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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

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 RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan

Voorwoord
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Contactgegevens

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

 0181-313985
 http://www.hbsrkl.nl
 info.hboogaardrkl@edumarevpr.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur B. de Lange info.hboogaardrkl@edumarevpr.nl

Regio-directeur S. Bogerd info.hboogaardrkl@edumarevpr.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

287

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting Onderwijsgroep EduMare
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 6.043
 http://www.edumarevpr.nl

Samenwerkingsverband

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

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Het kind staat centraal

Binnen heldere kadersRespect en vertrouwen

Vier Keer Wijzer school Gezonde school

Missie en visie

Het bestuur 

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal 
(voortgezet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.
EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 
tussen Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 
en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken al sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie 
en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een samenwerkingsbestuur 
met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale 
ontwikkelkansen voor kinderen van 4 - 13 jaar.

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit

Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders en 
kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten. Iedere school heeft een eigen karakter en 
identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.
Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, 
katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.

Vaardig, waardig en aardig

Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, 
burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht 
tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot 
zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een 
belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn we in 
2019 gestart met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.
Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het 
beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit 
de leerlingenraden van de 31 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het 
onderwijs en de wereld een beetje beter kunnen maken.

RKBS Hendrik Boogaard   
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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, 
optimaal kunnen ontwikkelen. Met als voorwaarden wederzijds respect en erkenning voor en van het 
individu, waardoor 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 missie van het samenwerkingsverband: ‘Op basis van vertrouwen gezamenlijk 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. Waarbij kennis voor vaardigheden komt. 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! 

Identiteit

Onze school maakt deel uit van Stichting Onderwijsgroep Edumare en heeft een katholieke identiteit. 
Die identiteit is niet iets wat vaststaat 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 
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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

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

Taalactiviteiten
4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenenactiviteiten
4 u 30 min 4 u 30 min

Sociaal emotioneel leren
2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs 
45 min 45 min

Buiten spelen
5 u 30 min 5 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min

Spelen en werken
6 u 15 min 6 u 15 min

Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. De leerkracht bepaalt wat nodig is voor de groep. 

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 5 uur 4 u 15 min 4 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min

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

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Bovenstaande tijden zijn richtlijnen. De leerkracht bepaalt wat nodig is voor de groep. Gedurende het 
schooljaar kan de lestijd per vak variëren. Onder bewegingsonderwijs wordt ook het buitenspelen 
verstaan. Daarnaast hebben kinderen vanaf groep drie, 3 tot 4 keer per jaar een zwemles om de 
zwemvaardigheden te onderhouden. 

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

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
3 u 15 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

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Sociaal emotioneel 
leren 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 uur 1 u 45 min 1 uur 1 uur 30 min 30 min

Spelling
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Atelier
• Peuterspeelzaal 
• Kinderopvang

Extra faciliteiten

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met De Kinderkoepel.

De Kinderkoepel vangt verzorgt voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de buurt. 
Kinderen tot 7 jaar worden in het gebouw aan de overkant opgevangen. Vanaf 7 jaar worden de 
kinderen in de school opgevangen. Daarnaast is er een peuterspeelzaal van De Kinderkoepel in het 
gebouw. Leerkrachten van groep 1 en 2 en de pedagogisch medewerkers werken samen aan een 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

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. Indien mogelijk 
wordt de groep opgevangen door een leerkracht of onderwijsassistent die beschikbaar is. 

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

2.2 Het team
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ononderbroken leerlijn voor de kinderen. 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

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 volgens de werkwijze van De Betere Basisschool wat inhoudt dat wij een beperkt aantal 
grote onderwerpen per jaar oppakken. Op deze manier pakken wij zaken voldoende diep aan en zorgen 
wij ervoor dat ze ook geëvalueerd en geborgd worden. 

Doelen in het schoolplan 

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.

De doelen uit het schoolplan worden vertaald in een jaarplan. De school werkt met ontwikkelteams 
waarin leerkrachten zich richten op de verbetering van het onderwijs in de betreffende bouw. Een 
ontwikkelteam kan ook een groeps-overstijgend doel hebben, bijvoorbeeld gericht op gedrag. Een 
ontwikkelteam maakt met elkaar een plan en werkt het plan uit. Door middel van data-onderzoek, 
literatuuronderzoek, collegiale consultatie en Lesson Study wordt gewerkt aan het plan. Na een 
vastgestelde periode wordt het plan geëvalueerd. Indien het doel behaald is, wordt een nieuw doel 
vastgesteld en begint de cyclus opnieuw. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

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. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wanneer de ontwikkeling van een (groep) leerling(en) 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. Indien nodig wordt dit vastgelegd in een individueel plan. 

