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EEN WOORD VOORAF 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Welkom op brede school d’n Bogerd  

 

Deze schoolgids is bedoeld als kennismaking voor ouders van toekomstige leerlingen en als naslagwerk 

voor de ouders met kinderen op onze school. U kunt hierin lezen wat u van ons mag verwachten en hoe 

wij ons als team willen inzetten zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige 

persoonlijkheid. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen u, als ouders, en het schoolteam 

onmisbaar. 

 

Hopelijk geeft deze gids antwoord op een groot aantal vragen. Maar misschien heeft u meer specifieke 

vragen. Stel deze dan gerust! We doen ons best om iedere vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.  

 

We wensen u en uw kind een hele fijne basisschooltijd!   

 

Namens het team van brede school d’n Bogerd  

 

Jeanne Verberne, directeur  
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1 DE  SCHOOL 
1.1 Richting 
Wij zijn een Rooms Katholieke School voor primair onderwijs, hetgeen tot 
uiting komt in heel het schoolgebeuren. De school werkt nauw samen met 
diverse groeperingen uit de parochie. Door voor onze school te kiezen onderschrijft U dat U onze 
levensvisie respecteert en waardeert. Wij staan open voor andersdenkenden. 
 

1.2 Directie 
Mevr. J. Verberne (directeur)  
Dhr. P. van Moorsel (adjunct directeur) 
 

1.3 Situering van de school 
Brede School d’n Bogerd is een R.K. school in de St. Jozefparochie. 
De school is in 1922 opgericht en vanaf januari 2010 zitten we in ons 
huidige gebouw.  
 

1.4 Schoolgrootte 
Basisschool d’n Bogerd heeft op de teldatum ( 01-10-2019 ) 305 leerlingen. Er werken momenteel  
19 (deels parttime) leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 2 huishoudelijke krachten, 1 conciërge en  
1 administratieve kracht. 
 

1.5 Schoolinspectie 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). 
Iedere 4 jaar krijgt de school bezoek van de inspectie met als doel de kwaliteit van het onderwijs te 
inspecteren. Op 21-01-2016 heeft de inspecteur onze school bezocht.  
De inspecteur was heel erg tevreden over de onderwijskwaliteit op brede school d’n Bogerd.  
Voor het volledige verslag; zie ww.bs-bogerd.nl. 
 

1.6 Overkoepelend bestuur 
Stichting PRODAS is het bestuur voor 25 basisscholen in de regio Deurne, Asten en Someren. Met in 
totaal ruim 5000 leerlingen en 500 medewerkers is PRODAS een van de grotere schoolbesturen van 
Nederland. PRODAS wil bijdragen aan het geluk en de ontwikkeling van kinderen in de regio en doet dat 
door te streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs. Het bestuurskantoor is een kleine, efficiënte 
organisatie die de juiste voorwaarden creëert voor de scholen. Zo zorgt PRODAS voor het financiële en 
materiële beleid, de hoofdlijnen van het personeelsbeleid, scholing en training, vervangingspool, 
gebouwbeleid, verzekeringen en ICT. Maar ook voor zaken als ‘aandacht voor hoogbegaafden’ via de 
Plusklassen en innovatieve werkwijzen om bijvoorbeeld invulling te geven aan de 21 century skills.  
 
Stichting PRODAS vindt het belangrijk dat elke school de ruimte en verantwoordelijkheid heeft om het 
onderwijs zelf vorm te geven. De aangesloten scholen hebben ieder hun eigen visie, identiteit, 
onderwijsconcept en doelstellingen. Ze voeren hun eigen onderwijskundig beleid. Dat gebeurt 
natuurlijk wel binnen gestelde beleidskaders en gezamenlijke waarden. Zo moet iedere school zich 
richten op zelfverantwoordelijkheid, werken vanuit waarden en normen, zich profileren als lerende 
organisatie en innovatief en pro-actief handelen.  
 
 
 
 
 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://kids.flevoland.to/kleuren/school/begonnen.shtml
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Voor de ouders is de school het aanspreekpunt. Stichting PRODAS werkt achter de schermen en zorgt 
ervoor dat de scholen zich maximaal kunnen richten op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs 
aan de kinderen in de regio. Want dat is waar het om draait! 
 
