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CBS De Boustien
Waar ieder steentje ertoe doet!

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang.
Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. 
Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. 
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van CBS De Boustien,
Ietje de Vries

Voorwoord
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Contactgegevens

De Boustien
Sportloane 2 a
9271VN De Westereen

 0511447376
 https://deboustien.pcbodantumadiel.nl/
 deboustien@pcbodantumadiel.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ietje de Vries deboustien@pcbodantumadiel.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

248

2019-2020

Op CBS De Boustien heten wij iedere dag ongeveer 240 leerlingen welkom. Dit aantal is al jaren stabiel 
te noemen.
In 2020-2021 zijn onze leerlingen verdeeld over 11 groepen namelijk;

Groep 1a-2a    22 leerlingen
Groep 1b-2b    22 leerlingen
Groep 1c*         8 leerlingen + instroom
Groep 3a         18 leerlingen
Groep 3b         17 leerlingen
Groep 4           29 leerlingen
Groep 5           24 leerlingen
Groep 6           29 leerlingen
Groep 7a         23 leerlingen
Groep 7b/8a    19 leerlingen
Groep 8b         23 leerlingen

Groep 1c is onze aanvangsgroep. We vinden het belangrijk dat instroomleerlingen in een kleine groep 

Schoolbestuur

Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.010
 http://www.pcbodantumadeel.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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starten. Onze aanvangsgroep start in augustus met 8 leerlingen.  

Naast ons leerkrachtenteam zijn op onze school ook 2 vaste onderwijsassistenten werkzaam. Deze 
welkome 'extra handen' maken dat we nog meer tijd en aandacht aan de verschillende kinderen kunnen 
geven.

Kernwoorden

Christelijke identiteit

Engels vanaf groep 1Vreedzame school

Talentontwikkeling We doen het samen

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.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Prioriteiten

Onze Bouwstenen
Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke bouwstenen van ons onderwijs waar we hoge opbrengsten 
bij willen realiseren. Maar ons aanbod bestaat uit nog meer belangrijke bouwstenen nl.;

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 verschillende activiteiten.

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.

Bouwen aan bewust leren
Talentontwikkeling staat centraal

Op de Boustien staat talentontwikkeling centraal. We besteden veel aandacht aan Wetenschap & 
Techniek en Kunst & Cultuur in onze ateliers op de dinsdag- en donderdagmiddag. Daarnaast wordt er 
vanaf groep 1 Engelse les aan al onze leerlingen gegeven. 

Bouwen aan verbinding
We doen het samen

Op de Boustien willen we ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar verbinden. Bij nieuwe 
leerlingen komen onze leerkrachten op huisbezoek. Ouders worden (vanaf groep 5 met hun kind) 
uitgenodigd voor gesprekken. Daarnaast zet onze school regelmatig de deuren open voor de ouders. 
Zo organiseren we in oktober een workshopavond, komen ouders kijken bij projecten en nemen ze deel 
aan vieringen.

Identiteit

Op “De Boustien” willen we elkaar en de kinderen bouwstenen meegeven vanuit een Christelijke 
levensovertuiging. 

De Bouwstenen die wij relateren aan onze Christelijke identiteit zijn:

• Wij bieden een omgeving, waarin eerbied voor God, respect voor elkaar en zorg voor onze 
leefomgeving centraal staan 

• Wij gaan met elkaar om zoals de Here Jezus ons heeft voorgeleefd 
• We stimuleren elk kind om zich optimaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en 

vanuit zijn talenten
• Ouders zijn partner in onderwijs en opvoeding 
• Het welbevinden van de leerling staat centraal; de sfeer is hierbij van groot belang. 
• Wij streven naar het bieden van veiligheid voor ieder kind 
• Wij creëren een klimaat waarin de leerlingen een stem hebben en zich verantwoordelijk voelen 

5



• Conflicten worden in harmonie opgelost
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Op CBS De Boustien werkt een team van 18 leerkrachten. De leerlingen zijn in schooljaar 2020-2021 
verdeeld over 11 groepen.
De groepen bestaan gemiddeld uit 25 leerlingen. Volgend schooljaar starten we met 3 kleutergroepen. 
De aanvangsgroep 1 is klein en start na de zomervakantie met 8 leerlingen. We vinden het belangrijk 
dat onze 4-jarigen bij de start kunnen wennen in kleine groepen. Op de Boustien werken we met een 
team van vaste leerkrachten. Iedere groep heeft 1 of 2 vaste leerkrachten.  

Naast ons leerkrachtenteam zijn ook 2 onderwijsassistenten 5 ochtenden per week werkzaam op onze 
school. We zijn blij met deze extra handen waarmee we nog meer af kunnen stemmen op de behoefte 
van onze leerlingen.

