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Beste ouders en verzorgers,   

Dit is de digitale schoolgids van de RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze 
schoolgids is geschreven om ouders een actueel en breed beeld van onze school te geven. Daarnaast is 
deze schoolgids bedoeld om de huidige ouders te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de 
school.   

De RKBS Hendrik Boogaard is een rooms-katholieke school waar het onderwijs wordt gegeven met 
respect voor de verschillende religieuze en maatschappelijke achtergronden van de kinderen en hun 
ouders.   

Bij deze schoolgids hoort een jaarkalender, deze kalender kunt u terugvinden in het ouderportaal van 
Parnassys en Parro. Via onze website (www.hbsrkl.nl) kunnen ouders doorklikken naar het 
ouderportaal.   

Wij hopen dat u na het lezen een goed beeld van de school heeft gekregen. U bent van harte welkom de 
school te bezoeken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (0181-313985).   

Mede namens het team wensen wij u veel leesplezier,      

Met vriendelijke groet,  

Marca van Duijvenbode

Schoolleider RKBS Hendrik Boogaard

Voorwoord
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Contactgegevens

RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode 
Kruislaan
Rode Kruislaan 3
3223MA Hellevoetsluis

 0181313985
 http://www.hbsrkl.nl
 hbsrkl@hendrik-boogaard.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur M. van Duijvenbode m.vanduijvenbode@hendrik-boogaard.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

288

2018-2019

Schoolbestuur

Stichting Floréo
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.390
 http://www.stichtingfloreo.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. 
Ond.

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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Kernwoorden

Het kind staat centraal

Binnen heldere kadersRespect en vertrouwen

Vier Keer Wijzer school Gezonde school

Missie en visie

Missie en visie op het onderwijs             

Waarde, missie en visie van Stichting Floréo   

Waarde 

De kernwaarde van Stichting Floréo is: “Groeien en ontwikkelen als uniek mens in verbondenheid”.   

Missie en visie 

Stichting Floréo heeft ten doel de bevordering van het onderwijs in de regio Rijnmond e.o. De stichting 
beoogt onderwijs te geven op katholieke grondslag, doch haar scholen zijn toegankelijk voor alle 
leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst.   

Natuurlijk onderwijs als deel van de opvoeding 

Onderwijs en opvoeding in de scholen van de Stichting Floréo zijn erop gericht de kinderen te laten 
opgroeien tot harmonische mensen, die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen 
ontwikkeling en voor hun rol in de samenleving. Stichting Floréo gaat ervan uit dat iedere leerling uniek 
is en sluit aan bij zijn individuele ontwikkelingsmogelijkheden en bij de onderwijsbehoefte die ieder 
kind van nature heeft. De scholen van de Stichting Floréo vinden het belangrijk een veilige omgeving te 
bieden, waarbinnen leerlingen betekenisvolle relaties kunnen aangaan met elkaar en met de 
leerkrachten en waarbinnen ze gekend en gewaardeerd worden. De Stichting Floréo zoekt afstemming 
met andere instanties die een pedagogische relatie met de leerlingen hebben.   

Partner in de opvoeding van de leerlingen 

Stichting Floréo is partner van de ouders en wil - met erkenning van de verantwoordelijkheid van 
ouders – medeverantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding. De ervaringsdeskundigheid van de 
ouders en de professionele deskundigheid van de scholen zijn van gelijkwaardig belang. Zij beschouwt 
het als haar opdracht het partnerschap met ouders te realiseren door zowel thuis als op school 
aandacht voor het onderwijs te stimuleren en een goede opvoeding te inspireren. De scholen nodigen 
uit tot participatie en betrokkenheid. Stichting Floréo vindt het belangrijk dat de scholen open, 
transparant en laagdrempelig zijn.   

Verbonden met de maatschappij 

De scholen van Stichting Floréo staan midden in de maatschappij. Zij hebben aandacht voor de 
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actualiteit en voor belangrijke ontwikkelingen. De scholen zijn erop gericht de leerlingen optimaal toe 
te rusten met kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes die nodig zijn voor het vervolgonderwijs. De 
scholen dragen eraan bij dat leerlingen waardevolle burgers voor onze samenleving kunnen zijn, die de 
waarden delen die de samenleving dragen en de normen naleven die de maatschappij stelt. De scholen 
van Stichting Floréo bieden daarnaast levensbeschouwelijke oriëntatie en leiden de leerlingen in, in de 
waarden en tradities van het katholieke geloof.   

