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Welkom op Basisschool De Bunders!

Voor u ligt de schoolgids van onze school voor het schooljaar
2022-2023. Dit jaar gegoten in een nieuw fris jasje, passend bij
onze visie en bij het moderne schoolgebouw.
Basisschool De Bunders kenmerkt zich als een school met
procesgericht onderwijs binnen een rijke leeromgeving. We kijken
naar wat de leerling kan, sluiten aan, dagen uit en onderweg
bekijken we steeds wat er nodig is om de leerling optimaal te laten
groeien en ontwikkelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn hierbij
voor ons een heel belangrijk fundament.
We willen onze school een veilige en warme plek laten zijn voor
onze leerlingen. Een plek waar ze graag komen, waar ze gezien
worden en samen plezier beleven. We besteden dan ook veel
aandacht aan het vormgeven van een sterk pedagogisch klimaat.
Het onderwijs op de Bunders wordt vormgegeven door een
ambitieus team. Vanuit een gedreven en creatieve houding
streven zij naar een ontwikkeling van leerlingen die, naast een
stevige basis in taal en rekenen, nog veel verder reikt. Zo is er ook
veel aandacht voor bijvoorbeeld cultuur en creativiteit, het leren
plannen en organiseren en kunnen samenwerken met anderen.
Leerlingen verlaten onze school met een rugzak vol kennis,
vaardigheden en ervaringen om vol vertrouwen de wereld in te
stappen.
Basisschool de Bunders werkt continu en gestructureerd aan de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We zijn dan ook
altijd in beweging. Komend schooljaar leggen we o.a. het accent
op de implementatie van onze nieuwe spellingmethode “Staal”, de
uitvoering van onze pedagogische weken en de ouderparticipatie.
We zijn dan ook blij dat we u als ouder weer actief mogen
ontmoeten!
Middels de schoolgids geven we u graag een beeld van onze
school, nemen we u mee in “een dag op De Bunders” en delen we
allerlei praktische zaken.
Een nog beter beeld krijgt u uiteraard door onze school te
bezoeken en de sfeer te komen proeven. U kunt hiervoor altijd
contact met ons opnemen.
Graag tot ziens!
Charlotte
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Charlotte De Meester
schoolleider De Bunders

5

INHOUD

08
Onze school

18
Organisatie 26

6

19 Een dag op De Bunders
20 Stichting BOOM
09 Missie/visie
22 Vakantierooster/vrije
10 Procesgericht onderwijs
dagen
14 Onderwijsaanbod
22 Schooltijden
15 Onderwijsvernieuwing 22
Meepraatraad
15 Kernwaarden
23 Jaarkalender
16 Onderwijsresultaten
24 Het team
16 Academische
25 Praktische zaken
opleidingsschool
16 Brede school

Zorg voor
leerlingen

27
27
28
28
28

Zicht op het kind
Een veilige basis
Nieuwe leerlingen
Warme overdracht
Communicatie en
verslagen
29 Passend onderwijs

34
Ouders

38
Staan voor

42
Rechten en
plichten

43 Aanmelden
44 Leerplicht
44 Ziekmelden, verzuim en
verlof
39 Kwaliteitskaarten
35 Oudercommissie
44 Informatieplicht
39 Inspectie
35 Ouderhulp
40 Toetsing en rapportage 45 Klachtenregeling
36 Medezeggenschapsraad
45 Interne en externe
vertrouwenspersoon
36 Oudercontact

kwaliteit

7

BASISSCHOOL DE BUNDERS

ONZE SCHOOL

e
Onz

Basisschool De Bunders bestaat sinds 18 november 1974. Sinds januari 2014 hebben wij een nieuw
schoolgebouw. Daarin vormen wij (de basisschool) samen met onze kernpartners de Brede school
Bunders. Deze partners in hetzelfde gebouw zijn Peuterspeelzaal ’t Trepke, Kinderdagverblijf Humankind,
Buitenschoolse opvang Humankind, gemeentelijk sportbedrijf Oisterwijk en Trefcentrum voor de wijk
Bunders/Centrum. Samen willen wij één doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling realiseren voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Visie & Missie
In het proces duiken...
Kinderen komen het best tot ontwikkeling wanneer ze goed in hun vel zitten, plezier hebben en betekenis
ervaren bij hetgeen ze doen. Het is onze taak om kinderen te laten groeien en een basis te leggen voor
vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Een goed gevulde rugzak!
We spreken de kinderen hierbij op het juiste niveau aan. Ieder kind is anders en mag dat bij zichzelf
ontdekken.
Op onze school krijgen kinderen de tijd en ruimte om te groeien. Wij helpen kinderen zichzelf te ontdekken
en te ontwikkelen zodat zij evenwichtig en met vertrouwen de wereld in stappen. Hierbij zetten we in op de
totale ontwikkeling van het kind.
De volgende drie psychologische basisbehoeften zijn van belang willen we onze kinderen steeds een stapje
verder in hun ontwikkeling laten zetten:
Relatie
Competentie
Autonomie
Wanneer deze basisbehoeften goed in balans zijn, zorgt het voor welbevinden, intrinsieke motivatie en
persoonlijke groei. Het onderwijs op de Bunders is daarom gericht op 2 belangrijke pijlers: welbevinden
en betrokkenheid. Welbevinden is van grote invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. Het is daarom ook
noodzakelijk dat we hier als leerkrachten in investeren. Daarnaast bekijken we ons onderwijs en het aanbod
vanuit het perspectief van het kind, om zo een optimale betrokkenheid te creëren. Dicht bij de beleving,
vanuit de natuurlijke drang om te ontdekken en onderzoeken en binnen een rijke leeromgeving. Samen staan
we voor betekenisvol leren, van en met elkaar!
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Waar we voor gaan
Onze missie:
Dicht bij onze leerlingen staan, actief naar ze luisteren en kijken, ze echt zien
(welbevinden en betrokkenheid) om vervolgens ons aanbod (vanuit het cognitieve perspectief),
de (rijke leer-)omgeving en het pedagogisch handelen (relatie) zo goed mogelijk af te stemmen
op en met het kind (competentie en autonomie).
Om het onderwijs op de Bunders zo goed mogelijk vorm te geven richten we ons op een veilig en positief
pedagogisch klimaat, goed onderwijs (effectieve instructie en differentiatie) en een rijk aanbod naast de
kernvakken (o.a. cultuur, muziek en beweging).
Hoe ziet het onderwijs op de Bunders eruit? We nemen u graag mee!
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Procesgericht onderwijs

In 2016 is basisschool De Bunders gestart met procesgericht werken. Procesgericht werken gaat uit van
twee pijlers: Betrokkenheid en het Welbevinden van kinderen. De gedachte daarachter is dat kinderen een
optimale ontwikkeling doormaken als ze met betrokkenheid werken en met plezier naar school gaan. Wij
zien dit als hét fundament om te kunnen groeien en leren!
We werken met concrete doelen, binnen rijke leeromgevingen en we leren onze leerlingen (in kleine stapjes)
een zelfstandige, actieve en gemotiveerde leerhouding aan.
Pedagogisch handelen
Basisschool de Bunders heeft zich de afgelopen twee schooljaren verder geprofessionaliseerd in het
pedagogisch handelen (methodiek “Fides”). Thema’s als; inzicht in groepsprocessen, zelfvertrouwen van
leerlingen vergroten, individuele rollen in de groep en hoe om te gaan met ongewenst gedrag zijn in onze
team trainingen voorbij gekomen.
We zetten het pedagogisch klimaat op de Bunders stevig weg door binnen ons pedagogisch handelen
dezelfde taal te spreken en stemmen ons handelen af binnen het team.
Wij starten in alle basisgroepen direct na de zomervakantie met de gouden weken en steken dan in op
de groepsvorming en relatie. Daar wordt een stevig fundament weggezet voor de rest van het schooljaar.
We onderhouden dit fundament gedurende het schooljaar door te werken met de zilveren weken en
verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. De thema’s
met bijbehorende activiteiten worden naar eigen inzicht ingezet. Het moment hiervoor wordt door de
basisgroepleerkracht zelf bepaald. Hij/zij weet namelijk als geen ander wat er op dat moment in zijn/haar
eigen basisgroep speelt of waar behoefte aan is. Op deze manier hoeven we geen methode ‘af te draaien’,
maar kunnen we ook hierin aansluiten bij de behoefte en het proces van het kind en van de basisgroep.
Didactisch handelen
Op onze school bekijken we het onderwijs steeds vanuit drie invalshoeken:
Effect: wat moet ons onderwijs opleveren de komende periode? Welke doelen willen behalen?
Aanpak: welke didactiek en aanpak stellen we voorop?
Proces: hoe staat het met het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling binnen dit proces?