Kijk voor meer informatie ook eens op www.prodas.nl. 
 
 

 
Stichting PRODAS 
Voorzitter Raad van Bestuur: mevr. J. Ketelaar 
Heikamperweg 7 
5725 AZ  Asten-Heusden 
Telefoon: (0493) 67 06 03 
Fax: (0493) 67 06 02  
e-mail: info@prodas.nl  
  

mailto:info@prodas.nl
http://kids.flevoland.to/kleuren/school/computerles.shtml
http://kids.flevoland.to/kleuren/school/huilen.shtml
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2 DE IDENTITEIT VAN ONZE SCHOOL 
2.1 Uitgangspunten 
Wij hopen dat uw kind op onze school plezierige jaren door gaat brengen. Wij willen dit in goede 
samenwerking doen met u,  ouders/verzorgers, zodat we beiden een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van uw kind in de maatschappij.  
Wij zijn een R.K. basisschool voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. 
Wij stellen ons ten doel kinderen vanaf 4 jaar te begeleiden in hun ontwikkelingsproces, waarbij we 
rekening houden met dat wat in de kerndoelen is beschreven. Hierin staat wat een leerling op de 
basisschool behoort te leren. De kerndoelen kunt u vinden op onze site. Op onze school proberen we 
de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten te houden. Dat geldt zowel voor de kinderen 
die het gemiddelde tempo en niveau volgen, maar ook voor de kinderen die heel gemakkelijk of juist 
met veel problemen het aanbod verwerken. 
 

2.2 Het schoolklimaat 
Wij onderstrepen het uitgangspunt dat kinderen zich veilig en op hun gemak moeten voelen, om tot 
optimale prestaties te kunnen komen. Op onze school gaan leerkrachten en leerlingen met respect, en 
in goede sfeer, met elkaar om. Dit zowel binnen als buiten de lessen. Naast het bijbrengen van kennis 
vinden wij ook dat wij als school een opvoedkundige taak hebben. Wij vinden het belangrijk, dat 
kinderen zich goede sociale vaardigheden eigen maken. Een goede afstemming tussen school en thuis is 
hierbij van groot belang. Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en gaat 
het leren gemakkelijker. 
In het rapport van het inspectiebezoek van januari 2016 is te lezen dat brede school d’n Bogerd een 
voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om fysieke en sociale veiligheid.  
 
Middels “op d’n Bogerd doen we het SAMEN” geven we inhoud aan het omgaan met elkaar.  
Om hier structurelere inhoud aan te geven zijn we in schooljaar 2017-2018 gestart met de methode 
Kwink. Ook het komende schooljaar zullen we daar mee aan de slag blijven. 
 
Zo geven we ook structureel aandacht aan Pesten en Pestgedrag. Een aantal jaren geleden  zijn we 
gestart met het leggen van een tegel met het lieveheersbeestje, symbool voor kids tegen geweld. 
Regelmatig wordt door een klein werkgroepje aandacht gevraagd voor bepaalde thema’s rondom 
pesten. 
Wij volgen op onze school het anti-pestprotocol. Indien u dit graag in zou willen zien, dan kan dat bij de 
contactpersoon, Angeline van Waaijenburg. U vindt dit anti-pestprotocol ook op onze site.  
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
3.1 De organisatie van onze school 
De kinderen krijgen onderwijs in jaarklassen. In de kleutergroepen is bewust gekozen voor een systeem 
waarbij de oudste en jongste kleuters in één groep zijn ondergebracht. Dit heeft te maken met het 
aantal leerlingen per jaargroep.  
In de groepen wordt kindgericht gewerkt en er wordt gestreefd naar een ononderbroken 
ontwikkelingsproces. Wij houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, dus worden 
klassikale leermomenten afgewisseld met individuele- en groepsleermomenten. 
Hoewel wij niet principieel kiezen voor combinatiegroepen, komt deze groeperingsvorm op onze school 
wel voor. De groepen 1 t/m 4 rekenen we tot de onderbouw. Groepen 5 t/m 8 horen tot de 
bovenbouw. Wij streven ernaar om vooral de groepen in de onderbouw klein te houden of daar meer 
leerkrachten in te zetten, zodat kinderen meer persoonlijke aandacht kunnen krijgen. 

