
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Dit is de jaarkalender & schoolgids voor het 

schooljaar 2022-2023 van de christelijke 

basisschool De Boustien. Bij ons op school 

kunnen kinderen zich ontwikkelen, elkaar 

ontmoeten en worden zij op hun kwaliteiten 

aangesproken. In deze jaarkalender & 

schoolgids vindt u voornamelijk een groot 

aantal praktische zaken die voor u als 

ouders/verzorgers gedurende het schooljaar 

van belang zijn. Ook willen wij u een beeld 

geven van hoe het onderwijs in onze school is 

vormgegeven. 

 

 

 

 

 

 

Wij hechten veel waarde aan een goed contact 

tussen de school en de ouders/verzorgers van 

onze leerlingen. Indien u vragen of 

opmerkingen heeft, kunt u gerust bellen. Als u 

een nog beter beeld van ons onderwijs wilt 

krijgen of de sfeer wilt komen proeven, bent u 

van harte welkom voor een rondleiding. 

 

 

 

 

 

 

Wij vertellen u graag hoe wij met de leerlingen 

werken, wat we daarbij belangrijk vinden en 

hoe wij al onze leerlingen zo goed mogelijk 

proberen te begeleiden. Dan weet u waar wij 

voor staan en waarin wij ons als basisschool in 

onderscheiden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het team van CBS De Boustien 

  

Voorwoord 

Waar ieder steentje ertoe doet! 



 

1a 
Boukje Visser b.visser@pcbodantumadiel.nl 
Jellie Visser j.visser@pcbodantumadiel.nl 

1b/2a 
Aukje Bosgraaf a.bosgraaf@pcbodantumadiel.nl 
Adelheid Wijbenga a.wijbenga@pcbodantumadiel.nl 

2b 
Rommy Visser r.visser@pcbodantumadiel.nl 
Esther Visser e.visser@pcbodantumadiel.nl 

3 
Petra Aardema p.aardema@pcbodantumadiel.nl 
Gelly Kooistra g.kooistra@pcbodantumadiel.nl 
Nynke Buruma n.buruma@pcbodantumadiel.nl 

4a Wieneke Offinga  wf.offinga@pcbodantumadiel.nl  

4b 
Harmke Dijkstra h.dijkstra@pcbodantumadiel.nl 
Nynke Buruma n.buruma@pcbodantumadiel.nl 

5a 
Jannette Visser ja.visser@pcbodantumadiel.nl 
Sietske Feenstra s.feenstra@pcbodantumadiel.nl 
Nynke Poelstra n.poelstra@pcbodantumadiel.nl 

5b/6a 
Hetty Tjepkema h.tjepkema@pcbodantumadiel.nl 
Margriet Pap m.pap@pcbodantumadiel.nl 

6b Sanne Zuidema s.zuidema@pcbodantumadiel.nl 

7 Liekele Vogt l.vogt@pcbodantumadiel.nl 

8 
Sytske Bosgraaf s.bosgraaf@pcbodantumadiel.nl 
Nynke Poelstra n.poelstra@pcbodantumadiel.nl 

 
Onderwijsassistenten Tiety Bakker &  Anne Like Bosgraaf  
Kwaliteitsmedewerker Jellie Visser j.visser@pcbodantumadiel.nl 
Administratie Helena Westerhof adm.boustien@pcbodantumadiel.nl 
Vrijwilligers Hinke Brinkman & Geertje Feenstra  
Conciërges  Andries Reitsma & Gerard Leijstra  
Directeur Nanne Klompstra deboustien@pcbodantumadiel.nl 

  

Team 

Volg ons! 
 

       
 

cbsdeboustien 
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We blijven altijd met 

elkaar in gesprek! 
 

  

 

 

 

Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke 

bouwstenen van ons onderwijs. Maar onze 

lessen bestaan uit nog veel meer belangrijke 

bouwstenen. 