Instructie is het hart van effectief onderwijs. Leerlingen hebben recht op een goed georganiseerde les van
een leerkracht die voor de groep staat en uitlegt, voordoet en hardop denkt. De meeste leerlingen hebben
namelijk de leerkracht nodig om tot leren te komen.
Bij het verzorgen van het basisaanbod (rekenen, taal en lezen) hanteren we schoolbreed een vaste structuur:
Het lesdoel wordt expliciet met de kinderen gedeeld.
De voorkennis wordt bij de leerlingen geactiveerd.  (checksom)
De leerkracht bespreekt de begrippen van het lesdoel (het concept).
De leerkracht leert de leerlingen de vaardigheden die in het lesdoel beschreven staan goed uit te 		
voeren (vaardigheid).
Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.  
De leerkracht biedt de begeleide inoefening aan. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht
veel vragen. Hij let op of alle kinderen betrokken blijven.
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Bij de lesafsluiting wordt gecheckt of de leerlingen het lesdoel beheersen.
De leerlingen gaan aan de slag met de zelfstandige verwerking.
De leerkracht creëert een (rijke) leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken.
Hij controleert het leerlingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op hun werk.
Bij de verlengde instructie, sluiten de leerlingen aan van wie bij de lesafsluiting bleek dat ze
het lesdoel nog niet voldoende beheersen.
De leerkracht bekijkt binnen het proces hoe de leerling werkt, of hij initiatief neemt en of er sprake is van
zelfsturing. Dat kun je zien aan leerlingen die voor zichzelf een plan hebben gemaakt en gericht aan de
slag gaan en blijven. Voor de leerkracht is het belangrijk om een goede balans te vinden
tussen activiteiten die door de leerkracht gestuurd worden en waar ruimte is voor het
initiatief van de leerlingen.
Tempo- en niveauaanpassingen vragen om inzicht in leerlijnen en doelen, om deze
vervolgens af te kunnen stemmen op het kind. We maken daarom gebruik van de
inhoud van de Leerlijnen, met daarnaast effectief bewezen methodes als bron
voor onze kernvakken.
Verder neemt de rijke leeromgeving een belangrijke plek in. In onze rijke
leeromgeving zijn allerlei verschillende
materialen aanwezig die uitnodigen om
te leren, spelen, ontdekken, oefenen en
experimenteren op allerlei gebieden.
Doelgericht
De referentieniveaus beschrijven
wat leerlingen, van de basisschool
tot aan het hoger onderwijs,
moeten kennen en kunnen
als het gaat om verschillende
onderdelen van taal en
rekenen. De niveaus worden
beschreven in twee ‘kwaliteiten’:
de fundamentele kwaliteit (F) en
de streefkwaliteit (S). Daarnaast
heeft de overheid de ambitie dat een
groot deel van de basisschoolleerlingen
een hoger niveau haalt: het streefniveau.
Voor taal is dat het 2F-niveau en voor
rekenen is het 1S-niveau.
Binnen onze stichting hebben we per school ambities vastgesteld. De
Bunders heeft het streven de resultaten op 1F en 2F de komende jaren naar
een hoger niveau te tillen. We doen dit op verschillende niveaus:
Per leerling (microniveau): door samen te bekijken waar de leerling staat
en doelgericht aan de slag te gaan. We kijken naar het totale kind in zijn of
haar ontwikkeling en stemmen het aanbod hierop af.
Per groep (mesoniveau): door samen met de groep doelen vast te stellen
waaraan gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld ter bevordering van de
groepsvorming of om elkaar te ondersteunen bij het leren van nieuwe doelen.
Per school (macroniveau): door vanuit observaties, gesprekken (leerkrachten en ouders) en de
trendanalyse te bekijken waar de school staat , zodat vervolgens bepaald kan worden wat er nodig
is om het onderwijs op de Bunders kwalitatief sterk te houden. De trendanalyse wordt ook gedeeld
met de andere scholen van Stichting Boom.
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De zeven betrokkenheid verhogende factoren:
Betrokkenheid vinden wij belangrijk voor het realiseren van diepgaand leren. Wij werken daarom vanuit 7
betrokkenheidsverhogende factoren:
We werken aan een goede sfeer en onderlinge relaties
(leerlingen, kinderen en ouders).
We leren kinderen hun gevoelens op een correcte manier te
uiten en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
We geven zelf het goede voorbeeld en er zijn afspraken
gemaakt m.b.t. gewenst gedrag.

1

een positief
groepsklimaat

Op De Bunders wordt sinds 2022 gewerkt vanuit het
gedachtengoed Fides. Fides betekent ‘vertrouwen’. Fides
is geen methode en ook geen concept of afgebakend
gecertificeerd programma. Fides komt tot uiting in onze
gemeenschappelijke taal, en in ons denken en handelen.
Het richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen en
weerbaarheid van de kinderen.

Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van
kennis. Onze leerlingen ontwikkelen brede vaardigheden,
kunnen verschillende oplossingsmethoden gebruiken en
passen diverse denk- en leerstrategieën toe. We besteden
schoolbreed aandacht aan de executieve vaardigheden en
maken hierbij gebruik van de autometafoor. De metafoor in
de belevingswereld van kinderen zorgt voor een positieve
gemeenschappelijke kindertaal waarmee we met leerlingen
over deze belangrijke breinfuncties kunnen praten. Dit
verwoorden, voorleven en oefenen van vaardigheden die
helpen om jezelf aan te sturen zorgt voor een vergroot
zelfinzicht bij kinderen. Wat kun je al goed, waar kun je nog
beter in worden en wat helpt jou daarbij. Dit vergrote zelfinzicht
leidt dan weer tot betere zelfsturing. (Jelle Jolles)

3 werkelijkheidsnabijheid

We halen de buitenwereld graag in de school en treden vanuit
de school naar buiten. Zo stimuleren we nieuwsgierigheid,
interesse, verwondering en durf om ongeremd de wereld te
verkennen.
We sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen.
We verzorgen ons aanbod binnen een betekenisvolle context,
zodat het onze kinderen aanspreekt en de betrokkenheid
verhoogt.

We bieden een uitdagende leeromgeving, waarin kinderen
actief gericht zijn op leren.
We werken met “hoeken” en “pleinen” om te ontdekken en
experimenteren.
We zetten kinderen aan het denken, lokken mentale activiteit
uit (activiteit kan ook van binnen zitten).
We bieden de rust en structuur om actief geconcentreerd bezig
te kunnen zijn.

5 expressie

De kern van expressie is dat alles wat in ons bewustzijn
opkomt en betekenisvol is, pas volkomen ervaren kan worden
als we het extern uitdrukken. Expressie verduidelijkt en
versterkt de ervaring.
We helpen kinderen om verschillende vormen van expressie te
verkennen en zo hun voorkeurswijze te ontdekken om zich te
uiten (tijdens bijvoorbeeld “ateliers” of “cultuuruur”).
We zetten cultuuronderwijs in om competenties te ontwikkelen:
onderzoekend vermogen, reflecteren en creëren.
De Bunders profileert zich als Cultuurschool, met een breed
aanbod in culturele en creatieve activiteiten.

Leren gebeurt in interactie. We hebben anderen nodig
om te worden wie we zijn, om zelfkennis op te doen, om
zelfvertrouwen te ontwikkelen en om te groeien. Anderen
kunnen ons motiveren en stimuleren.

We hebben hoge verwachtingen en zetten
hoog in.
We besteden zo’n 75% van onze tijd aan de
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, omdat
ze de basis vormen voor verdere ontwikkeling.
We vertrouwen op de ontwikkeling van het kind.
We observeren kinderen goed. We zoeken naar
een manier van leren passend bij het kind. We
bieden adaptief onderwijs, waarin kinderen zich
zoveel mogelijk naar eigen mogelijkheden en
leerstijl kunnen ontwikkelen.
We gaan voor een brede ontwikkeling.
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voortbouwen op
mogelijkheden

7

leerling
initiatief

4 activiteit

6

samen
leren

We laten leerlingen meedenken over hun eigen leerproces
en het schoolbeleid (meepraatraad).
We hanteren keuzevrijheid in taken/opdrachten en
manieren van verwerken (eigen initiatief)
We werken aan projecten vanuit eigen belangstelling
We voeren gesprekken met leerlingen over gezamenlijk
opgestelde doelen
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Onderwijsaanbod