Binnen onze school werken we met een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). 
Voor deze bouwen zijn
coördinatoren aangesteld, die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in de betreffende groepen. 
Zij zijn de aanspreekpunten bij afwezigheid van de directeur. 
Op onze school zijn mevrouw E. Visser (onderbouw) en mevrouw J. van Dasselaar (bovenbouw) de 
coördinatoren. 
De coördinatie van de leerlingenzorg wordt gedaan door mevrouw J. Visser.

Tijdens de ateliers waarbij Kunst-Cultuur & Wetenschap-Techniek centraal staan worden structureel 
docenten ingezet om ons te begeleiden bij deze activiteiten. Naast de aandacht voor muziek binnen de 
ateliers wordt er in groep 1 tot en met 8 veel aandacht aan muziek gegeven. Een muziekdocent 
verzorgt de lessen in samenwerking met de leerkracht.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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 nl.:

Aan leerkrachten zal gevraagd worden hun afwezigheid bij ziekte vroegtijdig kenbaar te maken. Nu is 
dat niet altijd eenvoudig, want gaat het morgenochtend nu wel of niet lukken? Indien een leerkracht ’s 
middags voor 17.00 uur bekend maakt dat hij of zij de daaropvolgende dag niet kan werken, wordt 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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direct geprobeerd vervanging te zoeken. Mocht dat niet lukken, dan wordt u tussen 18-19.00 uur op de 
hoogte gesteld van het feit dat uw kind de daaropvolgende dag geen les heeft. We verzoeken u dan zelf 
opvang te regelen voor uw kind(eren). Als een leerkracht zich ’s morgens ziek meldt, dan zal ook 
geprobeerd worden vervanging te regelen, maar de ervaring nu is dat dit op een dergelijk korte termijn 
nauwelijks meer realiseerbaar is. Ook dan bestaat de mogelijkheid dat u gebeld wordt. Als u thuis bent, 
kan uw kind naar huis. Het kan ook zijn dat we de kinderen verdelen over de andere groepen. Dat doen 
we ten hoogste één dag, om de werkdruk bij de andere collega’s niet nog hoger te maken. Het kan ook 
zijn dat de meeste kinderen naar huis kunnen en enkelen overblijven. Voor die kinderen wordt dan voor 
de betreffende dag binnen de school opvang geregeld. In beide bovenstaande gevallen wordt u zodra 
mogelijk geïnformeerd over de dagen daarna. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 

Spelen en leren met 
ontwikkelingsmateriaal 
en hoeken

4 uur 6 uur 

Engels
1 uur 1 uur 

Fries
1 uur 1 uur 

Sociale vorming
1 uur 1 uur 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spel en beweging
5 uur 6 uur 

Muziek
1 uur 1 uur 

Taal
2 uur 2 u 30 min

Schrijven/motoriek
1 uur 2 uur 

Rekenen
2 uur 2 u 30 min

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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
2 u 30 min 5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Fries
2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Sociale vorming
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Muzikale vorming
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Schrijven
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

ICT
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Logopedieruimte
• Computerleerpleinen 
• Leerpleinen
• Naschoolse opvang in de school
• Peuteropvang in de school

Basisschool de Boustien is gehuisvest in een prachtige, nieuwe en moderne brede school.
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De bibliotheek is in het gebouw gehuisvest. De school is een nauwe samenwerking met de bibliotheek 
aangegaan in de vorm van het project dBos (de bieb op school). Centraal binnen de samenwerking 
staat het verhogen van leesplezier en mediawijsheid.

In het gebouw is ook het Badhûs gevestigd. Het Badhûs is een grote multifunctionele ruimte met 
podium. Voorstellingen worden vaak in deze ruimte gegeven.

In de brede school heeft sportstimulering Dantumadiel een vaste werkplek. Vanuit deze plek worden 
veel sportieve activiteiten georganiseerd voor de leerlingen van de Boustien

Rondom het gebouw liggen de voetbalvelden en een skeelerbaan. In samenwerking met de 
betreffende verenigingen worden voor de leerlingen regelmatig clinics en andere sportieve activiteiten 
georganiseerd

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

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.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De leerkrachten op CBS De Boustien 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 IB gecoacht en bevraagd worden op het gegeven aanbod en behoeften 
van leerlingen. Hulpvragen worden besproken. Wanneer er handelingsverlegenheid (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.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

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. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
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kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

-op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
-op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
-constructief conflicten op te lossen
-verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
-open te staan voor verschillen tussen mensen. 

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een 
positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende 
werking van uitgaat.