 

3.1.1 Organisatie van de zorg van leerlingen 

Op onze school hebben twee leerkrachten de taak van intern begeleider. Dit jaar zijn dat  Mieke 
Janssen-Peeters en Angeline van Waaijenburg. Zij coachen en begeleiden leerkrachten die in hun groep 
leerlingen hebben die extra zorg nodig hebben. Bovendien dragen zij de primaire zorg voor het 
bijhouden van het leerlingvolgsysteem en de bespreking van de resultaten. De groepsleerkracht kan zo 
nodig een beroep doen op hun advies en waar nodig op hun hulp in de vorm van verder onderzoek.  
Om de resultaten van de kinderen goed bij te kunnen houden, maken we gebruik van het Cito- 
leerlingvolgsysteem, waarbij kinderen regelmatig worden getoetst op een aantal leerstofonderdelen. 
Daardoor kunnen we de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend volgen. Zo nodig worden deze 
kinderen met een individuele aanpak geholpen. 
In het zorgplan van het samenwerkingsverband Deurne-Asten-Someren is vastgelegd wat er op scholen 
moet gebeuren met kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit in het kader van Weer Samen Naar 
School.  
 

3.2 Wie werken er in school 

Directeur en adjunct-directeur ( Jeanne Verberne  en Piet van Moorsel )  

De directeur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school. Zij draagt de algehele 
verantwoordelijkheid voor het sociale, pedagogische en didactische klimaat in de school. 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle materiële en personele zaken (gebouw en financiën), de 
verzorging van de post, de administratie, verslaglegging van het schoolplan, toewijzing van de groepen 
aan de leerkrachten. Verder onderhoudt zij de contacten met het schoolbestuur,  
medezeggenschapsraad, oudervereniging, collega-directeuren, gemeente etc. 
 
De adjunct-directeur is nauw belast met leidinggevende en administratieve taken. Hij maakt plannen en 
organiseert diverse activiteiten op school, coördineert deze en controleert de uitvoering. 
Hij regelt de praktische gang van zaken, zowel voor leerkrachten als leerlingen. 
Hij vervangt de directeur bij haar afwezigheid. 
 

Interne begeleiders ( Mieke Janssen Peeters en Angeline van Waaijenburg ) 

Zoals reeds eerder gemeld, zijn enkele teamleden ook intern begeleider. Hiervoor zijn zij een beperkte 
tijd vrij geroosterd. De interne begeleiders ondersteunen en adviseren leerkrachten die leerlingen in 
hun groep hebben die extra aandacht nodig hebben. 
Zij bewaken de toets kalender, de daaruit voortkomende gegevens en consequenties. 
Ook voeren zij gesprekken met ouders/verzorgers als kinderen speciale zorg nodig hebben. 
Kortom, zij spelen een zeer belangrijke rol als het gaat om de zorg rondom kinderen. 
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Groepsleerkrachten  

De groepsleerkrachten zijn vooral druk bezig met de eigen groep. Zij zorgen dat de leerlingen de juiste 
leerstof krijgen en waken over de ontwikkelingen, vorderingen en welzijn van de leerlingen. Zij 
proberen daarom binnen hun groep een goed pedagogisch – didactisch klimaat te scheppen, 
waarbinnen ieder kind tot zijn recht kan komen. Tevens rapporteren zij, in de groepen 1 t/m 8, deze 
vorderingen naar de ouders d.m.v. rapporten en oudergesprekken. In gezamenlijk overleg met de 
collega’s en de directie worden nieuwe ontwikkelingen besproken en het lopende beleid geëvalueerd 
en zo nodig aangepast. Daartoe wordt een aantal keren per jaar een teamvergadering belegd. 
Daarnaast heeft een groepsleerkracht ook nog andere taken zoals het volgen van bijscholing, toezicht 
houden op het schoolplein, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteuning verlenen aan 
buitenschoolse activiteiten. Ook zijn zij bij toerbeurt lid van het personeelsdeel van de M.R.  
 