Taalonderwijs
Taalverzorging is een onderdeel van het lesaanbod op het taalplein van Leergroep I. Het wordt naast het
technisch lezen, taal en begrijpend lezen aangeboden en zit verweven in de lessen op het taalplein. We
werken vanuit Zin in lezen. Een procesgerichte aanpak die het zelf creëren van taal en teksten stimuleert.
Vanaf leerjaar 3 werken we met de methode “Staal”. De creatieve taaldoelen worden los aangeboden.
Materialen voor deze doelen zijn in kasten te vinden op het plein. Creatieve taaldoelen zijn gekoppeld aan de
beleving van de leerlingen.
Rekenonderwijs
De methode Wizwijs is momenteel de leidraad voor de doelen die worden aangeboden op het rekenplein.
Er wordt gebruik gemaakt van de leerdoelen die bij het blok horen en van de bijbehorende strategieën.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met de CED leerlijnen en er wordt gekeken naar het proces van de
leerlingen en indien nodig worden aanpassingen gemaakt.
In het schooljaar 2022-2023 oriënteren we ons op een nieuwe rekenmethode.
Leesonderwijs
In de taalwereld van Leergroep I is ruimte voor de ontwikkeling van de mondelinge taal:
Woordenschat
Spreken
Begrijpend luisteren
In de rondes in deze taalwereld worden (kleine) kringen gehouden waarin de doelen aan bod komen.
Dit wordt onder andere gedaan door middel van voorlezen van prentenboeken tijdens het leeskwartier,
voorlezen tijdens de rondes op het plein, uitspelen van verhalen in de spelhoeken, maken van een
themawoordweb, gebruiken van woordkaartjes met plaatjes, behandelen van praatplaten binnen een thema.
Kinderen die toe zijn aan lezen, dat wil zeggen meerdere letters kennen en met deze letters gevormde
woorden kunnen verklanken, krijgen de ruimte om taalspelletjes te doen op leesniveau en worden
gestimuleerd een leesboekje te pakken. Deze leerlingen luisteren wel mee naar het voorleesverhaal tijdens
het voorleeskwartier.
Leerjaar 3:
Vanuit de methodiek ‘Zin in lezen’ wordt er altijd een prikkelende opening van een nieuw thema verzorgd, dit
is Leergroep breed. De leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt naar het nieuwe thema. Het motiveert de
leerlingen om aan de slag te gaan met taal, letters, lezen, woordenschat rondom dit thema. De leeromgeving
is rijk ingericht binnen het thema, naast de verwerking door middel van spelletjes en in het platte vlak, is er
ook het hele jaar een spelhoek ingericht die stimuleert tot lezen, schrijven en praten.
Leergroep II en Leergroep III
Binnen Leergroep II en III hebben technisch lezen, leesbeleving en begrijpend lezen een
vaste plek op het rooster. Ook op het Taalleesplein is de ruimte rijk ingericht. Leerlingen
kunnen ook een keuze maken uit leesboeken in onze schoolbibliotheek. Voor begrijpend
lezen maken we o.a. gebruik van de methode Nieuwsbegrip, maar gebruiken we ook
teksten die aansluiten bij onderwerpen die leven in de klas, teksten die aansluiten bij een
bepaald thema of complexe teksten.
Onderwijs voor begaafde leerlingen
In Leergroep I, is er een ‘verrijkingsaanbod’ voor de allerjongste leerlingen bij wie wij samen
met ouders denken te zien dat zij een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Het doel hiervan
is om vanuit een vroege signalering een betere afstemming op het onderwijsaanbod
voor deze leerlingen te maken. Waar nodig wordt er een vervolg gegeven aan het
verrijkingsaanbod binnen Leergroep II en III. Hierbij kan gedacht worden
aan project zoals “Bolle boos”, het leren van een andere taal en “de
Projecten ballade”. Dit schooljaar starten wij met het integreren van
verrijkingsaanbod binnen onze Leergroepen en pleinen, waarbij we
deze leerlingen actiever met elkaar willen laten samenwerken.
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Engels
In 2017 zijn wij gestart met het aanbieden van Engelse lessen aan alle leerlingen in alle groepen.
In Leergroep II en III gebruiken wij Groove Me als bron voor onze lessen. Engels staat wekelijks op het
rooster.
Burgerschap
Op De Bunders (en binnen de Stichting BOOM) draait alles 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.
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 iets voor elkaar 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.
Gedurende hun schooltijd wordt de leefwereld van de leerlingen 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.
Burgerschapsvorming (kerndoelen 34, 36, 37 en 38) wordt op de Bunders aangeboden binnen de volgende
vormingsgebieden:
Methode “Leskracht”
De sociale en emotionele ontwikkeling
Taal
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs
Persoonlijke doelen en eigenaarschap
Ieder kind wil verantwoordelijk zijn, dit bevordert betrokkenheid en eigenaarschap. Je leert niet voor
je ouders, en ook niet voor jouw leerkracht(en), maar voor jezelf. Wat zijn jouw doelen en hoe ga je die
bereiken? Leerlingen op basisschool de Bunders hebben een actieve rol. We bevragen hen met regelmaat
op wat ze nodig hebben, wat ze fijn vinden en wat wel of niet goed werkt. Hiermee activeren we de
betrokkenheid en de intrinsieke motivatie. Tijdens de persoonlijke leerdoelen tijd werken leerlingen aan
persoonlijke doelen en krijgen ze extra verwerkingstijd en/of begeleiding waar nodig. Deze tijd staat
dagelijks op het rooster. Doordat onze leerlingen aan eigen doelen werken, stralen we ook uit dat we
verschillend zijn en verschillende dingen nodig hebben.
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 projectmatig werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan;
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;
We hebben ook een vervoersprotocol opgesteld. Dit document vindt u op onze 		
website.
Bewegingsonderwijs
Binnen Leergroep I krijgen onze leerlingen wekelijks aanbod in de speelzaal. Vanaf
leerjaar 3 krijgen onze leerlingen bewegingsonderwijs van een vakdocent.
Leerjaar 4 t/m 8 is twee keer per week in onze grote gymzaal actief.
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Cultuureducatie
Onze leerlingen krijgen een breed cultureel en kunstzinnig aanbod in alle Leergroepen. In Leergroep I is
dit geconcentreerd binnen de kunstwereld. Leergroep II en III werken met ateliers waarin de leerlingen
kennismaken met verschillende kunstvormen. Ze leren werken met verschillende technieken, die zij
vervolgens in kunnen zetten in eigen werk. Binnen het culturele en kunstzinnge aanbod staat het creatieve
proces van de leerling centraal. Wij hanteren de inhoudslijnen Kunstzinnige Oriëntatie vanuit het SLO.
Omdat wij leerlingen een kans willen geven eigen creatieve talenten te ontdekken en te tonen, organiseren
wij eens per maand een open podium waarbij steeds twee basisgroepen uit de school samen optreden voor
hun klasgenoten en ouders. Op deze manier leren zij zich meteen presenteren.
Basisschool De Bunders neemt deel aan het landelijke traject Cultuureducatie met Kwaliteit en ontwikkelt
hiermee actief het culturele aanbod.

Onderwijsvernieuwing
Onderwijsvernieuwing is een continu proces. Basisschool De Bunders werkt continu en gestructureerd aan
de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Voorstellen tot kwaliteitsverbeteringen komen onder andere tot stand aan de hand van een aantal
meetinstrumenten waarmee de kwaliteit op onze school wordt gemeten:
de resultaten van DIA Leerlingvolgsysteem (LVS)
de resultaten van Looqin (LVS)
de resultaten vanuit Focus PO (LVS leerjaar 1 en 2)
het verslag van een audit en/of inspectiebezoek
jaarlijkse gesprekken met het Bestuur
de uitslagen van de verschillende tevredenheidspeilingen of vragenlijsten
de uitstroomgegevens voortgezet onderwijs
Ieder schooljaar formuleert het team een aantal doelen die zijn gericht op het verder verbeteren van de
kwaliteit van de school en communiceert deze met de medezeggenschapsraad en de onderwijsinspectie.
Vanuit de schoolscan (in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs) zijn er een aantal speerpunten naar
voren gekomen waar wij ons de komende jaren op richten. Deze speerpunten komen terug in ons jaarplan:
Het neerzetten van een veilig en positief pedagogisch leef- en leerklimaat binnen de hele
school, d.m.v. een gezamenlijk kader;
Duurzame professionalisering team gericht op didactisch handelen, klassenmanagement en
pedagogisch handelen;
Een heldere structuur binnen de ondersteuning en begeleiding;
Kwalitatief en doorlopend cultuuronderwijs; het ontwikkelen van een kader/kapstok rondom
cultuuronderwijs binnen een doorgaande lijn;
(Meer en hoog)begaafdheid onderwijs verder vormgeven (beleid) en uitwerken
(implementeren) binnen de Leergroepen.

Kernwaarden

Op basisschool De Bunders staan de volgende kernwaarden centraal:
Welbevinden:
een goed evenwicht tussen gelukkig zijn en presteren.
Samen:
met leerlingen, leerkrachten, ouders en andere ondersteuners tot het best mogelijke resultaat komen.
Open:
transparant zijn in onze keuzes en werken vanuit een open en rechtvaardige houding.
Groei:
kinderen laten groeien in hun ontwikkeling en daarmee ook als school verder ontwikkelen.
Verantwoordelijkheid:
allemaal nemen we de verantwoordelijkheid voor wat we doen én voor wat we nalaten.
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Onderwijsresultaten
Het afgelopen schooljaar stroomden 49 leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. In het schema
hieronder ziet u naar welk schooltype de achtste groepers de afgelopen vier jaar gingen:

Schooltype
VMBO-B/K
TL
TL/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

2018/2019
0
4
0
18
3
20

2019/2020
4
12
0
17
6
15

2020/2021
5
10
4
9
2
19

2021/2022
2
7
8
11
8
13

Academische opleidingsschool
Onze school is een Academische Opleidingsschool, verbonden aan de Fontys Hogeschool Kind &
Educatie en Academische Pabo Tilburg. 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
opleidingscoach van de pabo en coacht zowel studenten als leerkrachten.
Stagiairs 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 stagiairs van onder meer de volgende opleidingen:
Onderwijsassistent, Leraarondersteuner, Pedagogiek, Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport &
Spel
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.
Voor meer informatie:
Anjes van Gorp-Franke
stagecoördinator | basisschoolcoach a.franke@stgboom.nl

Brede school

Basisschool De Bunders vormt samen met onze kernpartners de Brede school Bunders. Deze partners
in hetzelfde gebouw zijn Humankind met Peuteropvang Trepke, Kinderdagverblijf Bunderbos en
Buitenschoolse opvang Bunderbende, gemeentelijk sportbedrijf Oisterwijk en Trefcentrum voor de wijk
Bunders/Centrum. Samen willen wij één doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling realiseren voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
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Een dag op De Bunders

Op De Bunders werken we binnen drie Leergroepen. In Leergroep I werken we heterogeen (leerjaar 1, 2
en 3). In Leergroep II (leerjaar 4 en leerjaar 5) en Leergroep III (leerjaar 6, 7 en 8) werken we homogeen (in
aparte leerjaren).
Basisgroepen
Iedere Leergroep is verdeeld in een aantal basisgroepen. Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor zijn of haar basisgroep. Elke Leergroep heeft een coördinator
die in het managementteam van de school zit.
We hebben in totaal 16 groepen op onze school.
v i
s

Leergroep I
De leerlingen starten de dag om 08:30u op. De
dag start vaak met een inloop, waarbij leerlingen
aan persoonlijke opdrachten of activiteiten werken.
Gedurende de dag rouleert de groep vervolgens,
samen met de basisgroepsleerkracht, binnen de
taalwereld, de rekenwereld en de kunstwereld.
Binnen elke wereld is er aanbod gericht op de
jongste, middelste en de oudste leerlingen. Elke
wereld heeft zijn eigen identiteit en inrichting,
waardoor er voor de leerlingen steeds weer iets
nieuws te ontdekken is.

Voorbeeldplanning Leergroep II
08.30-09.00: Inloop
09.00-10.30: rekenwerkplein
10.30-11.00: Fruit en buiten
spelen
11.00-12.30: Taalleesplein
12.30-13.00: Lunch en buiten
spelen
13.00-13.30: Automatiseren

s

1

DE

3

2
4

6

5

DE
5+2
3-2

Voorbeeldplanning ochtend

08.30 - 09.00: Inloop
09.00 - 10.00: Rekenwereld
10.00 - 10.30: Buitenspelen
10.30 - 10.45: Fruitpauze
10.45 - 11.00: Voorlezen
11.00 - 12.00: Kunstwereld

Voorbeeldplanning middag

DE
ik

schrijf

12.00 - 12.30: Buitenspelen
12.30 - 12.50: Middagpauze
12.50 - 13.15: Basisgroeptijd
13.15 - 14.15: Taalwereld
14.15 - 14.30: Afsluiting

Leergroep II
De basisgroepen binnen Leergroep II rouleren
binnen twee pleinen; het “Taalleesplein” en het
“Rekenwerkplein”. Leerlingen maken één keer een
uitstapje (een rondetijd van ongeveer 1,5 uur) naar
een andere leerkracht op het andere plein. De
basisgroepleerkracht is het vaste gezicht.
De achterliggende gedachte hiervan is dat kinderen
leren omgaan met verschillende leraren en dat
leraren zich specialiseren in hun vakgebied. Op deze
manier kijken we ook altijd samen naar het kind en
kunnen leerkrachten met elkaar in gesprek.