Levert het plan onvoldoende voortgang op, dan wordt de leerling besproken met bij de intern 
begeleider. 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 er een 
duidelijke hulpvraag van de leerkracht, ouders en/of het kind wordt geformuleerd met een meetbaar 
doel. Indien een leerling wordt voorzien van een eigen leerlijn, wordt er een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) opgesteld.

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

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 10

Taalspecialist 6

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

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 welk gedrag 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

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator S. Pieters sandra.pieters@edumarevpr.nl

vertrouwenspersoon S. Pieters sandra.pieters@edumarevpr.nl

vertrouwenspersoon M. Ockhuijsen Marjolijn.Ockhuijsen@edumarevpr.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.

Informatie over actuele ontwikkelingen en activiteiten die op school plaatsvinden wordt wekelijks door 
de directie via Parro met ouders gedeeld. 

Ouderportaal 

U kunt onze schoolkalender en de resultaten van uw kind(eren) inzien via het ouderportaal van 
Parnassys en Parro. Parnassys 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 
info.hboogaardrkl@edumarevpr.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.   

Ouder informatieavond 

Jaarlijks wordt deze avond enkele weken na de zomervakantie in alle groepen gehouden. Leerkrachten 

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. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare

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 echter van 
dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor de school is een klachtenregeling 
vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van 
Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het beste 
eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen 
worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen 
als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. 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.

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de 
vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit. De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de 
scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting.

Interne vertrouwenspersoon op de school

De school heeft twee contactpersonen die de klager kunnen verwijzen naar de vertrouwenspersoon. 
Deze contactpersonen  maken deel uit van de schoolorganisatie en hebben naast de taak tot verwijzen 
ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen:

S. Pieters
Sandra.Pieters@edumarevpr.nl

geven dan algemene informatie over het komende schooljaar. U bent tevens in de gelegenheid om 
methoden en materialen te bekijken.

Leerlinggesprekken

Aan het begin van het schooljaar worden leerling en ouders uitgenodigd voor een 
verwachtingsggesprek. In februari krijgen de leerlingen een rapport en volgt er een leerlinggesprek 
waarvoor ouders en leerling worden uitgenodigd. Indien noodzakelijk worden er tussentijds extra 
gesprekken gevoerd. Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een tweede rapport en is er 
gelegenheid voor een gesprek indien dit gewenst is. 

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

0181-313985

M. Ockhuijsen
Marjolijn.Ockhuijsen@edumarevpr.nl
0181-313985

Externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt 
bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze 
vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van 
mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe 
vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er 
aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u 
bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door 
bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Jeroen Meijboom is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. 
Hij is bereikbaar op: 
010-4071599 of 
evp@cedgroep.nl.

Landelijke Klachtencommissie 

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector 
waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair 
tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Alleen in geval van seksueel misbruik via 0900 – 111 3111

Bevoegd gezag

Stichting Onderwijsgroep EduMare
Postadres: Gemeenlandsedijk Noord 26a 3216 AG Abbenbroek Tel: 0181-391044
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Communie, Pasen, Kinderboekenweek, Carnaval

• Kleuterfeest

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

- Schoolkamp groep 8

- Deel van de schoolreis groepen 1 t/m 7.

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.

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

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
• de bibliotheek
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad vastgesteld. De ouderraad (OR) draagt zorg voor 
de begroting en het financiële jaarverslag. In het financiële jaarverslag van de oudervereniging wordt 
de besteding verantwoord. Dit verslag wordt aan de medezeggenschapsraad (MR) aangeboden. 
Ouders ontvangen jaarlijks van de penningmeester van de ouderraad een brief met de vraag het 
schoolgeld binnen een bepaalde termijn te voldoen. Dit schooljaar is het bedrag eenmalig bijgesteld 
naar 35 euro omdat vorig schooljaar niet alle activiteiten door konden gaan. Voor de schoolreis wordt 
jaarlijks een extra bijdrage gevraagd. Indien ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, 
kunnen zij dit kenbaar maken aan de directeur. 

4.3 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 0181-313985. Andere zaken zoals dokter- of tandartsbezoek graag een dag van te 
voren via de Parro doorgeven.