Personeel als drijvende kracht 

Onderwijs is mensenwerk. Voor de Stichting Floréo zijn de personeelsleden het belangrijkste kapitaal 
waarmee zij haar opdracht moet verwezenlijken. Er is veel gelegen aan het voortdurend ontwikkelen 
van de professionaliteit van haar leerkrachten, zodat die de professionele ruimte op een competente 
manier kunnen benutten en daaraan enthousiasme en tevredenheid ontlenen. Stichting Floréo wil een 
lerende gemeenschap zijn, waar men met en van elkaar leert, en vindt het van groot belang dat er 
persoonlijke aandacht en zorg is voor degenen die er werken.   

Organisatie 

De scholen van Stichting Floréo zoeken een optimale aansluiting bij de gemeenschap waarvoor zij het 
onderwijs verzorgen. Zij maken werk van een duidelijke profilering. De organisatie legt taken en 
bevoegdheden daarom zo laag mogelijk in de organisatie, geeft scholen verantwoordelijkheden en 
vraagt de professionals in de scholen zich te verantwoorden. Het managementteam dient ertoe 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te bewerkstelligen en kennis, ervaringen en opvattingen te delen. 
Op deze manier werken de scholen samen aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs.    

Uitwerking RKBS Hendrik Boogaard   

Ieder kind, elke dag, een goed gevoel   

Onze missie, waar willen wij voor staan? 

Drie pijlers: 

Het kind centraal 

Wij zorgen voor een harmonieuze sfeer, waarbij de kinderen zich samen, in een vertrouwde omgeving, 
kunnen ontwikkelen. Met als voorwaarden wederzijds respect en erkenning voor en van het individu, 
waar door loyaliteit naar elkaar ontstaat.   

Met respect en zelfvertrouwen 

Een leven met respect voor anderen en de omgeving, waar ruimte is om te ontdekken en nieuwsgierig 
te zijn. Waar een ieder vol zelfvertrouwen en trots een basis kan leggen voor een optimistisch leven.   

Binnen heldere kaders 

Gewaardeerd, gerespecteerd en erkend worden om individuele kwaliteiten en als persoon. Dit doen wij 
binnen heldere kaders en op basis van onderlinge afspraken. Deze heldere structuur zorgt voor een 
veilige omgeving waar iedereen trots kan en mag zijn.   

Dit sluit aan bij de kernwaarde van Stichting Floréo: ‘Groeien en ontwikkelen als uniek mens in 
verbondenheid’ en bij de missie van het samenwerkingsverband: ‘Op basis van vertrouwen gezamenlijk 
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zorg dragen voor een optimale ontwikkeling van ieder kind’.     

Onze visie: 

Wij zien een veranderende wereld die sterk in beweging is en waar het kind de toekomst maakt. Veel 
grote veranderingen vinden nu al plaats. Dit heeft uiteraard ook invloed op het kind en uiteindelijk ook 
op de manier waarop wij onderwijs aanbieden. Deze veranderingen komen (en gaan) ook veel sneller 
dan in het recente verleden en dit vraagt om snel anticiperen door de scholen. De snelle ontwikkeling 
van technologie maakt andere manieren van leren mogelijk. Wij zien een verschuiving van overdragen 
van kennis naar het leren van vaardigheden. Wij zien een sterke verandering in de rol van de leerkracht 
aankomen. De leerkracht zal veel meer de begeleider van het kind worden, die zorgt voor balans tussen 
opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. Communicatie en betrokkenheid van de ouders blijft 
belangrijk. Voor het kind is een veilige omgeving, waar ook normen en waarden bijgebracht en duidelijk 
kaders aangegeven worden, essentieel. Hierin zullen de school en de leerkracht een steeds grotere rol 
gaan vervullen! 

Prioriteiten

• Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen.
• Eigenaarschap van het leerproces van de leerlingen vergroten en dit betekent voor de leerkracht 

dat hij/zij ook als coach gaat functioneren.
• Het vormen van een doorgaande lijn van 2 1/2 jaar tot 12 jaar door samenwerking met de 

Kinderkoepel.
• Een wijkgerichte aanpak ROK (Regionaal Overleg Kindkracht). Hierdoor alle kinderen in de wijk 

zo dichtbij mogelijk onderwijs en zorg aanbieden. 