13.30-14.30: Leskracht of
ateliers

Leergroep III
Ook de basisgroepen binnen Leergroep III rouleren
binnen twee pleinen; het “Taalleesplein” en het
“Rekenwerkplein”. Leerlingen maken één keer een
uitstapje (een rondetijd van ongeveer 1,5 uur) naar
een andere leerkracht op het andere plein. De
basisgroepleerkracht is het vaste gezicht.

Voorbeeldplanning Leergroep III

De achterliggende gedachte hiervan is dat kinderen
leren omgaan met verschillende leraren en dat
leraren zich specialiseren in hun vakgebied. Op deze
manier kijken we ook altijd samen naar het kind en
kunnen leerkrachten met elkaar in gesprek.

11.00-12.30: Taalleesplein

08.30-09.00: Inloop
09.00-10.30: rekenwerkplein
10.30-11.00: Fruit en buiten
spelen

12.30-13.00: Lunch en buiten
spelen
13.00-13.30: Persoonlijke
leerdoelen
13.30-14.30: Leskracht of
ateliers
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Stichting BOOM
Basisschool de Bunders is onderdeel van Stichting Boom. Stichting BOOM is het schoolbestuur en bevoegd
gezag van de zes 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.
Binnen Stichting BOOM is sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het bestuur bestuurt
en de Raad van Toezicht is belast met het toezicht. Op een aantal wezenlijke punten geeft de Raad van
Toezicht vooraf haar goedkeuring, het bestuur besluit daarna hierover en zorgt voor uitvoering. Het bestuur
bestaat uit één bestuurder die door de Raad van Toezicht is aangesteld. De Raad van Toezicht bestaat uit
vijf leden en functioneert naast als toezichthouder als werkgever en sparringspartner voor de bestuurder.
De bestuurder laat zich bijstaan door een aantal interne adviseurs waaronder het directeurenteam: de
DAR (Directie Advies Raad). Daarnaast worden externe adviseurs en partijen betrokken bij onder andere
de bedrijfsvoering. Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden. De bestuurder
vertegenwoordigt de stichting naar buiten.

Een verdieping van deze waarden zal terug te lezen zijn in het nieuwe koersplan van de Stichting. De
Stichting streeft naar het zijn van een platte netwerkorganisatie waarin op basis van vertrouwen ruimte is
voor ondernemerschap en waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de professionals liggen.
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 antwoord en/of oplossing gevonden. Als dat
niet het geval is, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor op de locatie Brede School Waterhoef,
Schoolstraat 5, 5061 XA te Oisterwijk. Tel. 013-5230833. U kunt ook een mailtje sturen naar info@stgboom.nl .
Het secretariaat wordt beheerd door mevr. José Wijnheijmer.
Namens stichting BOOM wens ik iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.
Huub van den Boom
Bestuurder Stichting BOOM

Hieronder treft u de huidige bezetting van de Raad van Toezicht:
Bernard Smits (Voorzitter)
Michiel van Amelsfort
Isabelle Diepstraten
Cisly Hofman
(G)MR
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 bestuurder verantwoording aflegt. Voor sommige
beleidsplannen/-wijzigingen is instemming nodig en voor andere beleidsplannen/-wijzigingen wordt om
advies gevraagd.
Onze plannen
Op het moment van het uitgaan van deze schoolgids is de nieuwe strategische koers tekstueel met
instemming van GMR en RvT vastgesteld. Aan de vormgeving wordt op dit moment hard gewerkt en
het resultaat zal via de website te raadplegen zijn. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. De nieuwe
strategische koers volgt logisch op de reeds ingezette koers.
Merkwaarden Stichting BOOM
Ter voorbereiding op het nieuwe strategische beleidsplan hebben we de waarden van Stichting BOOM
opnieuw vastgesteld. Stichting BOOM hanteert de volgende uitgangspunten om tot een zingevende bodem
te komen, een bodem die de bron van ons onderwijs is. We beogen met onze onderwijsorganisatie een
manier van werken te ontwikkelen waarbij leren voldoening en plezier geeft binnen een duurzame en
vreedzame leefomgeving waarbij we vertrouwen hebben in vooruitgang en groei. Groei en nieuwsgierigheid
wordt gestimuleerd door het prikkelen van zintuigen, wat ons onderwijs tot een belevenis maakt. De BOOMwaarden zijn de volgende waarden waardoor we ons met elkaar verbonden voelen.
BOOM-Waarden
1. Groei
2. Welbevinden
3. Authenticiteit
4. Samenwerken
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Vakantierooster/ vrije dagen

Vakantierooster/ Urenberekening De Bunders Schooljaar 2022/2023
Herstvakantie

Vrijdag 21 oktober vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie

Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 06 januari 2023

Carnavalsvakantie

Vrijdag 17 februari vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 24 februari 2023

Paasvakantie

Vrijdag 07 april t/m maadag 10 april 2023

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2023

Meivakantie

Vrijdag 21 april vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 05 mei 2023

Hemelvaart

Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

Vrijdag 14 juli vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 25 autustus 2023

Studiedagen
Woensdag

05 oktober 2022

Maandag

14 november 2022

Donderdag

09 februari 2023

Dinsdag

11 april 2023 (aansluitend aan de paasvakantie)

Vrijdag

16 juni 2023

Schooltijden

Jaarkalender 2022/2023
05
09
13
19-23
23
28

11
14
21-30
30

25

september

Eerste schooldag
Open monumenten klassendag
Algemene ouderavond
Kennismakingsgesprekken
Schoolreis
Open podium IIB-IIIE

november

Versieren school sint (14.30 uur)
Studiedag (vrij)
Voortgangsprekken 1
Open podium IC-IIIF

Meepraatraad
Basisschool De Bunders heeft een “Meepraatraad” (leerlingenraad). In deze raad zitten leerlingen uit de

Leergroepen I, II en III.
Zij praten vijf keer per schooljaar met de leergroepcoördinatoren over dingen die beter kunnen op school.
We maken onze leerlingen graag gesprekspartner binnen de schoolontwikkelingen.

01-03
21
22
29
30

16
18-19
29
31

11
12
14

22

01-02
05
06
22
23

januari

Voorleesontbijt

De Bunders heeft een continurooster. Wij willen binnen onze school graag één pedagogische lijn
organiseren, waarin rust, regelmaat en structuur, een vaste basis voor leerlingen is.
Schooltijden zijn op de bunders als volgt:
Maandag:
08.30-14.30 uur
Dinsdag:
08.30-14.30 uur
Woensdag:
08.30-12.30 uur 
Donderdag
08.30-14.30 uur
Vrijdag:
08.30-14.30 uur

04
05-07
04-16
05
17-18
19
19
21

maart

Voortgangsgesprekken 2
Theatervoorstelling LG III
Open podium IB-IIA
Grote rekendag
Leerjaar 7: theoretisch verkeersexamen

mei

Leerjaar 7: praktisch verkeersexamen
Hemelvaart (vrij)
Tweede Pinksterdag (vrij)
Open podium ID-IIIA

juli

Musical leerjaar 8
Uitzwaaien leerjaar 8
12.00 uur start zomervakantie

02
06-10
07
08
09
13-28
17
17

06
07
10
11
19
21
21

16
19-30
22
28
30

basisschool

oktober

Opening kinderboekenweek
kamp leerjaar 8
Kinderboekenweek
Studiedag (vrij)
Schoolfotograaf
Fietsverlichtingscontrole
Open podium IA-IIIB
12.00 uur start herfstvakantie

december

Voortgangsprekken 1
Sinterklaasviering
Versieren school kerst (14.30 uur)
Kerstviering (17.00 - 18.30 uur)
12.00 uur start kerstvakantie

februari

School versieren carnaval (14.30 uur)
Inloopweek
Theatervoorstelling LG II
Open podium IID-IIIC
Studiedag (vrij)
Voortgangsprekken 2
Carnavalsviering
12.00 uur start carnavalsvakantie

april

Paasontbijt
Goede vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Studiedag (vrij)
Open podium IE-IIID
Koningsspelen
12.00 uur start meivakantie

juni

Studiedag (vrij)
Voortgangsgesprekken 3
Wisselmiddag
Open podium IF-IIC
Bundersdag

De theatervoorstelling voor Leergroep I is op het moment van drukken nog niet bekend.
Let op: de meest actuele versie van deze kalender vind je op www.bunders.nl
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Het team van De Bunders
schooljaar 2022/2023

Fruit eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze eten we fruit en drinken we wat. Wij willen u vragen het fruit thuis ‘eetbaar’ te
maken. Zeker in Leergroep I is het praktisch als het fruit gesneden/gepeld is en dat de hoeveeldheid past
bij de behoefte van uw kind. Wilt u ook de naam op het fruit, bekers enz. vermelden, om misverstanden
te voorkomen? Koek en dergelijke zijn zowel tijdens de fruitpauze als tijdens de lunch niet toegestaan.
Gezonde voeding vinden we erg belangrijk op school.

Leergroep I
Stevie Verweijmeren
Charlotte van der Kallen
Elke Cornelissen
Wietske Bosman
Susan Tuerlings
Manon de Jong
Eva Lopes
Lieke van der Vleuten (coördinator)

Verjaardagen, 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 we liever niet op school.

