaan!

Godsdienst/Levensbeschouwing

Projecten levensbeschouwelijke
vorming. Bronnenboeken.

Methodegebonden toetsen leerjaar 3 t/m 8
Theoretisch/praktisch verkeersexamen leerjaar 7
Beoordeling na opdrachten
Beoordeling na opdrachten
Beoordeling door leerkracht

Beoordeling na opdrachten
Criteria uit Bewegingslessen;
eigen oordeel/oordeel vakleerkracht gym
Beoordeling in situaties door leerkracht
Leerlingvolgsysteen KIJK! Leergroep I en II
Leerlingvolgsysteem ZIEN! Leerjaar 6,7,8
Beoordeling in situaties door leerkracht

Aanvullende materialen
Naast methoden gebruiken wij ook tal van extra verdiepende en remediërende materialen. Dat kan gaan om software en
boeken, spellen en techniekmateriaal etc. De leerkracht kan in elke groep deze materialen inzetten aan de hand van de
onderwijsbehoeften van de leerling.
In dit schooljaar 2017/18 kunnen er wijzigingen in de toetskalender gaan optreden als gevolg van aanpassing aan ons
vernieuwd onderwijs-concept. Wij zullen u daarover via de BundersInfo informeren.
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5.3 Resultaten
Ouderavonden en rapporten.
Er zijn een drietal formele contactmomenten voor ouders en leerkracht om de vorderingen van hun kind te bespreken. Eind
november, medio maart en eind juni. In de Leergroepen I en II wordt in de novemberronde een gesprek gehouden. Er is dan
nog rapportage beschikbaar. Deze volgt in maart en juni.In de groepen 6,7, 8, verschijnen drie rapporten.
Bij de rapporten zijn tien-minutengesprekken gepland. Precieze data worden in de BundersInfo bekend te maken.
Het rapport wordt voorafgaand aan de oudergesprekken via de ouderportal aan u kenbaar gemaakt.
Naast deze formele gesprekmomenten is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. Doet u dit
graag ‘s middags ná schooltijd. Ook kan het zo zijn dat de school graag een gesprek met u over uw kind voert. Wij zullen u
dan benaderen.
In juni wordt voor de leerlingen van groep 7 een preadvies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen van
groep 7 worden hier speciaal voor uitgenodigd.
In groep 8 wordt de definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs gemaakt. Het schooladvies wordt bepaald door de
leerprestaties en leerhouding gedurende de laatste jaren op de school. De eindtoets is alleen van invloed indien de score
hoger uitvalt dan het advies. Het schooladvies vindt dus vóór de eindtoets plaats en wordt na overleg tussen de leerkracht
van groep 8 en de vorige groep (7) en intern begeleider aan ouders en kind medegedeeld in het ouder-kindgesprek.
Jaarlijks is er een algemene informatieavond op 2College Durendael die de scholen voor voortgezet onderwijs samen met alle
basisscholen in Oisterwijk en Moergestel organiseren.
U kunt op deze avond terecht voor uitleg over de procedure voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. In januari/februari
zijn er adviesavonden met betrekking tot een keuze voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 geeft in een
persoonlijk gesprek het eindadvies van de school.
Tijdspad adviezen VO
 juni: preadviezen in groep 7
 november: voorlichting door VO-scholen
 januari/februari: adviesgesprek VO
 uiterlijk 1 maart: aanmelden voortgezet onderwijs
 Eindtoets Route 8: april
 april: bericht over toelating VO
 juni/juli: scholen voor voortgezet onderwijs organiseren een kennismakingsmiddag voor de kinderen van groep 8.
Opbrengsten van leren en onderwijzen:
In april 2016 heeft de school gekozen voor aan andere eindtoets dan de gebruikelijke Citotoets. Dit maakt dat resultaten niet
meer vergelijkbaar zijn. Er is nog geen landelijk vergelijkingscijfer beschikbaar. De laatste twee jaar lag dit op ca. 210.
De norm van de inspectie van het onderwijs ligt op 202.
Schooljaar

gemiddelde

schoolscore Bunders

2013 Cito Eindtoets

536,6

538,5

2014 Cito Eindtoets

536,5

538,0

2015 Cito Eindtoets

534,8

538,8

2016 Route 8 eindtoets
2017 Route 8 eindtoets

Landelijk: 210,6
Inspectienorm: 202,6
Landelijk: 210,6
Inspectienorm: 202,6
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Uitstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs

2015

2016

2017

voortgezet speciaal onderwijs
0
0
0
vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
0
0
0
vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
2
4
2
vmbo Gemengd theoretische leerweg
9
9
1
vmbo Theoretische leerweg
0
9
8
vmbo Theoretische leerweg / HAVO
0
0
4
havo
16
23
16
havo/vwo
0
0
5
vwo
19
8
12
De uitstroom van kinderen naar het speciaal onderwijs is laag. Gemiddeld ongeveer een à twee leerlingen per jaar; minder dan
Totalen
46
53
48
0,5%. De landelijke norm wordt daarmee niet overschreden.