Identiteit

Onze school maakt deel uit van Stichting Floréo en heeft een katholieke identiteit. Die identiteit is niet 
iets wat vast staat of zelfgenoegzaam is, maar voortdurend in ontwikkeling, als gevolg van het in 
dialoog zijn met betrokkenen: leerlingen, ouders en de medemensen in een veranderende 
samenleving. Wij begeleiden de kinderen naar zelfstandige en evenwichtige mensen die in deze 
multiculturele wereld goed kunnen functioneren. Wij stimuleren dat de kinderen opgroeien als mensen 
die opkomen voor hun eigen belangen en voor de belangen van hun medemensen. Wij leren de 
kinderen rekening te houden met elkaar en stimuleren een open houding naar mensen met een andere 
culturele en religieuze achtergrond.  
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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

Leerkrachten worden bij ziekte (zo mogelijk) vervangen middels extra inzet van binnen of buiten het 
team. Verdelen van kinderen wordt als extra belastend voor de werkdruk ervaren. Vanuit het beleid van 
Floréo, wordt er de eerste 2 dagen geen vervanging geregeld. Vanuit de werkdrukgelden hebben wij in 
de ochtenden een leerkracht vrijgeroosterd die de klas van de zieke collega overneemt. In de middag 
wordt de groep verdeeld. De onderwijsassistent die op die dag werkt, vangt de verdeelde groep aan het 
eind van de dag op. Indien er geen onderwijsassistent aanwezig is, kijken wij wie dit zou kunnen doen. 
Wanneer de leerkracht van de ochtenden ziek is, gaat de Floréo regel in en wordt de klas de eerste twee 
dagen verdeeld. 

Kleuters worden in de ochtend vervangen door de leerkracht van de ochtenden. In de middag worden 
de kleuters door een onderwijsassistent opgevangen. Is er geen onderwijsassistent aanwezig dan gaat 
de leerkracht van een andere groep voor de kleuters en wordt de andere groep verdeeld. De leerlingen 
van groep 3 worden het eerste halfjaar verdeeld over groepen 1 t/m 3, het tweede halfjaar over de 
groepen 3 t/m 8, de kleuters het hele jaar over de kleutergroepen. 

Zijn er twee of meer leerkrachten ziek dan wordt er één of mogelijk meerdere groepen naar huis 
gestuurd. Hierbij wordt in eerste instantie gekozen voor een groep waarvan de leerkracht ziek is. Mocht 
dit al een keer gebeurd zijn, dan kan er ook voor een andere groep gekozen worden. 

In geval van naar huis sturen zullen de ouders zo vroeg mogelijk geïnformeerd worden. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Taal
4 uur 4 uur 

Rekenen en Wiskunde
4 uur 4 uur 

Sociale omgang
2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs 
1 u 30 min 1 u 30 min

Buiten spelen
4 u 30 min 4 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min

Spelen en werken
6 uur 6 uur 

Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. Er wordt gekeken naar wat een groep nodig heeft. Binnen de 
speel- en werktijd zit het werken met VierKeerWijzer.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
4 uur 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Rekenen/wiskunde
3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
3 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

8



Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. Er wordt gekeken naar wat een groep nodig heeft. 
Bewegingsonderwijs is inclusief buitenspelen (pauzetijd). Lezen is in de groepen 4 t/m 8 inclusief 
begrijpend lezen. In de groepen 7 en 8 is de tijd voor begrijpend lezen ongeveer de helft van de leestijd. 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Sociale omgang
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

Spelling
2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 uur 2 uur 

Automatiseren
30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Atelier
• Peuterspeelruimte
• Kinderopvang

Alle scholen in Hellevoetsluis hebben een eigen bibliotheek binnen de  school waar de kinderen gebruik 
van maken. Ze mogen zowel voor thuis als voor op school boeken lenen. 
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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.

Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt of er 
ondersteuningsbehoeften op sociaal-emotioneel vlak lijken te ontstaan, gaan eerst de leerkracht en de 
leerling met elkaar in gesprek. Ouders kunnen ingelicht worden en uitgenodigd worden om samen te 
kijken naar oplossingen. Lukt dit niet dan wordt de leerling aangemeld bij de intern begeleider. Zij kijkt 
mee en mocht de zorg groot zijn, dan wordt er een OPP opgestart in Parnassys. De stimulerende en 
belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften en de organisatie van de hulp aan het kind wordt 
zoveel mogelijk in kaart gebracht. Daarbij is het van belang dat bij de aanmelding ook een duidelijke 
hulpvraag van de leerkracht, ouders en/of het kind wordt geformuleerd. Het document is een leidend 
document in het zorgtraject.

Als na een langere periode blijkt dat de leerling, ondanks de geboden hulp, toch stagneert in 
ontwikkeling, kan er ondersteuning gevraagd worden aan de schoolbegeleider en/of aan het 
Samenwerkingsverband Kindkracht. Ouders moeten hiervoor mondeling toestemming geven. De 
groepsleerkracht en de interne begeleider laten zich samen met de ouders adviseren door de 
schoolbegeleider tijdens het SOT (schoolondersteuningsteam). Desgewenst kunnen op afroep andere 
leden aansluiten, zoals externen die het kind onderzocht hebben of begeleiden zoals SMW 
(schoolmaatschappelijk werk) of iemand van CJG (centum voor jeugd en gezin), logopedist, 
fysiotherapeut, kindercoach e.d. In dit overleg wordt er gekeken naar de mogelijkheden op school. 
Indien dit niet voldoende oplevert is het mogelijk een onafhankelijk persoon van het SWV mee te laten 
kijken naar, die met alle betrokkenen op zoek gaat naar nieuwe inzichten.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 4

Gedragsspecialist 9

Intern begeleider 9

Onderwijsassistent 9

Specialist hoogbegaafdheid 9

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De school heeft een eigen protocol opgesteld: 'Protocol grensoverschrijdend- en pestgedrag'. Wij 
volgen de methode Kwink en werken zo preventief aan de veiligheid. Wij benoemen wat wij willen zien 
en/of horen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.

Wij nemen jaarlijks de vragenlijst Sociale Veiligheid af onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. Aan de 
hand van dit rapport stellen wij eventuele verbeterpunten op. 

Daarnaast volgen de leerkrachten de leerlingen door twee keer per jaar de Scol vragenlijst in te vullen 
en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen ook zelf tweemaal per jaar een vragenlijst in. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. de Lange. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
b.delange@hendrik-boogaard.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Lange. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
b.delange@hendrik-boogaard.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De Parro app

De leerkrachten kunnen vragen en informatie, die van belang zijn voor de groep van uw kind, 
rechtstreeks aan ouders doorgeven via de Parro app. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
app. Via de app worden ook foto's verspreid van activiteiten in de klas, school of uitstapje. Ouders 
geven toestemming om de foto's via deze manier te verspreiden.

Weet je Weekje 

Om de week (in de even weken) verschijnt het ‘Weet je Weekje’. In deze nieuwsbrief worden ouders 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en activiteiten die op school plaatsvinden. Het Weet je 
Weekje wordt digitaal verspreid onder de ouders via Parro.

Ouderportaal 

U kunt onze schoolkalender en de resultaten van uw kind(eren) inzien via het ouderportaal van 
Parnassys. Deze is te bereiken via onze website: www.hbsrkl.nl of rechtstreeks via 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/. U ontvangt bij inschrijving van uw kind op onze school een 
inlognaam en wachtwoord. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een berichtje sturen aan 
hbsrkl@hendrik-boogaard.nl.   

De schoolgids 

De schoolgids van onze school is voor iedereen digitaal te raadplegen op deze site en onze website. De 
schoolgids wordt elk jaar vastgesteld door de schoolleider en ter instemming voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad en toegestuurd aan de inspectie.   

Internet 

De website geeft de ouders actuele en structurele informatie over verschillende facetten van de school. 
Wij doen een dringend beroep op kinderen en ouders om geen informatie of meningen over de school, 
de kinderen, de leerkrachten of de ouders via internet te verspreiden. Het internet kan een gevaarlijk 
medium zijn, waarbij scholen en/of personen onnodig kunnen worden beschadigd.   