Ondersteuning Leergroep I
Carolijn van Rooij
Jessie Wolfs

Leergroep II
Riette Stevens (4)
Mayke Dijk (4)
Lieke Bluijs (4) (coördinator)
Janneke van der Linden (4)
Tessa van Zwol (5)
Joost Bottcher (5)
Kim de Kort
Ondersteuning Leergroep II
Hennie van de Snepscheut
Jop Copal

Leergroep III
Bram Geus (6)
Koen Schalkx (6)
Leon op ’t Hoog (7)
Linda Dankers (7)
Mary Aarts (7)
Danny Nieuwenhuis (8)
Suzanne Marinussen (8) (coördinator)
Anne Smulders (8)
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Anjes van Gorp-Franke
Jimme Kerssen
Bianca van den Boer

We zijn een noten-arme school. Dit vanwege een aantal 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.
Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een
traktatie. 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. Hier beperken wij ons in. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een
extraatje geen probleem.
Fietsen en lopen naar school
Om onnodig autoverkeer te voorkomen is er een ‘loop- en fiets’-afspraak op onze school. Woont u binnen 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 dagelijks bijna 380
kinderen naar onze school. Stilstaan en parkeren op de verhoogde vlakken bij de toegangen van de school
is niet toegestaan vanuit veiligheidsoogpunt. Denkt u bij het parkeren ook aan de uitritten van onze buren en
de taxiplaatsen aan de Rembrandt van Rijnstraat?
Afwezigheid leerkracht
Zoals u wellicht weet heeft een groot aantal scholen geregelmatig te maken met lesuitval door een tekort
aan (inval)leerkrachten. De druk op onze vervangerspool is erg groot. Er is vaak geen inval beschikbaar. Voor
ons als school is dit altijd weer een grote puzzel. We nemen u daarom graag nog even mee in ons protocol.
Wanneer er geen inval beschikbaar is, volgen voor ons de volgende stappen:
Als er geen vervanger beschikbaar is, proberen we altijd eerst zelf dit probleem op te lossen.
Soms kan de duopartner van de afwezige leerkracht of is er een andere interne oplossing mogelijk.
Lukt dat niet, dan worden de kinderen verdeeld over andere groepen binnen de school.
Als er ook voor de volgende schooldag nog geen vervanger beschikbaar is, zullen we contact met de
betreffende ouders opnemen en hen vragen hun kind de volgende dag thuis te houden.

Ondersteuning Leergroep III
Simone van der Avoird

Basisschoolcoach/
leerkracht speciale
ondersteuning:
Leraar gym:
Administratief
medewerker:		

Praktische zaken

Conciërge:		
Eventmanager:
Intern begeleider:
			
Schoolleider:		

Martien van den Pasch
Ilse Franken
Karin Boonman
Janneke van der Linden
Charlotte De Meester

Mocht een van de leerkrachten voor langere tijd thuis moeten blijven, dan kunnen we ervoor kiezen om de
betreffende groep wel naar school te laten komen in plaats van een andere groep. Dus kan het zijn dat er een
groep thuis moet blijven, omdat de eigen groepsleerkracht ingezet wordt bij een andere groep.
Uiteraard hopen we dat we hier minimaal mee te maken krijgen.
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Het kind zien en het kind centraal zetten vinden we belangrijk op onze basisschool. Dit betekent dat
we onze leerlingen goed willen volgen, ondersteunen en begeleiden tijdens hun basisschoolperiode.
We zijn nieuwgierig naar wat werkt, hoe een kind het beste tot leren komt, waar interesse en talenten
liggen en welke onderwijsbehoeften er zijn. Een leraar die de hele dag praat, terwijl de kinderen stilzitten
en meeschrijven is niet meer van deze tijd. Leerkrachten geven goede instructie, waarna er vervolgens
gedifferentieerd wordt in niveau en tempo. We proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan onze
leerlingen en nemen daarom bewust de tijd om goed te observeren, met leerlingen (en ouders) in gesprek te
gaan en verzamelde data te registreren.
Leerlingvolgsysteem
Om de voortgang van onze leerlingen goed bij te houden maken we voor de hele school gebruik van het
leerlingvolgsysteem van DIA. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de leerlingen
de leerstof van dat leerjaar beheersen en bepalen of er extra oefening of uitleg nodig is. Voor het volgen van
de sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden en betrokkenheid) van leerlingen gebruiken we Looqin
(groep 3 t/m 8). Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem “Focus
PO”.
Tussentijds meten
Om leerlingen het best passende onderwijs te geven, bespreken leerkrachten de resultaten met elkaar.
Na belangrijke toetsen stellen zij hun plannen bij. Ieder jaar bespreekt de directeur de resultaten met het
managementteam (MT) en met het hele team van leerkrachten. Uit die bespreking komen activiteiten
op groepsniveau en schoolniveau voort die gericht zijn op verbetering. Zo houden we ons onderwijs in
ontwikkeling.

Een veilige basis
Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Het zorgt ervoor dat leerlingen
zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. We streven ernaar om Basisschool De Bunders een
veilige school te maken, waar zowel leerlingen, leerkrachten en ouders met plezier naar toe komen. Een goed
pedagogisch klimaat is een voorwaarde willen leerlingen en leerkrachten zich goed kunnen ontwikkelen.
Om te laten zien hoe wij een veilige school vormen en om de aanpak hiervan inzichtelijk te maken hebben
wij een beleidsdocument ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe wij werken aan het ontwikkelen van
gewenst gedrag, wat we doen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en wat we verwachten van
leerlingen, leerkrachten en ouders.
Het veiligheidsbeleid richt zich op de sociale veiligheid van kinderen, ouders en personeel.
De Bunders zorgt voor de uitvoering van het beleid. De medezeggenschapsraad van BS De Bunders
heeft in deze instemmingsrecht.
Het veiligheidsbeleidsplan bevat preventief beleid ter voorkoming van incidenten.
Het veiligheidsbeleidsplan bevat preventief beleid ter ondersteuning van het in stand houden van
een goed en veilig klimaat.
Het veiligheidsbeleidsplan bevat curatief beleid ter voorkoming van escalatie in geval van incidenten.
In aansluiting op de interne organisatie zijn er op stichtingsniveau afspraken gemaakt met
verschillende externe instanties.
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Nieuwe leerlingen
Indien u overweegt uw kind op onze school in te schrijven, kunt u een kennismakingsgesprek en tevens
rondleiding aanvragen bij de directeur van de school. Aanmelden kan vervolgens vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Uiterlijk één maand voor de vierde verjaardag wordt u geïnformeerd over de groep waarin uw kind is
geplaatst. De leerkracht bij wie uw kind is geplaatst neemt dan contact met u op om een afspraak te maken
over de wenmomenten voorafgaand aan het vierde jaar.
Het is gebruikelijk dat het kind de dag ná de vierde verjaardag op school komt.
Als u een kind aanmeldt dat van een andere school komt, is de procedure als volgt:
U heeft een gesprek met de directeur en/of de Intern begeleider.
Er worden gegevens opgevraagd bij de school van herkomst.
Op basis van het gesprek en de schoolgegevens wordt bepaald of onze school een geschikte
school is.

Warme overdracht

Het jonge kind: in Oisterwijk wordt gewerkt met het “Klavertje 4 convenant”. Een samenwerking tussen de
kinderopvangorganisaties en basisonderwijs met betrekking tot de overdracht van jongste kleuters. Naast
een papieren overdracht is ook sprake van een warme overdracht: een toelichting vanuit de Kinderopvang
aan de basisschool. In de periode dat uw kind 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 overdrachtsformulier. Eén exemplaar is voor ouders
zelf, het andere formulier is voor de basisschool. We verzoeken u het overdrachtsformulier op school in te
leveren. Ook vragen we uu een entreeformulier in te vullen. Deze ontvangt u in de eerste schoolweken. Als
uw kind een aantal weken op school is, zal de leerkracht een intakegesprek met u houden waarin de eerste
indrukken worden besproken samen met de overdracht vanuit het kinderdagverblijf. Wij hanteren daarvoor
het overdrachtsformulier en het ingevulde entreeformulier.

Communicatie en verslagen

Onze school vindt het belangrijk om goed contact met de ouders te hebben. Gedurende het schooljaar zijn
er een aantal vaste momenten waarop de leerkrachten samen met de ouders en kind communiceren over de
ontwikkelingen. De cyclus verloopt ieder schooljaar als volgt:
		
		
		
		

September: kennismakingsgesprekken
Hierbij worden alle ouders, samen met hun kind, uitgenodigd om kennis te maken met 		
de leerkracht. Doel van dit gesprek is vooral gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hoe zorgen we voor een geslaagde start en waarin kan de leerkracht ondersteunen staan dan
centraal.

		
NOVEMBER
		
		
		

November: voortgangsgesprek 1
Tijdens dit gesprek staan we stil bij de start van het schooljaar. Hierin staat 			
welbevinden en betrokkenheid centraal. Ook kan er op basis van de eerste bevindingen 		
besproken worden hoe het gaat m.b.t. de leerstof.

		
Februari: voortgangsgesprek 2
		
Hier komt de nadruk meer te liggen op de competenties en de prestaties van de leerlingen,
FEBRUARI
		
vanzelfsprekend worden betrokkenheid en welbevinden ook besproken. De uitslagen van 		
		
DIA worden tijdens dit gesprek samen doorgenomen. Deze uitslagen worden achteraf 		
		
meegegeven in de voortgangsmap.
			
Leerjaar 8 krijgt tijdens voortgangsgesprek 2 het definitieve advies. Deze
			
adviesgesprekken worden apart van de andere gesprekken gepland.
			
Leerjaar 7 krijgt tijdens voorgangsgesprek 2 het preadvies. Deze gesprekken worden
			
tijdens dezelfde periode gevoerd als de andere voortgangsgesprekken.
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JUNI
		
		
		

Juni: voortgangsgesprek 3
Tijdens dit gesprek worden de 4 onderdelen weer besproken (welbevinden, betrokkenheid,
competenties, prestaties). Verder worden er afspraken gemaakt richting het volgende 		
schooljaar.
Vanuit de voortgangsgesprekken volgt een voortgangsverslag. Deze verslagen worden 		
verzameld in de voortgangsmap.