5.4 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Daarvoor is het nodig dat we
als school beschrijven, wat we goed vinden binnen een bepaald gebied, hoe we dat meten en waarmee we onszelf
vergelijken.
In samenwerking met alle BOOM-scholen werken wij er aan om een goede school te blijven en een betere te worden.
Bij de zorg voor kwaliteit in scholen stellen we onszelf vijf vragen:
 Doen we de goede dingen?
 Doen we die dingen ook goed?
 Hoe weten we dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen we met deze kennis?
In navolging van landelijke ontwikkelingen wordt op stichting BOOM-niveau momenteel nagedacht om een intern systeem van
auditing te ontwerpen. Onze school heeft zelf als kwaliteitscriteria Welbevinden en Betrokkenheid. Dit kunnen wij registreren
en meten met KIJK!, ons observatie en registratiesysteem. Voor Betrokkenheid hanteren wij de zogenaamde Leuvense
betrokkenheidsschaal. Deze meet in vijf categoriën de kenmerken en handelingen van kinderen wanneer zij met hun spel en
leren bezig zijn.
Voorts controleert de Inspectie van het Onderwijs de opbrengsten van ons onderwijs, zijn er schoolbezoeken eens in de vier
jaar, doet zij aan documentenonderzoek en overlegt zij daarover met het bestuur.
In juni 2014 is onze school bezocht door de inspectie en is het standaardbasistoezicht verlengd.
Zie ook: https://schooldossier.owinsp.nl > ‘zoek scholen’.
Naar verwachting zal in 2018 een volgend ‘periodiek kwaliteitsonderzoek’ plaatsvinden.
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Hoofdstuk 6
Rechten en plichten van ouders
6.1 Aanmelding
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Daardoor is er nogal wat veranderd in de wijze van
aanmelden én inschrijven van een kind op school.
In vrijwel alle gevallen kan een kind gewoon worden aangemeld en ingeschreven op een school. Maar in de Wet Passend
onderwijs is geregeld dat elke basisschool vooraf met de ouders moet bespreken of een kind extra of speciale zorg nodig
heeft én of de school deze zorg kan bieden.
Een school heeft na aanmelding van een kind ‘zorgplicht’. Dit betekent dat de school moet zorgen dat een kind de juiste zorg
krijgt op de eigen school of op een andere school. (voor nadere informatie: zie schoolgids)
Met betrekking tot deze zorgplicht is in de Wet Passend Onderwijs geregeld dat:
‐ de aanmelding van een kind altijd schriftelijk gebeurt via het aanmeldingsformulier van de school;
‐ de school na aanmelding zes weken de tijd heeft om te onderzoeken of deze aangemelde leerling plaatsbaar is;
‐ wanneer het in die zes weken nog niet duidelijk is geworden, dan deze termijn met vier weken verlengd kan worden;
- het aanmelden van een kind kan plaatsvinden vanaf het moment dat een kind drie jaar oud is. Wanneer uw kind jonger is
wordt het geplaatst op onze ‘Voorinschrijflijst’.
6.2 Leerplicht:
Vanaf de vierde verjaardag kan een kind naar school. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Ouders conformeren
zich bij hun schoolkeuze en inschrijving aan de regels en schooltijden van onze school.
De Medezeggenschapraad geeft instemming aan een jaarlijks vast te stellen rooster van vakantiedagen, vrije dagen/uren en
studiedagen.
Er zijn strikte regels omtrent verzuim in situaties dat uw kind de school niet kan bezoeken. Zie hiervoor bijlage 1.
6.3 Verzuim en verlof:
Verzuim:
Is uw kind ziek is of kan het om andere redenen de school niet bezoeken, ontvangen wij graag vóór aanvang van de
schooltijd uw ziekmelding:
leergroepen I :
leergroep II :
groepen 6,7,8:

leergroep1.debunders@stgboom.nl
leergroep2.debunders@stgboom.nl
013-5230 999

Wanneer uw kind niet op school is zonder reden nemen wij vanaf 08.45 uur contact met u op.
Verlof:
Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat u enkel bij hoge uitzondering extra (vakantie)verlof buiten de
schoolvakanties kunt aanvragen. Als u met uw kinderen op vakantie wilt, kan dat in de twaalf weken schoolvakanties die er
zijn. Om u tegemoet te komen en de drukte wat voor te zijn is de school voorafgaand aan schoolvakanties wat eerder uit of is
een studiedag gepland.
Is uw kind nog niet leerplichtig dan verwachten wij toch dat ook u zich houdt aan de regels voor aanwezigheid en schooltijden
op school.
Controle op verzuim:
De afdeling Leerplicht van de gemeente Oisterwijk voert een strikt beleid ter voorkoming van ‘luxe-verzuim’.
De schoolleiding is verplicht elke vrijdag voor een vakantie de absenten te melden. Controle volgt vanuit de gemeente. Een
proces-verbaal bij ongeoorloofd afwezig zijn is niet uitgesloten.
Om misverstanden met de leerplichtambtenaar te voorkomen, is het noodzakelijk om het ‘verpleegadres’ bij het ziekmelden te
vermelden indien dat afwijkt van het thuisadres.
6.4 disciplinaire maatregelen:
6.4.1. interne time-out
Een interne time-out betekent dat de schoolleiding van de school een kind met onmiddellijke ingang niet meer in de eigen
groep plaatst en onder een ander toezicht in de school stelt. Ouders worden terstond in kennis gesteld. Met hen wordt
overlegd over de ontstane situatie en gezocht naar oplossingen.
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6.4.2. schorsing
Na een of meerdere ernstige incidenten kan het bevoegd gezag overgaan tot een schorsing. De school neemt wel
maatregelen, zodat het leerproces voor de leerling gewaarborgd is. Voordat overgegaan wordt tot schorsing, vindt er tussen
school en ouders hoor en wederhoor plaats. Verder is er in de Wet op het Priomai Onderwijs, een groot aantal regels
opgenomen, waaraan voldaan moet worden.
6.4.3. verwijdering
Verwijdering is een uiterste maatregel, die aan strikte voorwaarden is gebonden. De belangrijkste zijn:

de beslissing tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag, als zich meerdere keren een ernstig incident
heeft voorgedaan, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid van de kinderen en/of voor de voortgang van
het onderwijs.

het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk.

ouders kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

het bevoegd gezag hoort de ouders n.a.v. het bezwaarschrift.

vervolgens neemt het bevoegd gezag binnen vier weken een definitieve beslissing.