Ouders en leerkrachten hebben veel invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Om deze 
ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen is goed contact tussen thuis en school 
noodzakelijk. Belangstelling van de leerkrachten voor de dingen die de kinderen thuis meemaken geeft 
de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en begrijpen. Belangstelling van de ouders voor de 
activiteiten op school geeft u meer inzicht in waar de kinderen op school mee bezig zijn. Onderzoek 
laat zien dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerling prestaties. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 
Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien 
aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 
klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze 
website www.stichtingfloreo.nl. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Wij 
vinden het belangrijk dat u, als u het niet eens bent met de gang van zaken op school, weet waar u met 
een klacht terecht kunt. 

Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de leerkracht die bij de 
klacht betrokken is, kan al veel oplossen. Levert dat overleg naar uw mening te weinig op, dan kunt u 
het uiteraard hogerop zoeken bij de intern begeleider, de schoolleider of de directeur bestuurder. De 
interne vertrouwenspersoon van de school kan u helpen bij vragen rondom een klacht.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een 
onafhankelijkeklachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders 
en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De klacht moet worden 
ingediend binnen een jaar, gerekend vanaf de dag waarop de feiten van de klacht betrekking hebben of 
hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager ervan kennis heeft genomen.

Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene 
waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te 
lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:

Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur). Als de LKC denkt dat een klacht 
snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg met de klager en het 
schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben 
geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of 
de formele klachtprocedure.

Route 2: Mediation. Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een 
oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden 
van mediation en de formele procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder 
begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden (zie voor 
meer informatie: mediation bij de LKC)

Ouder informatieavond 

Jaarlijks wordt deze avond enkele weken na de zomervakantie in alle groepen gehouden. Leerkrachten 
geven dan algemene informatie over het komende schooljaar. U bent tevens in de gelegenheid om 
methoden en materialen te bekijken.

Thema avonden 

Jaarlijks worden er één of twee thema-avonden gehouden voor ouders, waar actuele onderwerpen 
en/of evaluaties aan bod komen.   
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Denktank

Route 3: Formele procedure. Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan 
onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt 
advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur 
neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke 
beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De 
externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon 
is Minke Vellinga. Zij is bereikbaar op tel.nr 06-50602639 werkzaam bij CJG Rijnmond 010-4444600.

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U 
kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator 
vanOnderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de 
mogelijkheden behoort, kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U 
kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email 
mediation@onderwijsgeschillen.nl.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030- 
2809590, fax 030-2809591. U kunt ook e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website 
www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtenbehandeling. Na behandeling 
van de klacht door de klachtencommissie kan de klager – als de klacht naar het oordeel van de klager 
niet zorgvuldig is afgehandeld – de inspectie inschakelen. De inspecteur onderzoekt of de juiste 
procedure in het afhandelen van de klacht is gevolgd en stelt u schriftelijk van de uitkomst van het 
onderzoek op de hoogte. Meestal gebeurt dat binnen enkele weken en maximaal binnen 6 weken na 
ontvangst van de klacht. Als de inspecteur van mening is dat door de onderwijsinstelling bepaalde 
maatregelen dienen te worden genomen, krijgt u daarover bericht. Het adres van de inspectie: 
Inspectie voor het Onderwijs Postbus 27303500 GS Utrecht. Tel.nr.: 088-66960000

Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld? 

Bij de inspectie werken vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen 
kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen 
op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en 
discriminatie en radicalisering. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar 
het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn alle 
werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief)
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Communie, Pasen, Kinderboekenweek

• Kleuterfeest

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Schoolkamp groep 8

Deel van de schoolreis groepen 1 t/m 7.

Deze kosten worden apart van de ouderbijdrage aan de ouders gevraagd.

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.

Ouders helpen ons bij de volgende activiteiten:

• begeleiding uitstapjes met de klas
• ouders maken deel uit van de MR (oudergeleding)
• ouders maken deel uit van de OR (organisatie Pasen, Kerst, Sinterklaas enzovoort)
• luizencontrole na de schoolvakanties
• meedenken Denktank
• de bibliotheek
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4.3 Schoolverzekering

Aansprakelijkheid 

De regels van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor wat 
de kinderen overkomt onder schooltijd. De ouders van kinderen tot 14 jaar zijn, ook als het voorval zich 
onder schooltijd voordoet aansprakelijk. Als bijvoorbeeld tijdens een ruzie op het schoolplein een kind 
een ander kind lichamelijk letsel toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich misdroeg in 
beginsel aansprakelijk voor de toegebrachte schade, niet de school. 