Passend onderwijs

In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Deze regelt de wijze waarop het onderwijs aan leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Passend onderwijs speelt in op individuele
leer- of gedragsbehoeften, gericht op wat leerlingen wél kunnen en niet op wat ze niet kunnen. Passend
onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen en ondersteuning op maat
krijgen.
Basisschool De Bunders streeft ernaar om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Het doel is om adequaat onderwijs te bieden aan alle
leerlingen met (zeer) speciale onderwijsbehoeften.
Om Passend Onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als
ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent uw
kind in de thuissituatie, de school kent het kind in
de schoolsituatie. Samen vullen we elkaar aan!
Ondersteuning en begeleiding
We gaan ervan uit dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn en dus
ook de leerstof niet in eenzelfde tempo en op dezelfde manier
verwerken. De overgrote meerderheid van onze kinderen
slaagt erin, zonder grote aanpassingen, de stof die
de basisschool hen aanbiedt te verwerken. Een klein
deel van onze leerlingen slaagt hier niet in. Het gaat voor
hen te snel, hun vermogen om te leren is minder of er zijn
andere problemen (bijv. dyslexie of ADHD). Daardoor verloopt
het leerproces anders. Ook leerlingen die beschikken over zeer
goede leercapaciteiten hebben zorg nodig. Om alle leerlingen
optimaal op hun eigen niveau aan te spreken hebben we op onze
school
een ondersteuningsstructuur opgebouwd. We streven naar een samenhangend
systeem van leerlingenondersteuning gedurende de hele schoolperiode.
Basisondersteuning:
De leerkracht is degene die het grootste gedeelte van de uitvoering van de ondersteuning voor
de leerlingen op zich neemt. Dit gebeurt in de klas. De leerkracht geeft instructie, observeert, kijkt
het werk na, beoordeelt toetsen van de verschillende methodes en neemt toetsen af die horen bij het
leerlingvolgsysteem van het DIA. Al deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan
maakt de leerkracht een procesplan. De procesplannen die elke groep heeft, zijn de leidraad voor onze
ondersteuning en gekoppeld aan de niveaus binnen de basisondersteuning*.
*De basisondersteuning is het afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de
ondersteuningsstructuur van alle scholen planmatig moet worden uitgevoerd.

Niveaus binnen de basisondersteuning in de groep:
Basisaanbod: leerlingen die het basisaanbod goed en voldoende kunnen volgen.
Intensief aanbod: leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om het
basisaanbod goed te kunnen blijven volgen (verlengde instructie en extra oefentijd).
Verdiept aanbod: leerlingen die meer aankunnen naast het basisaanbod (verrijking).
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Extra Ondersteuning:
Maar soms gaat het leren moeilijk of mist een leerling de uitdaging en is er iets anders nodig. De leraar kan
een signaal geven dat er zorgen zijn. In dat geval neemt de leraar contact met ouders op. Maar ook ouders/
verzorgers kunnen een signaal afgeven als het niet goed gaat met hun kind. De samenwerking met ouders
vinden we hierin ontzettend belangrijk. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.
De intern begeleider coacht onze leerkrachten op het gebied van ondersteuning en helpt plannen op te
zetten voor de leerlingen. Daarin kijken ze naar de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar ook naar
houding en motivatie. Samen kijken de leerkracht, de intern begeleider en de ouders naar wat de beste
oplossing is. Is dat het aanbieden van extra leerstof bijvoorbeeld, extra leesondersteuning of verrijking? 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 specialist. In elke aanpak is de leerkracht bij ons altijd de eerst verantwoordelijke.
Onze school kan ook een beroep doen op een schakelfunctionaris en een sociaal-verpleegkundige van de
GGD. Ook is er wekelijks een begeleider passend onderwijs (BPO-er) in huis die ons helpt bij het in beeld
brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Samen met de directeur en de Intern Begeleiders
vormen zij het zorgteam. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind en/of gezin
noodzakelijk is.
Bij interne expertise maken wij gebruiken van: leerkrachten, intern begeleider, reken- coördinator, leescoördinator en de taal-coördinator.
Bij externe expertise denken we aan: intern begeleiders, trajectbegeleider, dyslexiebehandelaars, GGD,
psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, etc.
Extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. In dit profiel is te lezen
wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. U treft
dit ondersteuningsprofiel op onze website.
Begeleider Passend Onderwijs
Yvonne Hoozemans is de begeleider Passend Onderwijs. Zij is op maandagmiddag aanwezig. Yvonne is
werkzaam voor alle scholen van Stichting Boom en werkt samen met andere scholen binnen Oisterwijk in
het belang van passend onderwijs voor alle Oisterwijkse kinderen.
Ze adviseert intern begeleiders, leerkrachten en directeuren bij ondersteuningsvragen rond individuele
leerlingen. Hiermee levert Yvonne een bijdrage aan de versterking van de ondersteuningsstructuur van de
school.
De schakelfunctionaris
Bregje Schipper is onze schakelfunctionaris, de voormalig schoolmaatschappelijk werker. Zij is er
voor ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten. De schakelfunctionaris is in dienst bij Farent en is
maandagmiddag op school aanwezig. De Intern Begeleider op school zorgt ervoor dat ouders/verzorgers
of leerkrachten met vragen bij de schakelfunctionaris terecht kunnen. Samen met ouders/verzorgers en
leerkrachten wordt gekeken naar de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind. De schakelfunctionaris
ondersteunt school en ouders/verzorgers bij opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling
van kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Bijvoorbeeld over dwars en druk gedrag, over
angsten, over samen spelen en vriendschap, over verlies en verdriet, beginnende puberteit, zelfvertrouwen
en weerbaarheid.
De schakelfunctionaris:
stelt vast wat de hulpvraag is;
biedt kortdurende begeleiding;
verwijst zo nodig naar een andere hulpverlenende instantie;
ondersteunt de school en de leerkrachten in het ondersteuningsteam;
Indien u contact wilt met de schakelfunctionaris dan kunt u dit aangeven bij de Intern Begeleider of de
leerkracht van uw kind.
De jeugdverpleegkundige vanuit de GGD
Onze jeugdverpleegkundige is Leonie van de Berk. Zij is de verpleegkundige voor kinderen van 0-12 jaar en
biedt ouders op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om vragen te stellen over opvoeden, opgroeien
en de gezondheid van hun kind. Zij neemt een aantal keer per jaar deel aan het ondersteuningsteam. Dat
kan bijvoorbeeld gaan over: groei en ontwikkeling, voeding, zindelijkheid, maar ook gedrag. U kunt te allen
30 tijde contact met haar opnemen via haar emailadres: l.vd.berk@ggdhvb.nl of haar gsm: 06-58089292.
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Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
Elk schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de basisondersteuning voor
de onder haar bevoegdheid vallende scholen. Onze school biedt de ondersteuning die nodig is binnen
de gestelde ondersteuningsniveaus. Wanneer er specifieke leerling ondersteuning nodig is, kan er een
beroep worden gedaan op externe expertise (bijvoorbeeld een trajectbegeleider, dyslexiebehandelaar, GGD,
psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, etc.)
Soms kunnen ouders/verzorgers op eigen initiatief externe hulp op school inschakelen om extra zorg voor
hun kinderen te organiseren. In enkele uitzonderlijke gevallen kan dit. Hiervoor is een regeling vastgesteld
voor alle scholen behorend tot Stichting BOOM. U kunt deze regeling opvragen bij de directie van de school.
Verlengen van het onderwijs
Door aangepaste zorg proberen we verlengen (doubleren) zoveel mogelijk te voorkomen. Soms is het echter
in het belang van het kind dat het een leerjaar overdoet. Deze beslissing nemen we in goed overleg met
u als ouders/verzorgers. Dit overleg tussen de ouders/verzorgers, de leerkracht en indien nodig de Intern
Begeleider vindt ruimschoots voor het einde van het schooljaar plaats. Al in een eerder stadium zal de
groepsleerkracht met de ouders/verzorgers praten over het mogelijke verlengen.
Kinderen die geboren zijn in september, oktober, november of december starten als leerling van groep 1. Dit
betekent dat zij in principe geen twee volle kleuterjaren hebben. We volgen deze kinderen gedurende het
eerste kleuterjaar zeer nadrukkelijk om tijdig met ouders/verzorgers te bespreken of het wenselijk is nog een
jaar in groep 1 te blijven dan wel door te stromen naar groep 2. Er wordt altijd gekeken naar de ontwikkeling
van het kind. De school heeft daarbij beleid geformuleerd. Tijdens de gehele basisschoolperiode kan een
kind maar één keer een groep overdoen. De school heeft beleid op “de overgang van 2 naar 3”, evenals
beleid op “verlengen” geformuleerd. Beleidsstukken kunt u opvragen bij de directie van de school.
Leerlingen met dyslexie
Op onze school hanteren wij het dyslexieprotocol. Dit houdt in dat wij de lees- en spellingontwikkeling
van onze leerlingen volgen aan de hand van bovengenoemd protocol. Naast observaties van de leerkracht
maken we gebruik van toetsen aangegeven in het protocol, methode-gebonden toetsen en toetsen uit het
leerlingvolgsysteem. Als blijkt dat een leerling problemen ondervindt bij lezen en/of spelling, dan biedt de
leerkracht gerichte hulp. In een aantal gevallen is dat voldoende. Maar soms blijven lezen en/of spelling
moeizaam verlopen. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. Wanneer een leerlinge ondanks extra begeleiding
toch 3 x een E-min score haalt op technisch lezen, wordt er een aanvraag gedaan voor verder onderzoek.
Bij de gemeente moet hiervoor eerst toestemming worden aangevraagd. Wanneer deze toestemming is
gegeven, dan wordt dyslexieonderzoek aangevraagd. Wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige
dyslexie (EED), heeft de leerling recht op dyslexiebegeleiding.
Naar een andere school
Voor sommige leerlingen geldt dat ondanks de extra hulp en ondersteuning De Bunders niet de
ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft. In dat geval wordt er door De Bunders gezocht naar
een andere passende school. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij
zo veel als mogelijk rekening met hun wensen.
Het kan betekenen dat het beter is voor de leerling om geplaatst te worden op een andere basisschool,
die wel de ondersteuning kan bieden of dat de leerling geplaatst wordt op een school voor speciaal
basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs(SO).
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheids-verklaring vragen bij
het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Zodra de school, in samenspraak met de ouders/
verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders/verzorgers 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.
Hierover gaan we graag met u, en eventuele derden, in gesprek. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar,
dan kunt u zich richten tot de directie van De Bunders. 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. Verder
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Oudercommissie
De OC staat voor oudercommissie. Een enthousiaste groep ouders, die samen met de eventmanager (Ilse
Franken) van de school zorgen voor de organisatie van de feestelijke activiteiten. Op onze school bestaat
de OC uit meerdere ouders, waarbij onderling de rol van voorzitter, secretaris en een penningmeester zijn
verdeeld. Ze vergaderen ongeveer 5 keer per jaar en houden zich o.a. bezig met het (actueel) versieren van
de school, het mede organiseren van het schoolreisje, carnaval, jubilea, Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag en
eventueel andere feestelijkheden.
Onze OC-leden:
Marleen Bosmans
Annemarieke Posthumus
Caroline Franssen
Mirte Gerritsen
Mylêne Emmen
Ralf Knape
Alexia Magro