de definitieve verwijdering vindt plaats, als het bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat een andere basisschool of
een school voor speciaal onderwijs bereid is om de leerling toe te laten. Als dit binnen een periode van acht weken
niet lukt en het schoolbestuur kan aantonen dat ze al het mogelijke gedaan heeft gedaan om de leerling op een
andere school te plaatsen, kan zij tot definitieve verwijdering overgaan.
De regels rondom toelating, schorsing en verwijdering zijn opgenomen in een protocol; u kunt dit protocol op school inzien
alsmede op de website.
6.5 Informatieplicht en informatierecht
Wij informeren u graag over de ontwikkeling van uw kind(eren). Er is wetgeving over de informatieplicht van de school aan de
ouders. Alle ouders krijgen in principe dezelfde informatie, maar er kunnen verschillen optreden. De ene ouder heeft recht op
meer informatie dan de andere.
De beleidsregels zijn:
 Voor getrouwde of samenwonende ouders, die het (wettelijk) gezag over de kinderen hebben, is de situatie het
gemakkelijkst. Zij krijgen gezamenlijk alle informatie over hun kind.
 Gescheiden, niet meer samenwonende ouders, die wel het (wettelijk) gezag over hun kinderen hebben, hebben recht
op alle informatie. De wijze waarop u de informatie ontvangt, kunt u overleggen met de schoolleiding en/of
groepsleerkracht. In principe verstrekken we de informatie per kind één keer, aan de ouder war het kind dagelijks
wordt verzorgd Op verzoek kan een ouder bijvoorbeeld een duplicaat van het rapport, schoolgids e.d. ontvangen.
 Ouders die geen (wettelijk) gezag (meer) over hun kind hebben, hebben óók recht op informatie over hun kind.
De ouder moet daar zelf om vragen. De school hoeft niet uit zichzelf informatie te verstrekken. Als het gaat over de
vader, moet hij het kind wettelijk erkend hebben, anders heeft hij geen recht op informatie.
 Ouders zonder (wettelijk) gezag hebben slechts beperkt recht op informatie over hun kind; zij krijgen uitsluitend
belangrijke feiten en omstandigheden te horen, zoals de schoolvorderingen (bijv. een duplicaat-rapport).
 Als het belang van het kind zich verzet tegen informatieverstrekking, dan heeft een ouder geen recht op informatie
bijvoorbeeld als een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat informatieverstrekking aan een ouder het kind kan
schaden.
In de dagelijkse praktijk geeft de informatieverstrekking weinig problemen. Maar als dat wél zo is, gelden de wettelijke
regelingen. De ouder mét het wettelijke gezag kan informatieverstrekking alleen maar voorkomen, als de andere ouder geen
wettelijk gezag meer heeft én er een uitspraak is van de rechter. Voor de uitvoering van deze regelingen heeft de
schoolleiding inzage nodig in de rechterlijke uitspraak.
6.6 Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind begeleid
wordt, de communicatie vanuit de school of over de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden. We gaan er vanuit dat we de
meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, eerst de leerkracht
aan te spreken en pas dan (indien u onvoldoende gehoor krijgt) de schoolleiding. Ook een gesprek met de
schoolvertrouwenspersoon kan een mogelijkheid zijn. Zie pagina 45.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, ofwel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost,
dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan de klachtencommissie. De
Klachtenregeling treft u aan in bijlage 3.
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Hoofdstuk 7
ABC van de school: overige onderwerpen
Afspraken Leergroep I:
Indien vader, moeder, opa of oma jarig is, mag hiervoor een werkje / versje gemaakt worden. Wilt u dit tijdig
doorgeven?
Om zo snel en rustig mogelijk te beginnen, verzoeken wij u om 08.30 uur de basisgroep te verlaten, zodat de lessen
kunnen beginnen. Als u zaken met de leerkracht wilt bespreken, kunt u een afspraak maken na school.
In de eerste twee weken dat het kind op school zit, krijgt u van zijn leerkracht een intake formulier mee met het verzoek
dit in te vullen. Op dit formulier kunt u aangeven hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en waar u
op dat moment mee bezig bent in de opvoeding. Tevens kunt u vragen en opmerkingen kwijt over de eerste periode
dat uw kind op onze school zit. Als u het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal nog niet aan ons hebt
gegeven, vragen wij u dit bij het gesprek mee te nemen. Zo’n gesprek duurt gewoonlijk ongeveer een twintig
minuten en wordt gepland direct na schooltijd. Als er in de loop van de schooltijd van uw kind behoefte is aan een
gesprek of u hebt vragen en / of opmerkingen dan kan dat altijd na schooltijd. Voor schooltijd is er geen tijd voor,
omdat de kinderen dan moeten worden opgevangen.
Centrum Jeugd en gezin:
Opgroeien en het opvoeden van kinderen is niet altijd even makkelijk. Soms heb je als ouders/ verzorgers behoefte aan
informatie of is ondersteuning welkom of simpelweg nodig. Daarvoor kunt u voortaan terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin
Oisterwijk (CJG). Het CJG kunt u zien als een centraal loket waar diverse organisaties samenwerken voor kinderen en
jongeren van 0 tot 23 jaar.
Met welke vragen kunt u bijvoorbeeld terecht bij het CJG?
Mijn kind zit teveel uur achter de computer. Ik wil dat hij andere dingen gaat doen in zijn vrije tijd, hoe krijg ik dit
voor elkaar?
Mijn zoon/ dochter zit in de puberteit, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
We gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan de kinderen en hoe kunnen we hen het beste begeleiden?
Ben ik als ouder/verzorger streng genoeg?
U kunt elke werkdag contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoon: 0800 - 3 65 65 65 (gratis).
Op deze website www.jeugdengezinoisterwijk.nl vindt u ook een (anoniem) vragenformulier en de tijden en locaties van de
spreekuren.
Cultuuronderwijs
Musea, theater, kerk/moskee
Enkele keren per jaar gaan we met de kinderen naar een museum of een theatervoorstelling. Voor de theater-,
filmvoorstellingen en tentoonstellingen nemen we deel aan de activiteiten van ‘Kunstselect Oisterwijk’. De activiteiten kunnen
soms ook op school plaatsvinden.
Zelf organiseren wij excursies naar bijv. tentoonstellingen, gebedshuizen vanuit het vakgebied
Godsdienst/Levensbeschouwing, bezoekerscentrum Natuurmonumenten Oisterwijk, Kamp Vught (geschiedenis) etc.
Schoolbibliotheek
Lezen is een basisvak. Vanuit deze optiek hebben wij ‘de schoolbieb’ een nieuwe impuls gegeven: er is per september 2016
een eigen schoolbieb . Die is onderdeel van het Leesplein in Leergroep I en II. De collectie is geactualiseerd en opnieuw
gecodeerd. De bieb wordt komende jaren verder uitgebouwd. Wij worden hierbij geadviseerd door de bibliotheek MiddenBrabant. Er is een aantal bibliotheekabonnementen. Hiermee kunnen wij collecties lenen. ‘Bieb-ouders’ en enkele kinderen
zoeken die onder schooltijd in de ‘grote bieb’ uit.
Fietsen en lopen naar school
Om onnodig autoverkeer te voorkomen is er een ‘loop- en fiets’-afspraak op onze school. Woont u in het gebied van de
Groenstraat, Julianalaan, Moergestelseweg en Baerdijk dan wordt u verzocht uw kind lopend naar school te brengen of te
laten gaan.
Kinderen die buiten dit gebied wonen kunnen op de fiets komen. Het spreekt voor zich dat wij autogebruik zoveel als mogelijk
willen beperken. Er komen ongeveer 360 kinderen dagelijks naar onze school.
Stilstaan en perkeren op de verhoogde vlakken bij de toegangen van de school is niet toegestaan vanuit veiligheidsoogpunt.
Denkt u bij het parkeren aan de uitritten van onze buren?
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Fruit eten en drinken:
Het is gebruikelijk dat er rond de ochtendpauze iets gegeten of gedronken wordt. Wij willen u vragen het fruit thuis ‘eetbaar’
te maken. Wilt u ook de naam op het fruit, bekers enz. vermelden, om misverstanden te voorkomen. Wilt u vooral niet te veel
meegeven en er voor zorgen dat het ook echt fruit en drinken is. Koek en dergelijke zijn niet toegestaan.
Voor de lunch geldt hetzelfde.
In het voorjaar van 2018 evalueren wij o.a. het lunchen. De Oudercommissie van onze school heeft de wens uitgesproken om
een meer ‘gezonde school’ te worden. Dit zal dan ook deel uit maken van de evaluatie.
Foto’s en film
Van tijd tot tijd willen wij beeldmateriaal gebruiken voor diverse publicaties zoals op de website, in de schoolgids, lokale
bladen of studiedoeleinden. Vanzelfsprekend zijn deze opnamen illustratief en worden er geen namen of andere privacy
gevoelige informatie bij vermeld. Via de leraar krijgt u per e-mail bericht wanneer er opnamen worden gemaakt.
Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft dat uw kind eventueel op opnamen staat. Mocht u echter wel bezwaar hiertegen