ICT’er  ( Henk Goorts en Vera van Hoof )  

Op school zijn 2 ICT-ers.   
Dit zijn leerkrachten die het gebruik van computers coördineren en  
stimuleren zowel bij collega-leerkrachten als bij de leerlingen. 
 

Onderwijsassistente 

Op onze school werkt een onderwijsassistente, ter ondersteuning in de groepen  
3, 3-4 en 4 
 

Onderwijs Ondersteunend Personeel  

Op onze school is 4 dagdelen per week een administratieve kracht werkzaam. 
De conciërge is 3 ochtenden per week aanwezig. 

 
Huishoudelijke dienst  

De huishoudelijke dienst zet zich in om ons gebouw zo goed mogelijk schoon en 
hygiënisch te houden.  
 
 

Vrijwilligers/hulp van ouders 

Op onze school zijn veel ouders vrijwillig werkzaam. Zij helpen bv. bij het leesonderwijs in de klas, 
begeleiden bij schoolreizen, assisteren bij Presentatie Sensatie, helpen bij het gebruik van de 
computers, helpen kinderen bij bepaalde spelletjes en staan de leerkracht bij tijdens de gymlessen, de 
technieklessen en de muzieklessen. Bij dit soort ondersteuning blijft de groepsleerkracht, cq de school 
eindverantwoordelijk. Regels, aanpak, omgang met de kinderen, allerlei verantwoordelijkheden worden 
door de leerkracht of de directie duidelijk met hen doorgesproken. 
 

3.3 Onderwijs op onze school 
 
Op onze school krijgen leerlingen onderwijs in jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen van ongeveer 
dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en min of meer dezelfde leerstof aangeboden krijgen, 
uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden van ieder kind. 
Klassikale leermomenten worden afgewisseld met individuele –  en groepsleermomenten. Er wordt 
cursorisch en thematisch gewerkt. 

3.3.1 Cursorisch 

Vakken als rekenen en spelling worden vaak met behulp van een methode gegeven. Het is duidelijk wat 
kinderen stapsgewijs moeten kennen en moeten doen. Dit is cursorisch onderwijs. 
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3.3.2 Thematisch 

In de kleutergroepen wordt regelmatig lesgegeven vanuit een bepaald thema, waar omheen alle 
activiteiten worden gegroepeerd. In de hoogste groepen worden ook onderdelen van de wereld 
oriënterende  vakken meer thematisch behandeld, waarbij gaande weg de inbreng van de kinderen 
steeds belangrijker wordt in de vorm van het zelfstandig maken van een werkstuk. 

3.3.3 Kerndoelen 

Het ministerie van onderwijs heeft per vakgebied kerndoelen opgesteld. De kerndoelen zijn voor alle 
basisscholen bindend. Op onze school vernieuwen wij regelmatig de methoden. 
Alle nieuw aangeschafte methoden voldoen aan de kerndoelen. Zie voor de uitgewerkte kerndoelen 
onze site www.bs-bogerd.nl  

3.3.4 Schoolondernemingsplan 

Dit is een plan waarin de school aangeeft welke onderwijsdoelen de school in de komende 4 jaar wil 
realiseren. Vooral de inhoudelijke kant van het onderwijs komt in dit plan aan de orde. 
Ook dit schoolondernemingsplan vindt u op onze site.  

3.3.5 Kleuteronderwijs 

In de groepen 1/2   zitten zowel oudste als jongste kleuters. Wij proberen ervoor te zorgen dat de 
kinderen er zich op een prettige manier thuis voelen. Dagelijks vinden er, startend vanuit de kring, 
binnen de klas en het speellokaal verschillende activiteiten plaats, waarmee de kinderen individueel of 
in groepjes bezig zijn. 
In groep 1/2 lijkt alles op “spelen”. Dit is eigen aan die leeftijdsgroep. In de onderbouw is spel en 
spelend bezig zijn het middel om de kinderen ervaringen op te laten doen. 
Wil een kind aan rekenen en taal beginnen, dan moet de ontwikkeling een bepaald peil bereikt hebben. 
Zoals: 
 
* Sociale ontwikkeling: samenspelen met andere kinderen, samen in een groepje of in tweetallen  

een opdrachtje kunnen  uitvoeren, iets delen, de beurt afwachten, enz. 
* Emotionele ontwikkeling: omgaan met nieuwe situaties (bv. klas, omgeving, andere personen). Zelf 

iets proberen op te lossen, op komen voor zichzelf, niet meteen huilen of vechten, iets alleen in de 
groep/kring durven. 