 

Bouwen aan een brede blik 

Stap voor stap de wereld in 
  

Langzaam wordt de wereld van onze 

leerlingen groter. We laten onze leerlingen 

stap voor stap kennismaken met de wereld en 

organiseren bijvoorbeeld de volgende 

activiteiten: 

• Excursies in de buurt 

• Gastlessen van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties 

• Activiteiten met buurtbewoners zoals 

zingen met ouderen 

• Contact met leerlingen in het buitenland 

 

 

 

 

Bouwen aan bewustwording 

Een betere wereld begint bij jezelf  
  

Op De Boustien hebben we respect voor 

elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en 

de medemens. Jaarlijks leveren we met elkaar 

een bijdrage aan goede doelen. Daarnaast zijn 

we betrokken bij projecten in de buurt zoals 

de 4-meiherdenking en doen we mee aan de 

landelijke schoonmaakdag. 

 

Bouwen aan verbinding 

We doen het samen 
  

Op De Boustien willen we ouders, leerlingen 

en leerkrachten met elkaar verbinden. De 

ouders op onze school zijn actief in 

verschillende geledingen, zowel op 

organisatorisch als op inhoudelijk gebied.  

  

 

 

 

Bouwen aan bewust leren 

Talentontwikkeling staat centraal 
  

Op De Boustien staat talentontwikkeling van 

leerlingen centraal. In alle groepen werken we 

met een digitaal portfolio om de ontwikkeling 

van de leerlingen te volgen. Naast de 

opbrengsten/scores staan hierin de talenten, 

mogelijkheden en ontwikkelpunten van de 

leerlingen met het oog op een brede 

ontwikkeling van elk kind.  

  

Tijdens reflectiegesprekken spreken 

leerlingen en ouders met elkaar en met de 

leerkracht. Op school besteden we veel 

aandacht aan Wetenschap & Techniek, Kunst 

& Cultuur en we geven Engels in alle groepen.  

 

In de groepen 5 tot en met 8 staan daarnaast 

natuurlijk ook de leeropbrengsten op het 

gebied van Taal en Rekenen centraal. En onze 

themaweken organiseren we zo dat leerlingen 

uit verschillende groepen met elkaar 

samenwerken. 

 

Bouwstenen 



 

 

 

 

Missie en visie 
CBS De Boustien is een Christelijke school. Als 

u kiest voor onze school, verwachten wij dat u 

onze christelijke identiteit respecteert. 

Omdat ieder kind uniek is willen we zoveel 

mogelijk rekening houden met de 

verschillende mogelijkheden en behoeften 

van ieder kind. Het accent ligt hierbij op een 

ononderbroken ontwikkeling van het kind. In 

ons pedagogisch klimaat vertrouwen we 

elkaar en zijn we duidelijk en open in onze 

communicatie. 

 

We hebben oog, hart 

en oor voor elkaar. 
 

Op CBS De Boustien voelt iedereen zich veilig, 

gerespecteerd en geaccepteerd. In het 

onderwijs op onze school staan de 

basisvaardigheden centraal met bijzondere 

aandacht voor de brede ontwikkeling van 

creatieve en sociale vaardigheden. 

 

Basisvaardigheden, 

ontwikkelpunten en talenten;  

ieder steentje doet ertoe! 
 

Als team zijn we betrokken bij kinderen, 

ouders en collega's. Leerkrachten voelen zich 

verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 

en de eigen deskundigheidsontwikkeling. We 

waarderen en benutten elkaars talenten, 

delen onze kennis en bundelen onze krachten 

om samen doelen te bereiken. 

 

Identiteit 
Op De Boustien willen we elkaar en de 

kinderen bouwstenen meegeven vanuit een 

Christelijke levensovertuiging. 

 

 

Stichting Leerkracht 
Om ons onderwijs aan onze leerlingen iedere 

dag een stapje te verbeteren maken we 

gebruik van de leerKRACHT methodiek. 