maken, dan verzoeken wij u dit in september van elk schooljaar, schriftelijk bij de schoolleiding kenbaar te maken.
Via de website kunt u foto’s bekijken en met behulp van een wachtwoord dat regelmatig in de BundersInfo wordt gewisseld
en gepubliceerd. Ook kunt u via genoemde site foto’s zelf bijbestellen.
De school is niet aansprakelijk voor beelden gemaakt door niet-schoolmedewerkers, via bijv. mobiele telefoons etc.
GGD Jeugdgezondheidszorg
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U
ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau in de gemeente. Bij de
uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen worden getest en de jeugdarts
bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de
ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties.
Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch spreekuur, al uw vragen
stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment
informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. De jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.
De GGD doet meer!
De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is
de Gezonde School aanpak. Centraal staat de vraag van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en
leerkrachten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. De GGD
ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer informatie: www.gezondeschool.nl.
De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en
bij ingrijpende gebeurtenissen.
Het GGD-spreekuur is op locatie Burg. Verwielstraat 67, Oisterwijk.
Onze sociaal verpleegkundige is Anita Knaapen, tel: 0900-4636443 email: a.knaapen@ggdhvb.nl
Gymnastiek/Bewegingsonderwijs
Leergroep I:
De gymlessen van Leergroep I vinden plaats op het Beweegplein. Ook de grote gymzaal kan worden gebruikt. Wij gymmen
met gymschoentjes voor binnen.
Leergroep II en groepen 6,7,8.
De gymlessen worden in onze eigen gymzaal in de Bredeschool gegeven. Er zijn twee lessen per week. Het gymrooster wordt
gepubliceerd in de Info en wanneer nodig aangepast.
Nagenoeg al onze leerkrachten zijn bevoegd of nageschoold voor het geven van lessen bewegingsonderwijs. Zij die dat niet
zijn, volgen een geplande scholing. De lessen worden dan door een andere bevoegde collega gegeven.
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Jeugdbladen
Lezen is goed voor kinderen, voorlezen ook. Aan het begin van het schooljaar komt er informatie over abonnementen op
jeugdbladen. Deze is afgestemd op de leeftijd en belangstelling van de kinderen. U kunt zelf een abonnement nemen en krijgt
de bladen direct thuis gezonden.
Meepraatraad:
Op De Bunders hebben wij de ‘Meepraatraad’. Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 -elke groep 2- voeren drie à vier maal per jaar
overleg met een leerkracht en de schoolleider van de school. Het gaat over verbeterpunten die zij zelf aandragen vanuit hun
groep of punten die de schoolleiding wil bespreken, bijv. uit de leerlingvragenlijsten of de lijst sociale veiligheid. Deze beide
lijsten maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de school.
Mobiele telefoons
Wie kan er nog zònder? Maar onder schooltijd staan ze uit en worden ze in bewaring gegeven bij de leerkracht.
Wij zien niet aansprakelijk voor vermissing van telefoons die in de jassen of rugzakken van kinderen zijn blijven zitten.
Met toenemende mate worden ‘devices’ ook ingezet op school: onze eigen laptops en PC’s. Met name bij de lessen van
Leskracht! doet zich dat voor, wanneer onderzoeksgroepjes hun vragen gaan onderzoeken.
De leraar van de groep kan besluiten of telefoons/devices ingezet mogen worden onder lestijd. Dit is geen verplichting voor u
of de kinderen om een mobiele telefoon aan te schaffen of beschikbaar te stellen. Het is alleen een mogelijkheid. De school
beschikt zelf over een 60-tal PC’s en laptops en schaft een veertigtal nieuwe, deels ter vervanging, komend schooljaar aan.
Kennismaking jongste kinderen:
Op een aantal momenten per jaar houden wij een inloopochtend voor nieuwe kleuters en hun ouders. De precieze data
worden op de website gepubliceerd en aan betreffende ouders medegedeeld. De Oudercommissie(OC) is ook aanwezig en
informeert over haar rol en activiteiten.
Klassenouders
De klassenouder is een schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van
organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of OC) assisteert de klassenouder bij de organisatie van
activiteiten rondom de groep, waarbij ouderhulp wenselijk is. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het
organisatorische werk uit handen nemen door o.a. te mailen naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van
ouders om te helpen, het doormailen van namen (van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen) aan de leerkracht
enzovoorts. Bij de groepsleerkracht is een beschrijving van de taak van de klassenouder in te zien.
Schoolverzekering
Leerkrachten, stagiaires, vrijwilligers en ouders die op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij onderwijsproces, zijn door ons
bschoolbestuur tegen aansprakelijkheidsrisico’s, verzekerd.
De school is niet verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen. In het geval dat er sprake is van
beschadiging van eigendommen van andere kinderen, ouders, leerkrachten of school zal de schade via de W.A.-verzekering
van de veroorzaker verhaald worden.
Tegen de gevolgen van ongevallen zijn de kinderen niet extra vanuit school verzekerd. Hier geldt de basisverzekering die u
zelf heeft. Wij adviseren ouders die kinderen vervoeren van school naar bijv. het zwembad of bij andere evenementen een
ongevallen-inzittendenverzekering af te sluiten.
Sponsoring
Binnen onze Stichting is het Convenant Sponsoring 1997 van toepassing. Hierin wordt gepleit voor een zelfregulerende
aanpak waarbij de bevoegde gezagsorganen, gegeven hun verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de school, op
een verantwoorde en zorgvuldige wijze omgaan met sponsoring.
Bij sponsoring gaat het om:
 geld, goederen of diensten die door een sponsor worden verstrekt, aan een bevoegd gezag, schoolleiding,
leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt
verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in schoolverband worden geconfronteerd.
 essentieel is dat sponsoren geen invloed hebben op ons onderwijsbeleid.
 sponsoring maakt ons niet afhankelijk van de invloed of wil van de sponsoren.
 ouderbijdragen, schenkingen, donaties, giften en fondsenwerving vallen niet onder het begrip
sponsoring.
De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om de aanvaarding van dergelijke materiële of geldelijke bijdragen. Met eventuele
personele gevolgen moet de personeelsgeleding van de MR instemmen.
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Traktaties en gezond snoepen
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan
voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school
alleen fruit, groente en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school.
We zijn een noten-arme school. Dit vanwege enkele kinderen met allergische reacties. De school kan echter niet garanderen
dat er in het geheel geen noten en aanverwante vruchtsoorten als kiwi’s, op school zijn.
Bij traktaties vragen wij ouders van kinderen met allergische reacties, zelf een traktatie mee te nemen of aan hun kind te
geven. Per groep is bekend welk kind een allergie heeft. Via de klassenouder kunt u dat te weten komen.
Jarig zijn
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Ouders van de
leerlingen van Leergroep I zijn van harte welkom bij het trakteren.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn.
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, gezellig en gezond prima
samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen geen snoep en frisdrank mogen meenemen.
Natuurlijk zorgt de school dan weleens voor een ijsje, zakje chips of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en
toe samen genieten van een extraatje geen probleem.
Veiligheid
Op verschillende terreinen voert de school Veiligheidsbeleid:
 via afspraken en regels met kinderen in de groep en op het plein en in het park
 op sociaal-emotioneel gebied: een protocol Gewenst Gedrag
 via vragenlijsten voor leerlingen, leraren en ouders, die in de MR worden besproken en van actiepunten voorzien
 via instructie en scholing aan BHV’ers in ons team en het houden van ontruimingsoefeningen
 via verkeerseducatie, zoals hieronder verder uitgewerkt.
Verkeer
Onze school is in bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Het label met de zebra SEEF, waarborgt de kwaliteit
van het verkeersonderwijs en bevordert redzaamheid en veiligheid voor kinderen in hun deelname aan het dagelijks verkeer.