Naast het programma van de Vreedzame school bieden wij ook een training Samenspel aan op school 
voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. De training is speciaal bedoeld voor kinderen die;

- weinig zelfvertrouwen hebben
- kinderen die het lastig vinden om adequaat te reageren in sociale situaties
- kinderen die niet goed omgaan met emoties en/of last hebben van negatief denken.

De training samenspel kan hierbij helpen. Samenspel wordt gegeven vanuit onderwijsadviesbureau 
Centraal Nederland op onze eigen school onder lestijd. Doel van Samenspel is kinderen sociale 
vaardigheden en sociaal inzicht aan te leren voor het samenspelen en samenwerken, zodat zij op een 
plezierige, ontspannen manier contacten leren aan te gaan en te onderhouden met leeftijdsgenoten.  

Ondanks de inzet vanuit de vreedzame school en de training Samenspel, komt het ook op onze school 
voor dat er gepest wordt. In deze situaties hanteren we ons antipest protocol: Omgaan met elkaar. In 
de bijlage is dit document toegevoegd waarin beschreven staat welke stappen we nemen als school en 
wat we daarin verwachten van ouders en leerlingen. We gaan bij het oplossen van problemen uit van de 
driehoek ouders - leerling - leerkracht. Samen lossen we problemen op!

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Middels het IEP leerlingvolgsysteem.
De school monitort jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem 
IEP.
Het IEP leerlingvolgsysteem geeft naast inzicht in de ontwikkeling op rekenen en taal ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen in beeld. 
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. M.Pap. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
m.pap@pcbodantumadiel.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. M.Pap. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
m.pap@pcbodantumadiel.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Op de Boustien kennen we verschillende vormen van communicatie/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.

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 'portfolio' 
gesprek. 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
Veel informatie voor ouders wordt digitaal verstuurd. Op de website is actuele informatie te vinden 
waaronder de schoolgids . Maandelijks versturen we via ons administratiesysteem Parnassys 
nieuwsbrieven naar alle ouder(s)/verzorgers en relaties van onze school. Via Parnassys wordt ook de 
mailing van de groepsleerkrachten naar ouders verstuurd. Verder delen we informatie via het 
ouderportaal en onze Parro app.

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. 

Ouders en school 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. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Identiteitscommissie
• Klankbordgroep

.

Klachtenregeling

Zie hiervoor het beleidsdocument PCBO Dantumadiel

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders. De informatievoorziening aan gescheiden ouders is in 
het Burgerlijk Wetboek (art. 377) geregeld. De opvoedende ouder krijgt natuurlijk alle informatie van 
school. De ouder die belast is met de opvoeding van de kinderen, is verplicht informatie door te geven 
aan de andere ouder. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. 
We werken volgens een protocol. 

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, etc....
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• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Aan de ouders van onze groep 8 leerlingen wordt een extra bijdrage van 40 euro gevraagd in verband 
met het schoolkamp.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Middels mail of telefonisch

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels het aanvraag formulier verzuim/verlof

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 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.

5.2 Eindtoets

Op CBS de Boustien is gekozen voor de afname van de IEP eindtoets. 
De belangrijkste redenen waarom onze school gekozen heeft voor de IEP zijn;
De IEP-toets is kleurrijk, wat fijn is voor kinderen. 
Hij is minder talig, waardoor kinderen een rekenvraag minder snel verkeerd beantwoorden omdat ze de 
vraag niet goed hebben begrepen. 
De oefeningen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Dit is (zo denken wij) 
goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
Ook de structuur is anders dan bij de Centrale Eindtoets. Kinderen krijgen behalve meerkeuze 
vragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talent veel beter kwijt, aldus het team van de 
Boustien.

Met uitzondering van schooljaar 2013-2014 scoort de Boustien op de eindtoets groep 8 op de landelijke 
norm welke gesteld is door de inpectie of ruim daarboven.

De eindtoetsscore voor het schooljaar 2015-2016 is door de inspectie tijdens het inspectiebezoek 
november 2016 gecorrigeerd in een voldoende. Een aantal leerlingen met een diagnose en 
psychologisch onderzoek zijn nl. onterecht meegenomen in de eindtoetsscore.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,1%

vmbo-b / vmbo-k 12,5%

vmbo-k 3,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 3,1%

vmbo-(g)t 40,6%

vmbo-(g)t / havo 3,1%

havo 21,9%

havo / vwo 9,4%

vwo 3,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
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ontwikkeling van burgerschap.