Niki Notermans
Kicky van der Meer
Angena van der Meeren-van Loon
Anne Hendrikx
Anneloes Litjens
Joyce van den Biggelaar
Sanne van Hal
Suzanne Pagie

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school kent voor de organisatie van deze activiteiten een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag
bedraagt 45 euro per kind en wordt geïnd en beheerd door de oudercommissie. Let op, dit bedrag is vrijwillig
en zal nooit zorgen voor uitsluiting van de activiteiten.
Stichting leergeld Oisterwijk Stichting Leergeld Oisterwijk wil kinderen uit de gemeente Oisterwijk helpen,
die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn. U kunt hierbij o.a. denken aan zwemlessen, contributie voor een sport- of muziekvereniging
en schoolkosten. Als u een laag besteedbaar inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor hulp vanuit
Stichting Leergeld. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging of school. Raadpleeg voor
meer informatie de website: www.leergeld.nl/oisterwijk

Ouderhulp
Wij maken heel graag gebruik van de hulp van ouders. We zoeken ieder jaar bibliotheek ouders die ons
helpen bij het ordenen van de schoolbibliotheek, luizenouders die na iedere vakantie de haren van kinderen
controleren op hoofdluis en klassenouders die de schakel zijn tussen de leraar en ouders. Daarnaast zijn
er ook tal van activiteiten waarbij ouderhulp gewenst is. Denk aan begeleiding bij de schoolreis, hulp bij
de schoolfotograaf, hulp tijdens de sportdag, meelopen naar de kerk met Kerstmis of Pasen, meelopen
naar Tiliander, rijden naar een museum enz. Ook het versieren van school rondom sinterklaas, kerstmis en
carnaval doen we graag samen met andere ouders. Vindt u het fijn om ons te helpen dan kunt u dit altijd
aangeven bij onze Eventmanager Ilse Franken middels een bericht in SchouderCom.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en
leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De MR geeft advies en moet instemming
verlenen als de school beleid wil veranderen. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie. Zo bespreekt
de MR de begroting en het formatieplan. In feite kun je stellen dat de MR meedenkt over het complete reilen
en zeilen binnen de school. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. U bent overigens van harte
welkom om een vergadering bij te wonen, want de vergaderingen zijn openbaar. De MR is bereikbaar via
mr.debunders@stgboom.nl.
Onze MR-leden:
Ouders:
Jojanneke Hendriks
Eeuwe Feenstra
Kevin de Bresser

Team:

Danny Nieuwenhuis
Tessa van Zwol
Charlotte van der Kallen

Oudercontact
1

SchouderCom
De school communiceert met ouders via de app: SchouderCom
(SchoolOuderCommunicatie). U kunt deze app downloaden in de app-store. U logt in op de
website van Schoudercom via www.bunders.schoudercom.nl/inloggen
Nieuwe ouders krijgen een aanmeldingsuitnodiging via de e-mail.

OUDERS
Via de SchouderCom app kan tevens een oproep gedaan worden voor hulp, kunnen ouders zich inschrijven
voor oudergesprekken en kan een privé chat met de leerkracht gestart worden.
Ziek melden gaat ook via SchouderCom. We vragen u om vóór 08:00 uur een bericht te sturen naar de
leerkracht-inbox van de basisgroep van uw zoon of dochter.
Daarnaast gebruiken we de app voor het delen van onze nieuwsbrief en communicatie vanuit het
managementteam. Tot slot vindt u in de kalender alle activiteiten en vrije dagen terug. Deze kunt u ook
synchroniseren met uw privé kalender.
Bundersinfo
Geregeld komt de BundersInfo uit. Hierin staan de belangrijkste wetenswaardigheden, mededelingen,
uitnodigingen en nieuwtjes van afgelopen en komende weken.
De BundersInfo wordt verzonden aan alle ouders/verzorgers via SchouderCom.
Infobrief vanuit de Leergroep
Ouders worden na elke schoolvakantie door de leerkracht geïnformeerd over het onderwijsprogramma en
activiteiten van de komende periode. Via de SchouderCom-app ontvangt u dit bericht.
Kennismaking en voortgangsgesprekken
We starten jaarlijks met een kennismakingsgesprek, waarin de leerkracht kennismaakt met u als ouder en
met uw zoon of dochter.
Verder voeren wij drie keer per jaar een voortgangsgesprek. We nodigen ouders, samen met het kind, uit op
school. Tijdens dit gesprek staat het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling centraal. Onder het
kopje “communicatie en verslagen” leest u hier meer over.

Via deze app krijgen ouders een kijkje in de klas. Er worden geregeld berichten geplaatst
door de groepsleerkracht waarin verteld wordt wat leerlingen gedaan en geleerd hebben,
aangevuld met foto s en/of video’s.
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Kwalitatief goed onderwijs staat bij ons voorop. We willen het beste uit onze leerlingen halen en investeren
daarom in een veilig schoolklimaat, goede instructies ,een gevarieerd onderwijsaanbod, hoge betrokkenheid
en mooie resultaten. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom werken we hier systematisch aan. Kwaliteitszorg
betekent permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van
de kwaliteit.
De kwaliteit binnen onze scholen is meetbaar aan de hand van een aantal criteria of kwaliteitsdomeinen.
Om deze controle goed uit te voeren, zijn de kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsgebieden ondergebracht in
diverse kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten vormen de basis voor het dagelijks werken in de klas of op
schoolniveau.
Wanneer zijn we tevreden?
Als de scholen(OR1-OR2) binnen Stichting BOOM:
Voldoen aan de BOOM-Standaard en daarmee ook aan de cognitieve tussen-en eindresultaten
die verwacht mogen worden (op basis van de kenmerken van de leerling populatie) gericht op de
kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen/wiskunde.
Er voor zorgen dat het welzijn van de leerlingen ruim voldoende is.
Er voor zorgen dat leerlingen vertrekken met een goed gevulde ‘rugzak’ om succesvol te zijn in
aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Monitoren op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, waarvan een beeld wordt gevormd
met behulp van Looqin2U, KIJK!, ZIEN! en KanVAS!.
Inzicht hebben in het vervolgsucces van de leerlingen en indien nodig dit gebruikt om haar beleid
bij te stellen. Hierbij is de bestendiging een graadmeter, als het advies passend blijkt te zijn, pas dan
kunnen we tevreden zijn.

Kwaliteitskaarten
Met behulp van een heldere beleidscyclus (planning- en control-cyclus) houden we zicht op onze kwaliteit.
Onze kwaliteit staat beschreven in kwaliteitskaarten, verdeeld in 8 thema’s:
Thema 1 Kwaliteitszorg
Thema 2 Zicht op ontwikkeling en ondersteuning
Thema 3 Basisvakken (taal, lezen, rekenen)
Thema 4 Pedagogische en didactisch handelen
Thema 5 Veiligheid
Thema 6 Leefstijl en burgerschap
Thema 7 Eigen identiteit
Thema 8 Samenwerking
Onze kwaliteitscheck is verwerkt in een kwaliteitskalender. Het doel van deze kalender is het cyclisch
werken aan schoolkwaliteit. Op onze kwaliteitskalender staan onze maandelijkse acties.