Hierbij plannen we bordsessies en werksessies 

waarbij we doelen stellen, evalueren en zo een 

verbetercultuur creëren. Het belangrijkste 

doel van het anders organiseren van ons 

onderwijs is het eigenaarschap bij leerlingen 

verhogen en het meer op maat aanbieden van 

doelen. We focussen ons hierbij op talenten 

van leerlingen en hun eigen ontwikkeling.  

 

Kindgesprekken 
Tweejaarlijks voeren we kindgesprekken aan 

de hand van onze zelf ontwikkelde toolbox. 

Waardevolle gesprekken waarbij de brede 

ontwikkeling van ieder kind centraal staat.  

 

 

  

Hier gaan we voor 



 

 

 

 

 

Groepen op school 
We willen vanuit een systeem gericht op het 

leerstofjaarklassensysteem een omslag 

maken naar een andere manier van onderwijs 

organiseren. Leerlingen krijgen hierbij 

onderwijs op maat aangeboden.  

Dit schooljaar 2021-2022 werken wij met drie 

bouwen/units namelijk:  

• Groep 1/2 

• Groep 3/4/5 

• Groep 6/7/8 

 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze 

gegroepeerd: 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn 

op basis van leeftijd gegroepeerd 

• Groepsdoorbrekende 

niveaugroepen: leerlingen met 

verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie 

of activiteiten. 

 

 

 

 

In de verschillende bouwen zijn naast (extra) 

groepsleerkrachten ook onderwijsassistenten 

werkzaam. 

 

Nieuwe leerlingen 
We kiezen er bewust voor om onze 

instroomleerlingen in te laten stromen in een 

hele kleine aanvangsgroep. Vanuit ervaring 

merken we dat op deze manier de overstap 

van peuter naar basisschool heel soepel 

verloopt. Kinderen vinden het fijn om in een 

kleine vertrouwde omgeving te starten. 

 

Extra faciliteiten 

• Bibliotheek 

• Speellokaal 

• Logopedieruimte 

• Computerleerpleinen 

• Leerpleinen 

• Naschoolse opvang in de school 

• Peuteropvang in de school 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende 

vakleerkrachten aanwezig:  

 

    
Muziek Drama Gym Tech 

 

Verlof personeel 
Binnen PCBO Dantumadiel maken we gebruik 

van een vervangingspool. Vanuit deze pool 

wordt de vervanging geregeld.  

 

Omdat er erg weinig leerkrachten 

beschikbaar zijn in de vervangingspool heeft 

PCBO Dantumadiel een aantal richtlijnen 

vastgesteld over de handelingswijze bij ziekte. 

 

Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, 

worden de kinderen de eerste dag verdeeld 

over de andere groepen. De daaropvolgende 

dagen hebben kinderen geen les. We 

verzoeken u dan zelf opvang te regelen voor 

uw kind(eren). Vanzelfsprekend wordt u zo 

spoedig mogelijk geïnformeerd.  

  

Organisatie van het 
onderwijs 



Wat is Onderwijstijd? 
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op 

school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. 
Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

  Onderwijstijd 



Wat is Passend Onderwijs? 
Passend onderwijs moet er voor zorgen dat elk kind passende 

ondersteuning krijgt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die 
dit nodig hebben, zoals kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen. 

 

 

  

  

Passend Onderwijs 

Zorg

niveau 5

Zorgniveau 4

Externe 
ondersteuning

Zorgniveau 3 

Speciale zorg buiten de groep

Zorgniveau 2

Extra zorg en aandacht in de groep

Zorgniveau 1 

Basisaanbod in de groep

Zorgpiramide 
Op De Boustien wordt de zorg voor leerlingen ingericht op basis van de zorgpiramide. De 

zorgpiramide maakt onderdeel uit van onze visie op passend onderwijs. De mate waarin 

een leerling aanvullende zorg nodig heeft, bepaalt het zorgniveau. Per zorgniveau is 

beschreven welke handelingen en acties nodig zijn.  