Over 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.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

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 
gevallen zult u bij de schoolleider 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. 

4.4 Snappet-device

Vanaf groep 4 krijgen kinderen via school een Snappet-tablet in bruikleen. In groep 7 en 8 is dat een 
Snappet-Chromebook. De Snappet wordt gebruikt voor inoefening van leerstof op het gebied van 
rekenen, taal en spelling. Wij verwachten van de leerlingen dat zij zorgvuldig omgaan met het device, 
daar zij deze in bruikleen hebben. Mocht een leerling schade toebrengen aan een device, dan verhalen 
wij de schade op ouders. Het gaat hierbij om schade aan het beeldscherm of toetsenbord. De kosten 
hiervoor bedragen 150 euro voor een tablet en 200 euro voor een Chromebook. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar wordt in groep 3 t/m 8 de Cito-toets afgenomen voor technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling en rekenen. Het team gebruikt de tussenresultaten van Cito om het leerresultaat van de 
groep te meten. De resultaten worden twee keer per jaar geanalyseerd. De groepsanalyse wordt 
gebruikt om doelen te stellen en het onderwijs aan de groep daarop af te stemmen. 

5.2 Resultaten eindtoets

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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 

5 Ontwikkeling en resultaten
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voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan
95,7%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

RKBS Hendrik Boogaard, locatie Rode Kruislaan
58,3%

62,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore 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 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 6,1%

vmbo-k 3,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 12,1%

vmbo-(g)t 27,3%

vmbo-(g)t / havo 12,1%

havo 18,2%

havo / vwo 12,1%

vwo 9,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.
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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. Inzicht hebben 
in jezelf en de ander, met een open houding met elkaar om te gaan, luisteren naar elkaar en 
samenwerken en -leren.  

In alle groepen wordt bewust aandacht besteed aan sociaal-emotioneel leren. Wij gebruiken daarvoor 
de methode Kwink. 

Wij focussen op hoe wij wél met elkaar willen omgaan, in plaats van de focus te leggen op wat er 
misschien nog niet goed gaat. Daarmee geven we de 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 maken, zal gewenst gedrag 
beter beklijven. In ernstige of vaker voorkomende situaties worden ook de ouders betrokken bij het 
oplossen van de problemen.

Naast sociale competenties leren wij de leerlingen ook de zeven gewoontes van persoonlijk leiderschap 
(The leader in me, Covey). Hierdoor leren de kinderen zelf keuzes te maken, doelgericht te werken en 
verantwoordelijkheid te nemen. 

1. Wees pro-actief; je maakt je eigen keuzes
2. Begin met het einddoel voor ogen; maak een plan
3. Belangrijke zaken eerst; eerst werken, dan spelen
4. Denk win-win; zoek naar voordeel voor iedereen
5. Eerst begrijpen dan begrepen worden; luister voordat je praat
6. Creër synergie; samen is beter
7. Houd de zaag scherp; evenwicht voelt het best

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. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze vragenlijsten worden plannen gemaakt voor gerichte interventies in de groep. De 
leerkrachten van de groepen 1-2 werken met de leerlijnen van Parnassys, waarin ook de sociale 
opbrengsten in zijn meegenomen. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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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

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

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.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Kinderkoepel en Smallsteps Kinderopvang 
verzorgen opvang tijdens vrije dagen en vakanties. Ouders kunnen dit in het contract met de 
opvangorganisatie opnemen. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Kinderen eten met elkaar en de leerkracht in de klas. De leerkrachten hebben van 14.15 uur tot 14.45 
uur pauze. 

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  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen 2021/2022

Donderdag 18 november; kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Dinsdag 22 februari; kinderen zijn de hele dag vrij.
Woensdag 22 juni; kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Paasvakantie 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Schoolleider maandag t/m vrijdag 8.00-16.30 uur

Intern Begeleider maandag, dinsdag en donderdag 8.00-16.30 uur

Leerkrachten maandag t/m vrijdag 8.00-8.20 en 14.45-16.30 uur

Schoolmaatschappelijk werk,SMW maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur

Centrum Jeugd en Gezin,CJG maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur

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. Een afspraak met de schoolbegeleider kunt u 
maken via de intern begeleider. 

Ziekmeldingen en andere absenties kunnen voor 8.00 uur doorgegeven worden via Parro aan de 
groepsleerkracht. Na 8.00 uur kunt u de school telefonisch bereiken om een ziekmelding door te 
geven. 
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