In de praktijk betekent dit:
-dat we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan;
-dat alle kinderen les krijgen uit eigentijdse materialen zoals bv. onze methode ‘Klaar … over!’ ;
-dat we vooral aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs, dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen
en hun rol in het verkeer;
-dat we vooral gericht zijn op wat onze schoolomgeving en de school-thuisroute van kinderen aan veilig
verkeersgedrag vraagt;
-dat we ouders bij ons verkeersonderwijs betrekken en met hen samenwerken;
Er is een Verkeerswerkgroep bestaande uit ouders van de Oudercommissie en één van onze leraren. Er wordt samengewerkt
met de gemeente, de politie, vertegenwoordigers van 3VO en verkeerswerkgroepen van andere basisscholen. Vanuit de
school is een van de leerkrachten hierbij betrokken. Kijkt u voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl
Parkeren
Aan de Frans Halsstraat en Rembrandt van Rijnstraat zijn parkeervakken gemaakt. Aan Vogelslaan is eveneens parkeerruimte
aanwezig. Onze buren waarderen het wanneer u de op- en inritten niet blokkeert. Bij halen en brengen wordt u dringend
verzocht niet op het verhoogde vlakken aan de Rembrandt van Rijnstraat en de Frans Halsstraat te stoppen.
Dit is onoverzichtelijk voor overstekende- en fietsende kinderen.
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BHV
De school heeft voldoende leerkrachten als BHV’er. Ook de schoolleiding is hierin geschoold. Tweemaal per jaar wordt een
ontruimingsoefening gehouden met alle brede schoolpartners.
Vertrouwenspersonen
Voor ouders, leerkrachten en kinderen zijn er twee vertrouwenspersonen op onze school.
Zij zijn een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en collega’s. Zij hebben een onafhankelijke positie in het schoolteam,
behandelen uw vragen vertrouwelijk en wijzen u de weg waar nodig. Er is geen afhankelijkheidsrelatie met de schoolleiding.
 Anjes Franke: e-mail
: a.franke@stgboom.nl
 Eva Lopez Cardoso: email : e.lopezcardoso@stgboom.nl
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BIJLAGEN
Bijlage 1:
Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties
1. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de directeur van de school
ingediend; bij voorkeur acht weken van te voren. Het verlof kan door de directeur worden verleend indien:
- wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan;
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Hieronder valt niet:
afspraken met collega's of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld om werkorganisatorische redenen.
Vakantieverlof mag: eenmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan tien schooldagen; niet plaatsvinden in de
eerste twee lesweken van het schooljaar.
2. Gewichtige omstandigheden tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14,
lid 1l, Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee
dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a) voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b) verhuizing: 1 dag;
c) bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 of 2 dagen, afhankelijk of dit
huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
d) ernstige ziekte ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de directeur;
e) overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen; van bloed- of
aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of
4e graad: 1 dag;
f) bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders: 1 dag;
g) voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3,
Leerplichtwet) voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur acht weken
van te voren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente
worden ingediend. Verlof wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. Een
verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er waaruit blijkt dat verlof voor de
leerlingen noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de
gezinsleden, kan nuttig zijn.
Opmerking