Duidelijkheid

VertrouwenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

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. We onderscheiden hierbij twee 
zaken. Enerzijds proberen we een zo goed mogelijke school te zijn. Dat houdt in dat we willen proberen 
individuele capaciteiten van de leerlingen zo te ontwikkelen en te stimuleren dat populair gezegd: ‘eruit 
komt wat erin zit.’ Bewust werken aan een plezierige school betekent daarnaast dat we bijzondere 
aandacht besteden 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. 

We verwijzen hierbij naar hoofdstuk 3.2 Veiligheid waarin beschreven worden hoe de werkwijze op 
onze school is t.a.v. sociale opbrengsten.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Algemeen:

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen 
en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. 
Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. 

Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel 
verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid leiden 
vrijwel altijd tot aandachtspunten. 
Samen met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen 
stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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De directie monitort de voortgang.  Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en vera
ntwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. 

Specifiek schooljaar 2020-2021 (zie ook de bijlage met daarop onze 
BOUWSTENEN/ONTWIKKELPUNTEN)

We realiseren gericht opbrengsten op het gebied van taal-lezen en rekenen. In onze onderwijsplannen 
geven we weer hoe we op onze school inhoud geven aan de realisatie van deze opbrengsten. De 
volgende onderdelen staan centraal in ons onderwijsaanbod door de hele school nl.;

• Onze schoolambitie
• De leerlijnen die we hanteren
• De leertijd per vakgebied
• De leerinhouden en cruciale leerdoelen per halfjaar
• Didactisch handelen
• Differentiatie
• Organisatie

De leerlijnen wetenschap en techniek & kunst en cultuur zijn geïmplementeerd. Vier maal per jaar staan 
op De Boustien de zogenaamde Ateliers centraal. Gedurende deze Ateliermaand staan de leerlijnen 
van bovengenoemde ontwikkelgebieden centraal in groep 1 tot en met 8. Leerlingen werken samen 
aan uitdagende thema's rondom 21e eeuwvaardigheden, muziek, dans en drama. Verschillende 
vakdocenten werken samen met de leerkrachten aan de verschillende thema's. In schooljaar 2020-2021 
staat in groep 7 en 8 bijvoorbeeld Robotica tijdens het atelier wetenschap en techniek centraal. 

Onze school wil in 2020-2021 het certificaat VVTO school behalen. Op de Boustien wordt in de groepen 
1 tot en met 8 Engels gegeven. Leerkrachten zijn geschoold in het geven van Engelse les. Tijdens 
teamscholingen worden we als team geschoold in de didactiek en implementatie. Argumenten die we 
belangrijk vinden hierbij:
-Hoe jonger leerlingen beginnen met een vreemde taal, hoe gemakkelijker en beter ze die taal zullen 
leren. 
-Wie een taal als Engels goed beheerst is beter toegerust als ‘wereldburger’. 
-Leerlingen gaan beter toegerust naar de vervolgschool.

In 2020-2021 willen we de gesprekken met ouders anders vormgeven. Vanaf groep 5 zullen leerlingen 
samen met ouders aanwezig zijn bij de gesprekken. Vooraf aan deze gesprekken voeren de 
leerkrachten kindgesprekken met de leerlingen. Hierbij staan de talenten en ontwikkelpunten van de 
leerlingen centraal. Het rapport in de huidige vorm verdwijnt en maakt plaats voor een 'portfolio' met 
de focus op de algehele ontwikkeling (hoofd-hart-handen). In groep 1 tot en met 4 staan dezelfde 
onderdelen centraal tijdens de gesprekken. Bij de gesprekken zijn geen leerlingen aanwezig. We 
hanteren bij het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen het IEP leerlingvolgsysteem. Dit 
systeem is in de plaats gekomen van de CITO toetsen.

Professionalisering is een belangrijk thema op de Boustien agenda. Jaarlijks staan verschillende 
thema's centraal voor het hele team. Ook individueel scholen leerkrachten zich na.

In schooljaar 2020-2021 volgen alle leerkrachten van de Boustien een opleiding begaafdheid. 
Afstemmen op alle leerlingen is 'lastig'. We hopen door de scholing begaafdheid inzicht en tools te 
krijgen om hier nog beter stappen in te kunnen zetten.
Alle leerkrachten van de Boustien zijn geschoold in het geven van Engelse les. We hopen in 2020-2021 
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het predicaat VVTO school te mogen ontvangen.
Naast deze teamscholingen is het voor leerkrachten ook mogelijk om e-learning modules uit de PCBO 
academie te volgen. Dit kan individueel maar ook met een groep collega's.