 

Verreweg de meeste leerlingen ontvangen het basisaanbod in de groep. Zij  werken 

 vanuit Zorgniveau 1. Zij kunnen zonder aanvullende zorg de leerroute door de  

school volgen. Zorgniveau 5 raakt de grenzen van de zorg die wij als school  

kunnen bieden. Dit komt in uitzonderlijke situaties voor.  

 

Indien een kind in aanmerking komt voor een ander zorgniveau, is er altijd  

contact met ouders. De aanvullende zorg wordt besproken en eventueel  

sluit een externe deskundige aan bij het gesprek.  

 

De zorgpiramide wordt ingezet voor alle leerlingen, dus ook voor de 

meer begaafde leerlingen. Ook deze leerlingen hebben recht op  

een optimaal aanbod dat erop is gericht ze uit te dagen, zodat  

ze goed voorbereid het vervolgonderwijs tegemoet gaan. 

 

Een aanvullende beschrijving van onze kwaliteitszorg 

en de zorgpiramide treft u aan op onze website.    



 

 

 

 

 

Resultaten IEP Eindtoets 

 

Schooljaar 
Landelijk 

gemiddelde 

Score 

Boustien 

2021-2022 80,0 83,3 

2020-2021 79,7 81,2 

2019-2020 * * 

2018-2019 82,4 83,5 

 

In het schooljaar 2019 - 2020 is in verband 

met het coronavirus geen IEP Eindtoets 

afgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Resultaten 



 
 
 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?  
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het 

schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school 
biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 

doelen en wensen de school heeft voor de toekomst.  

 

 

 

 

Ondersteuning 

De leerkrachten stemmen hun aanbod binnen 

de groep af op de verschillende 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ze 

zijn in staat om binnen de methode te 

differentiëren zowel op basis, extra en 

verdiepend niveau.  

Er is een cyclus handelingsgericht werken op 

school waarbij leerkrachten door directie en 

kwaliteitsmedewerker gecoacht en bevraagd 

worden op het gegeven aanbod en behoeften 

van leerlingen. Hulpvragen worden 

besproken.  

 

Wanneer er  handelings-verlegenheid 

(situaties waarbij de leerkracht niet weet hoe 

te handelen) is die niet op te lossen is binnen 

de eigen mogelijkheden dan wordt er 

expertise vanuit passend onderwijs Friesland 

ingezet.  

 

 

 

 
Na toestemming van de ouders kan dan ook 

een eventueel uitgebreid onderzoek gedaan 

worden. In het stadium van 

handelingsverlegenheid worden ouders 

betrokken bij het proces. Ook in eerdere 

stadia is overleg en communicatie voor ons 

van belang. 

 

Op onze website treft u het school-

ondersteuningsprofiel aan.  

 

Specialisten op school 

• Gedragsspecialist 

• Kwaliteitsmedewerker 

• Onderwijsassistent 

• Rekenspecialist 

• Taalspecialist 

• Specialist hoogbegaafdheid 

 

 

 

 

Veiligheid 
Op de Boustien besteden we bewust aandacht 

aan sociale vaardigheden en emotionele 

ontwikkeling. We vinden dat het aanleren 

hiervan niet iets is wat in een methode te 

vangen is. Het is iets wat alle dagen en ieder 

moment een rol speelt. Als school hebben we 

daarom gekozen voor het programma ‘De 

Vreedzame School’. De Vreedzame School is 

een compleet programma voor basisscholen 

voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap. 

 

Anti-pestcoördinator & 

vertrouwenspersoon 
Mevr. M. Pap (leerkracht) 

m.pap@pcbodantumadiel.nl 

  

Ondersteuning & 
Veiligheid 



 

 

 

 

Kinderopvang en VVE 
Onze school heeft extra aanbod voor het 

jonge kind: Kinderopvang en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. 

We werken samen met een 

kinderopvangorganisatie in het gebouw van 

de school. Met It Boefke, It Flinterke en Kids 

First. In onze brede school is ook Kids First 

gehuisvest.  