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren)
zonder toestemming van school houden, kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.

Schoolgids Brede basisschool De Bunders 2017-2018

pag - 39 -

Bijlage 2:
Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen
 Leerlingen worden toegelaten op de school van Stichting BOOM die de ouders hebben gekozen.
Toelating is normaal gesproken geen probleem. Desondanks kan het gebeuren dat een schoolleider (namens het bevoegd
gezag) toelating weigert, bijvoorbeeld als er sprake is van een bestaande verwijzing naar het speciaal onderwijs.
 Een kind kan worden aangemeld, als het de leeftijd van drie jaar heeft bereikt; de aanmelding moet tenminste tien weken
plaats vinden, voor de datum dat toelating wordt gevraagd; de ouders geven aan bij welke school/scholen toelating is
verzocht.
 In het kader van Passend Onderwijs moet bij aanmelding worden beoordeeld of een kind extra ondersteuning nodig heeft;
op het moment dat een kind is aangemeld, gaat de zorgplicht van de school in. Het beoordelen gebeurt aan de hand van het
aanmeldingsformulier en het overdrachtsdossier, waarin o.a. beperkingen, stoornissen of handicaps in de onderwijsparticipatie
zijn opgenomen. Extra ondersteuningsbehoefte heeft geen betrekking op onderwijsachterstand of ondersteuning in de
beheersing van de Nederlandse taal.
 Voor een leerling, die is toegelaten en extra ondersteuning behoeft, moet door de school een ontwikkelingsperspectief
binnen zes weken na inschrijving worden vastgesteld, als er tenminste sprake is van een arrangement, betaald uit de extra
ondersteuningsmiddelen. Dit ontwikkelingsperspectief moet tenminste één keer per jaar worden geëvalueerd.
 Als het aanmeldingsformulier is ingevuld, ondertekend en op school ingeleverd, kan een directeur besluiten een leerling niet
toe te laten, als de school het kind geen passende plaats kan bieden; hij moet de ouders schriftelijk informeren over:





de
de
de
de

inhoud van het besluit
redenen van de weigering
mogelijkheid van bezwaar maken
manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden

 Een leerling kan alleen geweigerd worden in overleg met de ouders. De ‘weigerende’ school moet wel op zoek gaan naar
een school die voldoet aan de ondersteuningsbehoefte (zorgplicht).
 Een bezwaarschrift voor het niet-toelaten van een kind moet binnen de termijn van zes weken zijn ingediend bij het
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient binnen vier weken hierop te reageren.
 Als er binnen tien weken geen besluit is genomen, wordt de leerling geacht tijdelijk te zijn ingeschreven op de school van
aanmelding. Bij definitieve weigering moet een kind binnen een dag worden uitgeschreven.
 De scholen van Stichting BOOM zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing of maatschappelijke
opvatting; voorwaarde is wel dat de ouders geen bezwaar kunnen maken tegen activiteiten die voortvloeien uit de katholieke
identiteit van een school. Een kind mag echter niet geweigerd worden vanwege zijn godsdienst of levensbeschouwelijke
opvattingen.
Aanvullend geldt:
Een aanmelding wordt gedaan in een intakegesprek dat wordt gevoerd met de nieuwe ouder(s) (ouders die nog
geen kind bij ons op school hebben) en de schoolleiding.
Ouders kunnen daar een afspraak voor maken.
1.

Leerlingen die van een Oisterwijkse school komen, worden niet aangenomen zonder eerst overleg met de verlatende
school te hebben gehad. Dit gebeurt op niveau van interne begeleiders en/of directie. Dit is een (ongeschreven) afspraak
tussen de scholen onderling.
Als ouders hun kind van een Oisterwijkse school bij ons op school willen aanmelden, dienen zij dit allereerst op de
huidige school bij de directie kenbaar te maken. Is dit niet gebeurd, dan worden de ouders terugverwezen. Ook stellen
wij de directeur van de verlatende school op de hoogte van het feit dat ouders zich bij ons hebben gemeld.

2.

Wanneer een kind al een andere school bezoekt, wordt bij de verlatende school telefonisch om informatie gevraagd door
de schoolleiding of IB. Naar aanleiding van die informatie wordt afgewogen of het onderwijsaanbod van onze school
aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind en of onze school adequate zorg aan het kind kan bieden. Er is dan max.
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zes weken tijd om een zg. Ontwikkelingsperspectief op te stellen. Als aan bovenstaande wordt voldaan, wordt een
afspraak gemaakt met de nieuwe ouders en de schoolleiding. Na dit gesprek wordt een aanmeldformulier aan de ouders
overhandigd.
Belangrijk in deze is de navraag bij de verlatende school naar reeds bestaande onderwijsarrangementen.
3.

Als de toeleverende school niet in staat of te laat is ons van onderwijskundige informatie te voorzien, houdt de school,
indien zij gerede twijfel heeft over het ontwikkelingsniveau van de aan te nemen leerling, zich het recht voor zelf toetsen
af te nemen, om -indien noodzakelijk- benodigde ondersteuning te kunnen inrichten.

4.