Voor schade veroorzaakt door personeel, vrijwilligers of achterstallig onderhoud is de school 
aansprakelijk. Hiervoor hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.   

Ongevallen 

De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een ongevallenverzekering afgesloten voor de 
gevolgen van ongevallen tijdens schooluren en activiteiten in schoolverband.  

Vervoer van kinderen

Het vervoer van kinderen in de auto is aan wettelijke regelgeving verbonden. Bij vervoer van kinderen 
i.v.m. activiteiten van school moeten alle personen in de auto een gordel dragen, het gebruik van 
stoelverhogers/autostoeltjes is niet verplicht. Een inzittendenverzekering voorkomt problemen bij 
eventuele schade. 

Parkeerbeleid

Wij stimuleren kinderen lopend of met de fiets naar de school te komen. De fietsen kunnen op het plein 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders mogen tot 8 uur op de ochtend dat hun kind ziek is, hun kind ziek melden via Parro. Na 8.00 uur 
alleen telefonisch op 0181313985. Andere zaken zoals dokter- of tandartsbezoek graag een dag van te 
voren via de Parro doorgeven.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen vanaf 5 jaar zijn 
leerplichtig, u mag ze derhalve niet zomaar thuis houden. Als uw kind nog geen 5 jaar is, willen wij het 
wel graag weten als uw kind er een dagje niet is. U kunt dit dan melden bij de leerkracht. In veel andere 

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.

in de fietsenrekken neergezet worden. Mocht u met de auto komen dan vragen wij u gebruik te maken 
van de parkeerplaatsen rondom de school. Het neerzetten van uw auto op andere plekken brengt de 
veiligheid van de kinderen in gevaar en zorgt voor overlast bij de omwonenden. 

Calamiteitenplan

De school heeft een calamiteitenplan opgesteld. Bij calamiteiten kan de school snel worden ontruimd. 
De school heeft leerkrachten die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener. Onder leiding van deze 
bedrijfshulpverleners worden met de kinderen jaarlijks één ontruimingsoefening gehouden.

Snappet

Alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8 werken op een Snappet device of een Chromebook. Wij gaan 
ervan uit dat de kinderen op een verantwoorde manier met het device omgaan, daar zij deze in 
bruikleen hebben. Mocht een leerling schade aan het device aanbrengen dan verhalen wij dit op de 
ouders. Het gaat hierbij om schade waarbij in het beeldscherm een barst zit. De factuur is meestal bij 
uw verzekeringsmaatschappij te verhalen. De kosten voor een nieuw Snappet device is 150.00 euro en 
voor een Chromebook 200.00 euro.
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gevallen zult u bij de schoolleiders verlof moeten aanvragen.  

Verlof voor bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en tandarts hoeft u slechts mede te delen aan 
de leerkracht van uw kind. Wij vragen u wel om dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te 
laten vallen.

Het verlof kunt u aanvragen via het daarvoor bestemde formulier 'verlofaanvraag'. Dit formulier is te 
downloaden via onze website of af te halen bij de schoolleider.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Onze school gebruikt de tussenresultaten van Cito om het leerproces van de leerlingen te meten en te 
volgen. De resultaten worden geanalyseerd en ook naast de resultaten behaald in de klas gelegd. De 
leerkracht kan op deze manier het onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN 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

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.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,3%

vmbo-b / vmbo-k 2,3%

5 Ontwikkeling van leerlingen
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vmbo-k 11,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,7%

vmbo-(g)t 18,6%

vmbo-(g)t / havo 16,3%

havo 23,3%

havo / vwo 14,0%

vwo 7,0%

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 
ontwikkeling van burgerschap.

Ruimte

OptimismeVerbondenheid, vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Een veilige school: een goed pedagogisch klimaat!