 

Vanaf 2 jaar kunnen kinderen hier naar de 

peuterschool. Ook is er buitenschoolse 

opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar. Er is 

regelmatig overleg tussen de leidsters van de 

peuterschool en onze school. Belangrijkste 

doel is om de continuïteit en doorgaande lijn 

van peuterschool naar basisschool te 

waarborgen.  

 

Naast de samenwerking met Kids First werken 

we ook nauw samen met de andere 

kinderopvangorganisaties in het dorp 

namelijk; It Boefke en It Flinterke. 

 

 

 

 

Aanbod in Groep 1 en 2 
In leerjaar 1 en 2 wordt er gewerkt middels de 

TLA (Thema, Leerdoel, Activiteit) benadering. 

Leerkrachten bepalen gezamenlijk een thema 

voor minimaal 4 weken. 

 

Aan de hand van landelijk vastgestelde 

kerndoelen worden vervolgens leerdoelen 

bepaald. Hieraan gekoppeld worden de 

activiteiten. Binnen de themaweken staan de 

doelen centraal. Deze doelen zijn verweven in 

het activiteiten aanbod zowel middels het 

maken van 'werkjes' als ook uitdagende 

'ontdek' hoeken. Een en ander betekent dat 

rekenen-taal etc. vaak integraal aangeboden 

worden in plaats van zoals hierboven 

aangegeven per vak. 

 

 

Jonge Kind 



 

 

 

 

 

 

Sociale en fysieke veiligheid 
Als een kind zich veilig voelt, zal het zich 

kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid, structuur 

en rust bevorderen een veilige sfeer. Regels 

zijn hierbij ondersteunend en leidend. Waar 

we elke dag mee te maken hebben is het 

klimaat in de klas. Wij proberen een sfeer te 

scheppen, waarin kinderen zich prettig en 

geborgen voelen en dat ze met plezier naar 

school toe gaan.  

 

Onze school monitort de sociale 

veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen 

een vragenlijst af middels het IEP 

leerlingvolgsysteem.  

 

Het IEP leerlingvolgsysteem geeft naast 

inzicht in de ontwikkeling op rekenen en taal  

ook de sociaalemotionele ontwikkeling, 

leeraanpak en creatief vermogen in beeld. 

 

 

 

Tussentijdse toetsen 
Op CBS De Boustien wordt gewerkt met de 

cyclus handelingsgericht werken. Binnen deze 

cyclus vormen de tussenresultaten van de 

methodetoets resultaten en de methode 

onafhankelijke tussenresultaten in januari en 

juni de basis voor signalering, analyse en 

diagnose. De tussenresultaten worden door 

leerkrachten individueel geanalyseerd, per 

groep en per school. Vanuit deze analyse 

worden groepsplannen opgesteld met daarin 

de inhoud en de doelen voor het 

onderwijsprogramma en aanbod. Hierin 

wordt gedifferentieerd in drie niveaus 

rekening houden met een basis, een verdiept 

en een verrijkend programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindtoets  
Aan het eind van de basisschool maken alle 

leerlingen de IEP eindtoets. Dit is verplicht. 

Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze 

op de basisschool hebben geleerd. De 

leerkracht geeft de leerling een advies voor 

het onderwijsniveau in het voortgezet 

onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter 

dan het advies van de leerkracht? Dan moet 

de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet.  

 

De eindtoets is geen examen, leerlingen 

kunnen niet slagen of zakken. 

  

Ontwikkeling 



 

 

 

 

 

Werken aan beter onderwijs 
Elk schooljaar bespreken schoolteam en MR 

met elkaar welke verbeteringen worden 

ingezet in het aankomende schooljaar. Wij 

doen dit op basis van de zgn. PDCA-cyclus. 

 

 

To Plan (P)  Vaststellen van de doelen 

To Do (D)  De doelen in de praktijk realiseren 

To Check (C)  Controleren of de doelen in 

voldoende mate gerealiseerd worden 

To Act (A)  Wat goed gaat vasthouden 

(borgen) en verbeteringen realiseren. 