* Taalontwikkeling: zichzelf kunnen uitdrukken in goede zinnen, een bepaalde woordenschat hebben, 
rijmen, klankspelletjes. Iets kunnen navertellen (bv. een verhaaltje van Jip en Janneke in eigen 
woorden). 

* Begrippenkennis: kleuren, vormen, cijfers, tellen, rekenbegrippen (meer, minder, evenveel, in, op, 
boven, onder enz.) kunnen herkennen, benoemen en toepassen. 

* Ontwikkeling van de concentratie: een goede luisterhouding hebben, zich niet teveel laten afleiden 
of storen door anderen of door de omgeving. Aan een opdracht bezig kunnen blijven en deze ook 
afmaken. 

* Ontwikkeling van het geheugen: het kunnen opzeggen of zingen van versjes/liedjes. Weten wat de 
juf/meester heeft uitgelegd, bv. bij een opdrachtje. Geheugenspelletjes zoals “wat is er weg” of  
“wat is er veranderd”. Zinnetjes nazeggen. Bepaalde lotto’s enz. 

* Motorische ontwikkeling:  
 Grof:  lopen, rennen, springen, klauteren, klimmen, hinkelen, huppelen enz. 
 Fijn:  tekenen, kleuren, knippen, plakken, vouwen, kraaltjes rijgen, bouwen enz. 
* Taakgericht zijn: goed bezig zijn met een opdracht, weten dat het af moet en daar ook aan 

doorwerken. Iets doen wat de juffrouw/meester heeft gezegd bv. opruimen, kast nakijken, kleren 
netjes opvouwen bij de gym enz. 

 
 
 
 

http://www.bs-bogerd.nl/
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Om bovenstaande allemaal te bereiken wordt onder meer gebruik gemaakt van projecten uit 
“Kleuteruniversiteit”, aangevuld met projecten uit “Schatkist” of eigen gemaakte thema’s. 
De meeste kinderen hebben hiervoor zeker twee jaar basisonderwijs nodig.  
 
De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben 

ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) 

basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar 

groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de 

ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het 

ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, 

taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle 

ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. 

De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode.  

 

3.3.6 Aanvankelijk lezen/schrijven  

Eén van de belangrijkste onderwerpen in groep 3 is het leren lezen en schrijven. Wij gebruiken hierbij 
de methode “Veilig Leren Lezen”. Vanuit een verhaal of kringgesprek krijgen de kinderen woorden 
aangeboden waarmee op allerlei manieren oefeningen worden gedaan. Dit gebeurt zowel klassikaal, in 
groepjes, als individueel. We maken hierbij gebruik van een groot aanbod aantrekkelijke materialen 
waaronder de computer. 

3.3.7 Onderwijs in de Nederlandse taal 

 
Vroeger was het taalonderwijs vooral gericht op foutloos schrijven. Dat betekende veel invullesjes, 
spellingsoefeningen en dictees maken. Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven, maar het 
taalonderwijs richt zich nu ook op spreken, luisteren naar wat anderen zeggen en daar goed op 
antwoorden. De verwerking gebeurt vaak individueel of in groepen. Ook expressieopdrachten komen 
aan bod. 
Kinderen met speciale problemen krijgen extra aandacht en indien nodig aangepaste opdrachten.  
Vanaf schooljaar 2017-2018 werken wij met de vernieuwde taalmethode  “Taal op Maat “. 
Vanaf groep 4 gebruiken wij  de begrijpend lees methode “Nieuwsbegrip”. Nieuwsbegrip is een aanpak 
waarbij kinderen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de tekst zijn leesbegrip- en 
woordenschatoefeningen gekoppeld, die betrekking hebben op strategieën. 
Daarnaast gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de methode Estafette.  Dit is een vorm van technisch 
leesonderwijs, gecombineerd met leesbeleving. 