Inspectie
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen. De toezichthouder start haar onderzoek bij de
schoolbesturen. Het bestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld.
De inspectie beoordeelt vervolgens of dit klopt. Dat doet ze onder meer door een verificatieonderzoek
uit te voeren op een aantal scholen. Daarnaast bezoek de inspectie al die scholen die het risico lopen het
predicaat “onvoldoende” of “zeer zwak” krijgen. Ook op basis van de jaarlijkse prestatieanalyse kan een
schoolonderzoek volgen.
Haar waarborgfunctie blijft daarmee onveranderd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn
scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel
beheer. Daarnaast krijgt de inspectie een meer stimulerende taak om besturen en hun scholen die het goed
doen, te helpen nog beter te worden. Naast oordelen of scholen die basiskwaliteit hebben, mag ze dan ook
scholen als “goed” bestempelen. Een school kan dit predicaat alleen krijgen op aanvraag van het bestuur.
Het volledige toezichtskader is te vinden op de website van de inspectie.
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Kwaliteit betekent dat de school:
tenminste de kerndoelen realiseert;
op een effectieve en efficiënte manier onderwijs verzorgt;
de kwaliteit van haar eigen onderwijs evalueert.
zorgt voor een goede schoolorganisatie;
een Eindtoets bij de groep 8 leerlingen afneemt;
leergebied overstijgende doelen formuleert.
Binnen de Stichting BOOM hanteren alle scholen het WMKPO-systeem. Dit systeem brengt de kwaliteit van
school op allerlei gebieden in beeld. Hiertoe stellen we ons bepaalde doelen waarvan jaarlijks de voortgang
bekeken wordt. Onderdeel hiervan zijn ook enquêtes, afgenomen bij het personeel, de ouders/verzorgers
en de kinderen. De belangrijkste instrumenten in dit kader zijn het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids,
de klachtenregeling en het Leerlingvolgsysteem. De uitgangspunten van de lerende organisatie vormen de
basis voor de bepalingen van de meerjarige beleidsterreinen.
Uitstroom VO
Ook na de schoolloopbaan in het basisonderwijs, vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te volgen.
We onderhouden contact met het VO, volgen de ontwikkeling en kijken of het schooladvies/de uitstroom
passend is bij het vervolg in het VO. In de schoolgids geven we tevens de laatste drie gemiddelde scores
weer van de afgenomen eindtoetsen, welke we vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Toetsing en rapportage
Op onze school maken we gebruik van onderstaande toetsen en rapportages:
De groepen 1-2 hanteren een themaplan dat aansluit bij het leerlingvolgsysteem
Wij werken op school met het leerlingvolgsysteem van DIA. Dit betekent dat we gedurende
het schooljaar in alle groepen (3 t/m 8) de geplande (methodeonafhankelijke) toetsen
afnemen.
In groep 8 hanteren we de eindtoets van DIA.
Naast de DIA-toetsen (methodeonafhankelijke toetsen) nemen we ook toetsen af die horen
bij de methodes die we gebruiken.
We doen dit om:
Alle kinderen goed te kunnen volgen gedurende de jaren dat ze bij ons op school zitten.
Onze schoolscores te kunnen vergelijken met andere scholen in Nederland en zo de kwaliteit
van ons onderwijs te volgen/verteren.
Ouders/verzorgers kunnen rond het tweede voortgangsgesprek ook de toetsresultaten
van de DIA-toetsen van hun kind kunnen inzien. Op deze manier kunnen ouders/verzorgers
de ontwikkeling van hun kind goed volgen.
Onderwijskundig verslag
In de wet op het primair onderwijs is vastgelegd dat de school in drie gevallen een onderwijskundig verslag
moet schrijven:
als een kind naar het vervolgonderwijs gaat;
als een leerling naar een andere school gaat;
als een kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat.
Dit onderwijskundig verslag bestaat uit:
een overzicht van gebruikte methodes;
een aanduiding van de ontwikkeling van de leerling;
een kopie van het laatste rapport.
Wanneer er een onderwijskundig verslag is geschreven, krijgen de ouders/verzorgers een kopie van dit
verslag.
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In de Wet op Passend Onderwijs staat de wijze van aanmelden en inschrijven van een kind op een school
beschreven. In vrijwel alle gevallen kan een kind gewoon worden aangemeld en ingeschreven op een school.
Volgens de Wet moet vooraf door ouders en school worden besproken of een kind extra of speciale zorg
nodig heeft en of de school deze zorg kan moet zorgen dat een kind de juiste zorg krijgt op de eigen school
of op een andere school. In de Wet Passend onderwijs is de aanmeldprocedure als volgt geregeld:
De aanmelding van een kind moet altijd schriftelijk middels het aanmeldformulier van de
school.
De school heeft na aanmelding 6 weken de tijd om te onderzoeken of het aangemelde kind
plaatsbaar is (met verlenging van 4 weken indien nodig).
Het aanmelden van een kind kan plaatsvinden vanaf het moment dat een kind 3 jaar is.
Om een zo goed mogelijk beeld van een kind te krijgen heeft de school informatie nodig over uw kind. Deze
gegevens komen van:
Het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldformulier;
De eventuele speelzaal en/of kinderopvang. Wanneer uw kind is aangemeld neemt de Intern
Begeleider contact op met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal die u kind bezoekt;
De verwijzende school (als het kind al schoolgaand is);
Indien nodig kunnen gegevens aangevuld worden met informatie van de GGD of
onderzoeksgegevens van externe instanties.
Voor de meeste kinderen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en ouders ruim voldoende
zijn voor plaatsing. Uw kind wordt dan op school ingeschreven, waarvan u een schriftelijke bevestiging krijgt.
Binnen zes tot vier weken de vierde verjaardag van uw kind, wordt uw kind uitgenodigd door de leerkracht
voor een aantal wenmomenten in de groep.
In de periode dat uw kind een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal bezoekt, wordt van alle kinderen
de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in een observatieformulier. Aan het einde van de peuterperiode
wordt dit door de voorschoolse voorziening met u gedeeld. Als uw kind een aantal weken op school is,
zal de leerkracht een intakegesprek met u houden waarin de eerste indrukken worden besproken en u de
informatie vanuit de voorschoolse voorziening met de leerkracht kunt delen.
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen, ook indien er sprake is van een eventuele
beperking. Ouders/verzorgers melden hun kind aan bij onze school. Bij twijfel vragen we advies aan onze
Begeleider Passend onderwijs. Zij bekijkt samen met de school en de ouders/verzorgers of plaatsing op
onze school verantwoord is. Daarbij gaan we ook uit van de vraag of we de vereiste deskundigheid in huis
hebben om voor het kind een verantwoorde opvang te bieden. Deskundigheid, speciale voorzieningen,
taakbelasting en de zorg voor de andere kinderen in de groep bespreken we vooraf met de ouders/
verzorgers. Als we besluiten tot toelating begeleiden we het kind op basis van een plan van aanpak dat met
de ouders/verzorgers en hulpverleners is opgesteld. Enkele keren per jaar evalueren we de voortgang.

Leerplicht
Op de dag na zijn/haar 4de verjaardag mag een kleuter naar de basisschool. Kleuters boven de leeftijd van
3 jaar en 10 maanden mogen ter kennismaking naar school komen, in overleg met de leerkracht van de
kleutergroep. Op de eerste dag van de maand na de 5de verjaardag gaat de leerplicht in. Tegen de tijd dat
uw kind 4 jaar wordt, neemt de school contact met u op, maar u mag dat ook zelf doen. Soms kan blijken dat
een schoolweek te veel inspanning van uw kind vraagt. Overleg tussen ouders en leerkracht kan dan leiden
tot de afspraak om uw kind wat korter naar school te laten gaan.
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Ziekmelden, verzuim en verlof
Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om andere redenen de school niet bezoeken, dan ontvangen wij graag vóór 08.00
uur uw ziekmelding via de app SchouderCom. Wanneer uw kind zonder afmelding op school is, nemen we
contact met u op.

Verlof/Verzuim

De Leerplichtwet geeft duidelijke richtlijnen m.b.t. het geven van extra vrije dagen aan kinderen. Extra
tussentijdse vakanties kunnen niet gegeven worden. De vakantie kan niet al een hele of halve dag eerder
beginnen, omdat er verkeersdrukte wordt verwacht. De directeur is verantwoordelijk voor het nakomen
van de leerplichtwet. Van het schoolverzuim moet administratie gevoerd worden. De ambtenaar voor
leerplichtzaken kan maatregelen treffen bij ongeoorloofd verzuim en de inspectie controleert schoolverzuim.
Vanaf 1998 wordt het ongeoorloofde schoolverzuim regelmatig, en vooral in de week voor en na een
vakantie, daadwerkelijk gecontroleerd; ongeoorloofd verzuim wordt bestraft met een proces verbaal (boete).
Natuurlijk zijn er redenen voor een vrije dag, zoals een bruiloft, een jubileum e.d. De directeur van de school
kan (buiten de vakanties om) extra verlof verlenen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden.
Met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt. Verlof kan uitsluitend schriftelijk worden
aangevraagd bij de directie. U kunt hiervoor een speciaal verlofformulier vragen of downloaden via de
website. Regelmatig wordt door de leerplichtambtenaar gecontroleerd of de regelgeving correct wordt
toegepast.
lndien een leerling niet aanwezig is en er geen verlof is verleend, dan gaat de controle verder. Ook bij
ziekmelding kan de leerplichtambtenaar controleren. Mocht uw kind ziek gemeld worden en overdag elders
verblijven, dan moet u dit doorgeven bij de ziekmelding. Bij twijfel altijd even contact opnemen met de
directie. Ongeoorloofd verlof zal en moet altijd door de directie gemeld worden bij de leerplicht ambtenaar.

Informatieplicht
De school heeft een actieve informatieplicht naar ouders. Die geldt ook wanneer u niet meer bij elkaar bent,
maar wel beiden het gezag heeft over uw kind(eren). Het gaat hierbij om informatie over de school zelf via de
app SchouderCom, via de schoolgids of de schoolwebsite. Met betrekking tot de vorderingen van de leerling
krijgen (gescheiden) ouders uitnodigingen voor ouderavonden en voortgangsgesprekken. Wij verzoeken
beide ouders om toestemming voor begeleiding en onderzoek door school en geven beide ouders inzage
in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier. Het is voor ons
wel nodig te weten wat uw gezinssituatie is, zeker als die qua samenstelling wijzigt (u gaat uit elkaar). De
beleidsregels hierover zijn op te vragen bij directie.

Interne vertrouwenspersonen
Als er zich, ondanks de gemaakte afspraken, vervelende situaties voordoen, kunnen de ouders en kinderen
zich achtereenvolgens wenden tot de vertrouwenspersonen: Carolijn de Rooij(c.derooij@stgboom.nl), Eva
Lopes (e.lopescardozo@stgboom.nl) of Anjes van Gorp-Franke (a.franke@stgboom.nl). Zij kunnen en zullen
u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen.

Externe vertrouwenspersonen
U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van BOOM, mevrouw Annelies de Waal. U
kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-33646887 of via de mail: anneliesdewaal@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.

44

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.
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)

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. 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.

Klachtenprocedure

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, of als u van mening bent dat bepaalde zaken
niet goed of niet afdoende geregeld zijn, op te nemen met de betrokken leerkracht. De directie (of de
schoolvertrouwenspersoon) kan bemiddelen.
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: Annelies de Waal voor klachten met betrekking tot beleid,
organisatie, communicatie/bejegening/conflicten (schoolzaken;
Is deze oplossing c.q. bemiddeling niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
landelijke klachtencommissie.
Landelijke klachtencommissie
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
Meer informatie vindt u op de website www.onderwijsgeschillen.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.
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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 niet-ontvankelijk verklaard. Hierover worden alle partijen schriftelijk geïnformeerd.
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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