 

 

Schoolplan & Schooljaarplan 
In het schoolplan 2019-2023 kunt u lezen 

welke doelen zijn geformuleerd voor een 

periode van vier jaar. In het schooljaarplan 

wordt er stapsgewijs gewerkt aan de doelen. 

Per schooljaar worden de opbrengsten van de 

verbeteracties besproken met de MR. Zij 

houden met de schooldirectie toezicht op het 

onderwijskundig klimaat in de school.  

 

Voorafgaand aan ieder schooljaar heeft de MR 

instemmingsrecht op de plannen voor het 

komende schooljaar. De plannen worden 

vastgelegd in het schooljaarplan.  

 

Het schoolplan en het schooljaarplan treft u 

aan op onze website.  

 

 

Onze doelen voor 2022-2023 

• Het aanbod voor sterke rekenaars verder 

verbeteren (compacten en verrijken) 

• Andere werkvormen introduceren ter 

ondersteuning van de leesmotivatie 

• Leerlijn voor ICT vakgeïntegreerd 

aanbieden. 

• Het aanbod in de ateliers vergroten van 

4 dagen per thema, naar 6 dagen. 

• Teamleren in units versterken m.b.v. de 

werkwijze Stichting LeerKRACHT.  

• De sociaal-emotionele ontwikkeling 

verder versterken (Vreedzame School) 

• Alle onderwijsplannen evalueren en 

opnieuw vaststellen.  

• Vergroten van de aandacht voor ieder 

kind middels klassenverkleining.  

• De huidige lestijden evalueren.  

• De samenwerking in de mfa Hege Seis 

nadrukkelijker opzoeken en benutten.    

  

Plannen 



 

 

 

 

Samen voor het kind! 
Een school is een gemeenschap van kinderen, 

leraren en ouders. Betrokkenheid van ouders 

heeft effect op de kwaliteit van de school en 

zelfs op de leerprestaties van kinderen. 

 

Ouders hebben het recht om met grote 

regelmaat geïnformeerd te worden over de 

vorderingen van hun kind. De samenwerking 

tussen ouders en school valt en staat met een 

goede communicatie. Wederzijds vertrouwen 

en een open dialoog staan centraal. Blijf nooit 

met eventuele problemen rondlopen! Ze 

zijn erom te worden opgelost. 

 

Klachtenregeling 
Hoewel wij het graag willen voorkomen, kan 

het voor komen dat u gebruik wilt maken van 

de klachtenregeling. Zie hiervoor het 

beleidsdocument op de website van PCBO 

Dantumadiel. 

 

 

 

 

Ouderhulp 
Een goede leerkracht kan veel, heel veel. Maar 

samen met ouders kunnen we meer! Als 

ouders mee investeren in de school, maken 

we een rijkere school. We hopen op een 

actieve bijdrage van ouders bij activiteiten op 

school. De aard van de activiteit varieert van 

verzorgen van vervoer, begeleiden bij 

excursies, voorstellingen, begeleiden bij crea-

middagen, techniekweken, enz. enz.  

 

Mogen wij op uw hulp rekenen? 

 

Ouderorganisatie 
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u 

terecht bij ouderorganisatie  

“Ouders van Waarde”. 

 

 

 

 

Ouderinspraak 
Inspraak van ouders wordt op onze school op 

de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad (MR) 

• Activiteitencommissie (AC) 

• Identiteitscommissie 

• Peilingen en klankbordavonden 

 

Op onze website leest u meer over de MR en 

de verschillende commissies.  

  

Ouders 



 

 

 

 

Op de Boustien kennen we verschillende 

vormen van communicatie en contact met 

ouders.  

 

Startgesprek 
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 

startgesprek met de leerkracht aan het begin 

van het nieuwe schooljaar. Vanaf groep 5 tot 

en met 8 worden ook de leerlingen 

uitgenodigd voor het startgesprek. De 

ontwikkeling van het kind staat centraal. Waar 

ben je goed in, wat wil je graag leren en wat 

verwacht je van je nieuwe groep. 