Op de RKBS Hendrik Boogaard wordt niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve vakken. Wij 
vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Dit is mogelijk 
door de kinderen te leren met een open houding met elkaar om te gaan, door de kinderen te leren zich 
in te leven in een ander, door te luisteren naar elkaar en door te genieten van elkaar.

In de groepen wordt bewust aandacht besteed aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de kinderen 
met elkaar om gaan in de groep en de school. Onderlinge ruzies of spanningen worden altijd 
uitgepraat, waarna vervolgens met de kinderen afspraken worden gemaakt. Wij werken met de 
methode Kwink, een programma voor sociaal-emotioneel leren.

Wij willen graag het accent leggen op hoe wij wel met elkaar willen omgaan, in plaats van de focus te 
leggen op wat er misschien nog niet goed gaat. Daarmee geef je kinderen handvatten, om in 
toekomstige situaties adequaat te reageren. Wij vinden het bovendien belangrijk dat de kinderen zelf 
betrokken worden in de oplossing van ongewenste situaties. Door kinderen zelf verantwoordelijk te 
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maken, zal gewenst gedrag beter beklijven. In ernstige of vaker voorkomende situaties worden ook de 
ouders betrokken bij het oplossen van de problemen.

De school werkt met een protocol: ‘Protocol grensoverschrijdend- en pestgedrag’. Dit protocol is een 
onderdeel van het Sociale Veiligheidsplan en vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de 
school en de ouders.

Jaarlijks vullen leerlingen een vragenlijst in over de sociale veiligheid op school. Hiermee maken we een 
plan van aanpak om een en ander te verbeteren. Ook vullen leerkrachten van de groepen 3 t/m8 en 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8, twee keer per jaar de SCOL vragenlijsten in. Hiermee worden 
interventies gedaan in de klassen. De leerkrachten van de groepen 1-2 werken met de leerlijnen van 
Parnassys, waarin ook de sociale opbrengsten in zijn meegenomen. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wij maken een schoolplan voor 4 jaar en wij gebruiken WMK (Werken met Kwaliteit) om onze kwaliteit 
op meerdere vlakken te meten. Belangrijke aandachtspunten worden opgenomen in een jaarplan door 
een plan van aanpak op te stellen. 

Leerkrachten worden d.m.v. een observatie instrument in de klas bezocht en dit wordt met hen 
besproken. Hieruit komen aandachtspunten naar voren waaraan gewerkt gaat worden.

Wij werken volgen de werkwijze van De Betere Basisschool wat inhoudt dat wij 4 belangrijke zaken per 
jaar oppakken. Op deze manier pakken wij zaken voldoende diep aan en zorgen wij ervoor dat ze ook 
geëvalueerd en geborgd worden. 

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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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderkoepel en Smallsteps 
Kinderopvang, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag: middag groep 1 t/m 8 vrij
Vrijdag: middag groep 1 t/m 4 vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groepen 1 t/m 8 maandag, woensdag en vrijdag 

Zwemmen groepen 3 t/m 8 maandag en dinsdag 

Voor gym en zwemmen is een rooster opgesteld. Iedere groep heeft 2 keer per week 45 minuten gym 
en zwemmen is 4 keer per jaar voor de groepen 3 en 4 en 3 keer voor de groepen 5 t/m 8.
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen schooljaar 2019-2020

• Maandag 11 november 2019
• Vrijdagmiddag 20 december 2019, groepen 5 t/m 8
• Vrijdag 21 februari 2020
• Maandag 16 maart 2020
• Donderdagmiddag 9 juli 2020
• Vrijdag 17 juli 2020

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

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)

Schoolleider maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Intern Begeleider maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Leerkrachten maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Schoolmaatschappelijk werk,SMW maandag t/m vrijdag 8.30-15.00 uur

Centrum Jeugd en Gezin,CJG maandag t/m vrijdag 8.30-15.00 uur

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met De Kinderkoepel, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderkoepel en Smallsteps 
Kinderopvang, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Kinderkoepel en Smallsteps Kinderopvang 
verzorgen opvang tijdens vrije dagen en vakanties.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Een afspraak met de schoolmaatschappelijk werkster of een medewerker van centrum jeugd en gezin 
kunt u maken via de leerkracht en/of de intern begeleider.

Voor ziekmeldingen kunt u de school telefonisch bereiken vanaf 8.00 uur.
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