3.3.8 Technisch schrijven 

Bij de kleuters worden allerlei oefeningen gedaan; dit mondt uit in een voorloper van 
Pennenstreken. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen methodisch schrijfonderwijs. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een verzorgde en duidelijke manier hun 
schriftelijk werk maken.  
Nadat de kinderen aanvankelijk strikt methodisch leren schrijven, wordt gaandeweg de 
ontwikkeling een eigen handschrift toegestaan, maar blijft vereist dat leesbaarheid en netheid op een 
behoorlijk niveau gehandhaafd worden. 
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode “Pennenstreken”.  

3.3.9 Rekenonderwijs 

Vroeger bestond rekenen voornamelijk uit het zgn “Koopmans - rekenen”. Hiermee wordt bedoeld op- 
en aftelsommen, vermenigvuldigen (waaronder de tafels), staartdelingen en breuken. Dit werd vaak op 

 

http://kids.flevoland.to/kleuren/school/peuter-schilderen.shtml
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een bepaalde manier aangeleerd. Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische 
problemen ( “realistisch rekenen”) die ze in het dagelijkse leven ook tegenkomen. 
Vaak zijn ze handelend bezig. Inzicht krijgen is een belangrijk onderdeel geworden binnen het vak 
rekenen. Na het inzicht komt het automatiseren van de rekenonderdelen. Dit gaat dan stukken vlugger 
en snapt een leerling beter, waarom je een rekenprobleem zo aan kunt pakken. Wij gebruiken op onze 
school de methode Wizwijs,  een methode  die voldoet aan de kerndoelen en uitgaat van de nieuwste 
inzichten. 

3.3.10 Wereld oriënterende vakken  

Tijdens de wereld oriënterende vakken worden de kinderen op alle mogelijke manieren met 
informatie in aanraking gebracht. Dit gebeurt d.m.v. verhalen, tv lessen op het digibord, 
klassengesprekken, plaatwerk en teksten. De introductie verloopt meestal klassikaal. De 
verwerking vindt zowel klassikaal, in groepen, of individueel plaats. Bij wereldoriëntatie 
worden op onze school de vakken gesplitst aangeboden. Dat wil zeggen dat aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuuronderwijs apart gegeven worden. Deels gebeurt dit met behulp van een 
methode en het bijbehorende verwerkingsmateriaal, deels via televisielessen of een thematische 
aanpak. 
Voor alle zaakvakken hebben we een methode tot onze beschikking.  
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een nieuwe methode: de zaken van Zwijssen.  
Deze digitale methode wordt gebruikt in de groepen 3 t/m 8.  
Onze school neemt deel aan het project “invoering techniek”. Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op 
hulp van een aantal vrijwilligers. Samen met hen worden voornamelijk in de groepen 7 en 8 

technieklessen verzorgd.  

3.3.11 Verkeer 

Bij de verkeerslessen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actuele werkelijkheid van het 
huidige verkeer, zoals kinderen die ervaren als voetganger en/of fietser. 
We gebruiken hiervoor de methode “Wijzer door het verkeer”  voor de groepen 1 t/m 8. In groep 7 
nemen de leerlingen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Brede school d’n Bogerd 
heeft een werkgroep verkeer. Die bestaat uit 3 ouders, de wijkagent en iemand van de directie. 
Deze verkeerswerkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar. 
 
De verkeersouders zorgen o.a. voor de bemensing van de oversteekplaats op de St. Jozefstraat. 
We hebben behoefte aan nieuwe brigadiers zodat we op alle plekken voor een veilige oversteek 
kunnen blijven zorgen. 
 
Als er in onze wijk werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wordt dit kritisch in de gaten gehouden. 
En als het gevaar oplevert voor onze schoolkinderen wordt er contact gezocht met de wijkagent. 
 
Brede school d’n Bogerd is in het bezit van het BVL-label. 
Dat is een verkeersveiligheidslabel dat door de provincie wordt uitgereikt. 
Aan scholen die extra aandacht besteden aan verkeerslessen en letten op de 
verkeersveiligheid van de kinderen. 
Elk jaar wordt er een nieuw jaarplan ingediend.  