Om een ‘warme overdracht’ vanuit een voorschoolse situatie -meestal kinderdagverblrijf of peuterspeelzaal- mogelijk te
maken vragen wij u als ouders om ons de brief met de ‘Code van kind gegevens’ te verstrekken. Wij kunnen dan
informatie digitaal opvragen en bespreken met de collega’s van de ‘voorschool’.
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Bijlage 3
3.1 Klachtenregeling en -procedure
Binnen elke organisatie loopt wel eens iets mis. Soms is de fout zo ernstig dat ouders of personeelsleden kunnen overwegen
een klacht in te dienen. De eerste stap die u kunt zetten, is praten op school, bijvoorbeeld met de groepsleerkracht of met
een ander personeelslid waarin u vertrouwen heeft. Is het probleem op die manier niet op te lossen, dan kunt u contact
opnemen met de directeur van de school van uw kind.
Als u daar niet het antwoord krijgt, dat u zoekt, kunt u contact opnemen met het bestuur: Stichting BOOM. U kunt hiervoor
contact opnemen met Jeroen Zeeuwen, uitvoerend bestuurder, telefoon: 013 - 5230833. Hij zal proberen door bemiddeling
met u en de school tot een oplossing te komen.
Als al deze stappen onvoldoende antwoord opleveren, dan geldt een aantal wettelijke regelingen. Sinds de invoering van de
Kwaliteitswet van 1998 zijn scholen wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtenvoorziening ten behoeve van de
kinderen, personeelsleden en ouders te hebben.
Voor de scholen onder Stichting BOOM is een contract gesloten met Verus, één van de landelijke besturenorganisaties en met
Vertrouwenswerk.nl.
In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten klachten:

klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten veroorzaakt door een kind of een
volwassene.

klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school.
3.2 Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten veroorzaakt door een
kind of een volwassene.
Op school zijn de afspraken hoe volwassenen en kinderen met elkaar omgaan vastgelegd in protocollen en in een
gedragscode.

Schoolvertrouwenspersonen (intern)

Als er zich, ondanks de gemaakte afspraken, vervelende situaties voordoen, kunnen de ouders en kinderen zich
achtereenvolgens wenden tot de vertrouwenspersonen:
Onze schoolcontactpersonen zijn mevr. Anjes Franke en mevr. Eva Lopes Cardozo. Zij kunnen en zullen u bij een klacht
adviseren over de te nemen stappen. Zij zijn op school bereikbaar, telefoon: 013-5230 999.

Externe vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting BOOM, mevr. Irma van Hezewijk. U kunt haar
bereiken op telefoonnummer 06-54 64 72 12 of via de mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. Op
www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon.
Zij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend
gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie, zie hieronder, is ook een optie. De externe
vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen.

Landelijke klachtencommissie

Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact
opnemen met de Landelijke Klachtencommissie voor katholiek onderwijs. Stichting BOOM is hier bij aangesloten. Adres:
Postbus 82324,2508 EH Den Haag, telefoon 070 386 1697, mail info@geschillen-klachtencies.nl. Meer informatie vindt u op
de website www.gcbo.nl.
De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel,
niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een advies voor het bestuur gekoppeld.

Vertrouwensinspecteur

Als er sprake is van klachten over fysieke, psychische, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d., dan kan contact worden
opgenomen met de vertrouwensinspecteur. Hij zal aandachtig naar de klachten luisteren en u eventueel adviseren over de te
nemen stappen. De vertrouwensinspecteur is onder kantooruren (ook in de schoolvakanties) bereikbaar op telefoonnummer:
0900 111 3 111.
Nadere informatie omtrent het reglement m.b.t. de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin staat aangegeven hoe u
kunt handelen in het geval u een klacht wilt indienen. Informatie kunt u ontvangen via de interne vertrouwenspersoon, de
directie, de uitvoerend bestuurder van Stichting BOOM, of de externe vertrouwenspersoon.
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Als er sprake is van een vermoeden van een zedenmisdrijf door een volwassene op school is het personeel wettelijk verplicht
dit te melden bij het bestuur. Het bestuur moet dit melden bij de vertrouwensinspectie en wordt eventueel verplicht om
aangifte te doen van een mogelijk zedenmisdrijf bij politie/justitie (Meld- en Aangifteplicht voor het Onderwijs 1999).
3.3 Klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school.
Het is belangrijk dat klachten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs worden voorkómen. Daarom doen wij een
dringend beroep op u om bij klachten contact op te nemen met de betrokken leerkracht als u van mening bent dat bepaalde
zaken niet goed of niet afdoende geregeld zijn. De directie (of de schoolvertrouwenspersoon) kan bemiddelen. Voorkómen is
ook in dit geval beter dan genezen.
De procedure voor onderwijsinhoudelijke en organisatorische klachten verloopt doorgaans als volgt:

u neemt contact op met de groepsleerkracht en/of met een directielid. De directie kan vaak bemiddelen als het om
een onderwijsinhoudelijk of organisatorisch probleem gaat.

u meldt uw klacht aan de vertrouwenspersoon van de school

de vertrouwenspersoon of de directeur brengt u zo nodig in contact met de uitvoerend bestuurder. Hij zal proberen
te bemiddelen en tot een oplossing te komen.

externe contactpersoon: drs. I. van Hezewijk voor klachten met betrekking tot beleid, organisatie,
communicatie/bejegening/conflicten (schoolzaken),
telefoonnummer 06-54 64 72 12 of via de mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

is deze oplossing c.q. bemiddeling niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke
klachtencommissie voor katholiek onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 386 1697, mail
info@geschillen-klachtencies.nl
3.4 Indienen van een klacht:

De klager dient een klacht schriftelijk in bij:
- het bevoegd gezag; die kan de klacht doorgeven aan de externe vertrouwenspersonen
- de klachtencommissie (landelijke commissie)

als redelijkerwijs niet van klager gevraagd kan worden dat de klacht door hem op schrift gesteld wordt, kan een
klacht mondeling worden ingediend bij de uitvoerend bestuurder. Het secretariaat maakt een verslag dat door de
klager voor akkoord wordt ondertekend.

de klacht dient binnen een jaar na het voorval te worden ingediend, tenzij de landelijke klachtencommissie anders
beslist.

het schoolbestuur kan de klacht zelf afhandelen, als dit op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Als de klacht
betrekking heeft op seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie handelt het schoolbestuur volgens de
meldingsplicht.

als de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de
vertrouwenspersoon, voordat de klachtencommissie wordt ingeschakeld,

op de ingediende klacht moet de datum van ontvangst zijn aangegeven.

nadat de klacht en de daarbij behorende documentatie van de klager is ontvangen, deelt de commissie binnen
twee werkweken aan het bevoegd gezag, aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk mee dat zij een klacht
onderzoekt. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school mee dat de landelijke klachtencommissie
de klacht onderzoekt.

klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of via een volmacht laten vertegenwoordigen door een adviseur.