Leerkrachten leren veel met en van elkaar. Kijken bij elkaar in de klas (al dan niet met behulp van onze 
opname robot (SWIVL) en reflecteren op elkaars lessen. We willen ons in 2020-2021 oriënteren op de 
organisatie van ons onderwijs en vanuit een veelal klassikaal georiënteerde manier een omslag gaan 
maken naar meer klassendoorbrekend leren. Hierbij willen we leerkrachten van een aantal groepen 
samen verantwoordelijk laten zijn voor de kinderen (Unit onderwijs).
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 13:45  - 13:45  - 

Dinsdag  - 08:15 - 13:45  - 13:45  - 

Woensdag  - 08:15 - 13:45  - 13:45  - 

Donderdag  - 08:15 - 13:45  - 13:45  - 

Vrijdag  - 08:15 - 13:45  - 13:45  - 

Vrijdag: Gr. 1 hele dag vrij 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 3 tot en en met 8 Maandag, woensdag, vrijdag

Gymnastiek sporthal Groep 3a en groep 3b woensdag 10.15 uur - 11.00 uur

Gymnastiek sporthal Groep 3a en groep 3b vrijdag 13.00 uur – 13.45 uur

Gymnastiek sporthal Groep 4 woensdag 11.00 uur – 11.45 uur

Gymnastiek sporthal Groep 4 vrijdag 12.15 uur – 13.00 uur

Gymnastiek sporthal Groep 5 woensdag 12.15 uur - 13.00 uur

Gymnastiek sporthal Groep 5 vrijdag 11.00 uur – 11.45 uur

Gymnastiek sporthal Groep 6 woensdag 13.00 uur – 13.45 uur

Gymnastiek sporthal Groep 6 vrijdag 10.15 uur– 11.00 uur

Gymnastiek sporthal Groep 7a en 7b/8a maandag 12.15 uur – 13.00 uur

Gymnastiek sporthal Groep 7a en 7b/8a vrijdag 8.15– 9.15 uur

Gymnastiek sporthal Groep 8b maandag 13.00 – 13.45 uur

Gymnastiek sporthal Groep 8b woensdag 8.15 uur - 9.15 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Inhoudelijke teamdag 28 augustus 2020 28 augustus 2020

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

PCBO dag 19 oktober 2020 19 oktober 2020

Inhoudelijke teamdag 09 november 2020 09 november 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Inhoudelijke teamdag 11 januari 2021 11 januari 2021

Inhoudelijke teamdag 08 februari 2021 08 februari 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kids First, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kids First en It Boefke, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Naast de reguliere gymlessen worden er vanuit sportstimulering Dantumadiel en lokale 
sportverenigingen veel activiteiten georganiseerd.
De meeste activiteiten worden gegeven onder de reguliere gymtijden of pauzes.
Activiteiten welke jaarlijks georganiseerd worden zijn;
- Pleinactiviteiten
- Verzorgen van gymlessen door vakleerkrachten
- Een skeelerclinic voor de leerlingen uit de bovenbouw
- Sportdagen voor de leerlingen uit de bovenbouw 
- Een tennisclinic
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Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Paasweekend 02 april 2021 05 april 2021

Inhoudelijke teamdag 09 april 2021 16 april 2021

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021

Meivakantie 03 mei 2021 14 mei 2021

Pinkstermaandag 24 mei 2021 24 mei 2021

Inhoudelijke teamdag 18 juni 2021 18 juni 2021

Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

5 september groep 1 t/m 8 donderdag middag en avond

10 september groep 1 t/m 8 dinsdag middag en avond

6 februari groep 1 tm 7 donderdag middag en avond

11 februari groep 1 tm 7 dinsdag middag en avond

18 juni groep 1 t/m 7 donderdag middag en avond

23 juni groep 1 t/m 7 dinsdag middag en avond

Ouders zijn het hele jaar welkom om een gesprek te hebben met leerkracht, directie of intern 
begeleider.
Er zijn een aantal 'formele' contactmomenten ingepland.

Aan het begin van het schooljaar vinden de zogenaamde startgesprekken plaats. Deze gesprekken 
duren een kwartier. Ouders en kind krijgen vooraf een formulier met vragen die van tevoren ingevuld 
mogen worden. Deze vragen staan centraal in het gesprek. Doel is elkaar leren kennen om vervolgens 
hierop af te stemmen en een goede start te kunnen maken! Vanaf groep 5 zijn de leerlingen hierbij 
aanwezig.

Tijdens de andere gespreksmomenten staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal. We bespreken 
de toetsen die de leerlingen hebben gemaakt. Daarnaast bespreken we de brede ontwikkeling van de 
leerlingen. De eigen talenten, doelen en sociaal emotionele ontwikkelingen. Ook deze gesprekken 
duren een kwartier. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij de gesprekken aanwezig.
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