 

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar worden alle 

ouders uitgenodigd voor de informatieavond 

van de groep. U krijgt op deze informatie over 

het komende schooljaar zoals het aanbod in 

de groep en bijzondere activiteiten. Daarnaast 

is het ook een eerste kennismaking met de 

nieuwe leerkracht(en) van uw kind.   

 

 

Rapport/ontwikkelgesprekken 
Tweemaal per jaar organiseren we de 

zogenaamde rapport/ontwikkelgesprekken. 

Tijdens deze gesprekken staan de resultaten 

van de toetsen en de algehele ontwikkeling 

van de kinderen centraal. Vanaf groep 5 

worden de kinderen samen met hun ouders 

uitgenodigd voor de gesprekken. 

Leerkrachten hebben samen met de leerling 

vooraf aan de gesprekken een individueel 

'ontwikkel' gesprek. We gebruiken hiervoor de 

toolbox talentengesprekken welke we zelf 

hebben ontwikkeld. Daarin worden de 

talenten en nieuwe ontwikkeldoelen 

besproken. De leerling wordt hierdoor nauw 

betrokken bij de eigen ontwikkeling. In groep 

1 tot en met 4 vinden de gesprekken plaats 

zonder de kinderen. Ook tijdens deze 

gesprekken staan de talenten en 

ontwikkeldoelen centraal. 

 

 

 

Informatie digitaal 
Op de website is veel informatie te vinden. 

Nieuwe informatie voor ouders wordt digitaal 

verstuurd. Maandelijks versturen we via ons 

administratiesysteem Parnassys nieuws-

brieven naar alle ouders en relaties. Via 

Parnassys wordt ook de mailing van de 

groepsleerkrachten naar ouders verstuurd. 

Verder delen we informatie via de Parro app. 

 

Tussentijds contact 
Natuurlijk kunt u, en dat vinden we heel 

belangrijk, tussen deze geplande 

informatiemomenten altijd de betrokken 

leerkracht benaderen voor informatie 

betreffende uw kind. Als u een vraag heeft, 

willen we graag dat u contact met ons 

opneemt.  

   

Communicatie 



 

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de 

kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze 

bijdrage vrijwillig is en de ouders in de MR 

ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage 

van € 55,00. 

 

Daarvan bekostigen we: 

• Excursies en voorstellingen 

• Schoolschaatsen 

• Sinterklaas  

• Kerst- en Pasenviering 

• Schoolkamp 

• Schoolreizen 

• Afscheid groep 8 

 

Onze school sluit kinderen niet uit wanneer 

ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet 

kunnen of willen betalen. 

 

 

 

 

Stichting Leergeld 
We wijzen ouders op de mogelijkheid om 

gebruik te maken van stichting leergeld.  

 

Wanneer kinderen om financiële redenen niet 

mee kunnen doen aan activiteiten dan biedt 

stichting Leergeld hen hiermee een 

springplank.  

 

Kijk voor meer informatie op:  

www.leergeld.nl 

 

Ziek melden 
Is uw kind ziek? U kunt uw kind afmelden via 

de Parro app of telefonisch voor 8:00 uur op 

telefoonnummer: 0511 – 44 73 76. 

 

Verlof vragen 
Via onze website kunt u verlof vragen voor uw 

kind. Dit kan bv. voor een huwelijk, jubilea en 

andere redenen. Maar het kan niet altijd. 

 

 

 

 

 

Schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd 

schoolverzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling 

niet naar school en is er sprake van geoorloofd 

schoolverzuim. Op de website van de 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat 

wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

 

Is het niet mogelijk om tijdens de 

schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in 

uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding 

toestemming voor verlof buiten de 

schoolvakanties. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 
Bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen 

maken wij gebruik van een vast protocol in ons 

veiligheidsplan. Dit is te vinden op onze 

website.  

   

Weetjes 
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