Waaraan moet een klacht voldoen?

De klacht bevat tenminste:
de naam en het adres van de klager
de naam en het adres van de aangeklaagde
de naam en het adres van het bevoegd gezag
een duidelijke omschrijving van de klacht en de achtergronden
de datum van indiening.
Mogelijke tekortkomingen in de klacht kunnen binnen twee weken hersteld worden. Buiten die termijn wordt de klacht nietontvankelijk verklaard. Hierover worden alle partijen schriftelijk geïnformeerd.

Intrekken van de klacht

Als de klager tijdens de procedure bij de landelijke klachtencommissie de klacht intrekt, stopt de behandeling van de klacht.
De landelijke klachtencommissie deelt dit aan de aangeklaagde en het schoolbestuur van de betrokken school mee.
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Bijlage 4:
Adressen en samenwerking met hulpverlenende instanties
Jeugdgezondheidszorg
Om medische zaken goed te begeleiden, heeft onze school contact met de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het
JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopedist en assistente. De JGZ-teamleden hebben als taak het
bewaken en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen op de hun toegewezen scholen.
De kinderen worden daartoe op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode onderzocht.
Onze sociaal verpleegkundige is Anita Knaapen, tel: 0900-4636443 e-mail: a.knaapen@ggdhvb.nl
Contactgegevens GGD Hart van Brabant
Bezoekadres: Ringbaan West 227
5037 PC Tilburg
Postadres: Postbus 3024
5003 DA Tilburg
telefoon: 0900 – 4636443 (lokaal tarief)
Centrum Jeugd en Gezin
Centrum Jeugd en Gezin, telefoon: 0800 - 3 65 65 65 (gratis).
Op deze website www.jeugdengezinoisterwijk.nl vindt u ook een (anoniem) vragenformulier en de tijden en locaties van de
spreekuren
Schoolmaatschappelijk werk
Ervaart u problemen met uw kind waarbij deskundige begeleiding welkom is, dan kunt u contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker. Soms wordt u geadviseerd door de school om contact op te nemen, omdat we bemerken dat
het niet goed gaat met uw kind. Na aanmelding van u, neemt de schoolmaatschappelijk werker met u contact op.
Contactgegevens:
Kim Wouda
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Juvans
Kerkplein 28
5061 EB Oisterwijk
telefoon: 073 – 64442445
Veilig Thuis (voorheen AMK: Advies en Meldpunt Kindermishandeling).
Bij een vermoeden van kindermishandeling (mishandeling, verwaarlozing, onthouden van benodigde zorg, misbruik) kan
school een advies inwinnen bij Veilig Thuis Midden Brabant. In geval van een ernstig vermoeden van kindermishandeling kan
school besluiten tot melding over te gaan. Dat gebeurt zoveel mogelijk in overleg met ouders. Veilig Thuis er niet alleen voor
beroepskrachten, maar ook voor mensen uit de omgeving van een kind die zich zorgen maken.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.veiligthuismiddenbrabant.nl
telefoon
T 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar)
e-mail
info@veiligthuismiddenbrabant.nl
bezoekadres
Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg, Spoorlaan 448, 5038 CH.
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Vertrouwenspersonen
Als er zich, ondanks de gemaakte afspraken, vervelende situaties op school voordoen, kunnen de ouders en kinderen zich
achtereenvolgens wenden tot de vertrouwenspersonen van onze school:
 Anjes Franke: a.franke@stgboom.nl
 Eva Lopes Cardozo: e.lopescardozo@stgboom.nl
Externe Vertrouwenspersoon
Externe vertrouwenspersoon namens het bevoegd gezag is:
GGD “Hart van Brabant”; hier is sprake van een groep, die bestaat uit personen met elk eigen kwaliteiten en specialisaties;
bereikbaar via telefoon: 073 - 6404090: seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten; klachten kunnen ook via e-mail
verstuurd worden naar externe.vertrouwenspersoon@ggdwestbrabant.nl.
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen is er m.i.v. 2015/16 één loket:
Stichting Geschillen Commissie s Bijzonder Onderwijs (GCOB)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel.: 070 - 386 1697
e-mail: info@gcob.nl
Inspectie van het onderwijs
Vertrouwensinspecteur (centraal meldpunt)
telefoon: 0900 - 1113111
Indien nodig kan contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Hij zal aandachtig naar de klachten luisteren en
u eventueel adviseren over te nemen stappen. Nadere informatie omtrent de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin
staat aangegeven hoe u kunt handelen in het geval u een klacht wilt indienen. Informatie kunt
u ontvangen via de contactpersoon of directie/algemeen directeur van Stichting BOOM.

Parochie St. Jozef
Informatie over communie en vormsel: http://www.jozef-parochie.nl/wat-te-doen-bij/communieviering/
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Bijlage 5
Lijst met afkortingen
AOS Academische Opleidingsschool
ADHD Attention Decifit Hyperactivity Disorder
BSO Buiten Schoolse Opvang ook wel Naschoolse opvang genoemd
Stichting BOOM Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel
Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
DAR Directie Advies Raad
dhh Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen
GGD Gemeenschappelijk Geneeskundige Dienst
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
ICT Informatie-, en Communicatietechnologie
JGZ Jeugd Gezondheids Zorg
LVS Leerling Volg Systeem
MR Medezeggenschapsraad
NSO Naschoolse opvang
OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OC Oudercommissie
OJW/KO Oriëntatie op Jezelf en de Wereld/ Kunstzinnige Oriëntatie
pdca cirkel Plan Do Check Act cirkel
PDSA Plan Do Study Act
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder, not otherwise specified
ROC Regionaal Opleidingscentrum
SBO Speciaal Basis Onderwijs
SMW School Maatschappelijk Werk
SWV PLEIN 013 Samenwerkingsverband van basisscholen regio Tilburg
Veilig Thuis (voorheen AMK: Meldpunt Kindermishandeling)
Verus Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VSO Voorschoolse opvang
vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WA verzekering Verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid
WSNS Weer Samen Naar School
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