3.3.12 Engels 

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de kinderen Engels. Een eerste oriëntatie op het spreken en verstaan van 
deze taal is daarbij het doel. Daarbij wordt uitgegaan van praktische gebruikssituaties die aanleiding 
geven tot nadoen van eenvoudige spreek- en gesprekspatronen. 
Wij gebruiken de methode “Take it easy”. 

 

http://kids.flevoland.to/kleuren/school/peuter-eten.shtml
http://kids.flevoland.to/kleuren/school/schooljuf.shtml
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3.3.13 Catechese 

In alle groepen wordt catechese gegeven. Daarvoor gebruiken we diverse projecten, die we halen uit de 
methode “Trefwoord”.  Deze worden zoveel mogelijk door de hele school heen gehanteerd, waarbij de 
kleutergroepen soms werken met verwante thema’s. Wij gaan ervan uit, dat de catecheselessen door 
alle kinderen gevolgd worden. 
Tevens verlenen we medewerking aan de gezinsvieringen in de parochie. Wat de geestelijke stromingen 
betreft, maken de kinderen kennis met de grote wereldgodsdiensten zoals jodendom, christendom, 
islam, en hindoeïsme.  

3.3.14 Creatieve vakken 

Handenarbeid, tekenen en muziek worden aan de hele groep gegeven. 
Tekenen, handenarbeid en muziek worden in principe door de groepsleerkracht gegeven. 
Ook is er op school een vrijwilliger aanwezig die kinderen kennis laat maken met muziekinstrumenten.  
Viermaal per jaar wordt er een “Bogerddag” georganiseerd, waarbij vele vormen van expressie aan bod 
komen. 

3.3.15 Gymnastiek 

Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van de sportzaal bij onze school.  Naast gerichte 
bewegingsoefeningen leggen wij ook veel nadruk op spel en sportiviteit. Dit jaar starten wij met de 
herziene uitgave van de methode “Basislessen bewegingsonderwijs”. Eén keer per jaar is er een 
sportdag. Tevens wordt er vanuit “LEEF” en vakleerkracht ingezet voor het geven van gymles aan de 
verschillende groepen.  

3.3.16 Informatietechnologie 

Computers worden in het onderwijs steeds meer ingezet ter ondersteuning van de verschillende 
vakken. Wij mogen wel stellen, dat de computers ook op onze school een vaste plaats verworven 
hebben. Naast programma’s die bij een methode horen zoals bij lezen (Veilig Leren Lezen) zijn er 
diverse programma’s die los van een methode gebruikt worden. 
Bovendien is er op onze school een draadloos netwerk aanwezig.  
Op onze school maken we in verschillende klassen ook gebruik van Chromebooks.  

3.3.17 Schooltelevisie 

Alle groepen maken op gezette tijden gebruik van de schooltelevisie-uitzendingen. Deze programma’s 
zijn speciaal gemaakt voor de basisscholen. Soms ondersteunen zij bepaalde 
thema’s of onderwerpen die in een groep behandeld worden. Soms geven zij kinderen beter inzicht in 
actuele zaken die zich op de wereld afspelen. 

3.3.18 Techniek 

Aan onze leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt 1 keer per 2 weken techniekles gegeven. 
Die lessen worden gegeven door dhr. Louwers en dhr. Van Dongen. Ze krijgen daarbij assistentie van 
dhr. Nooijen. In die lessen wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten van techniek. 
Ook is er samenwerking met het Hub van Doornecollege. 
We zijn aan het onderzoeken of , in de toekomst, ook aan andere groepen techniekles gegeven kan 
worden 
 

3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
 Onze school heeft de beschikking over 13 groepslokalen, een speelzaal voor kleuters en een 

aula. In de hallen vinden gezamenlijke activiteiten plaats en leerlingen kunnen daar ook gebruik 
maken van computers en documentatiecentrum. 

 Enkele lokalen zijn ingericht als technieklokaal en handenarbeidlokaal.  

 Er is een Bieb op School ( BOS ) waar kinderen 2 x per week boeken kunnen lenen.  

 Achter de school ligt een aangelegde speelplaats. De speeltoestellen voldoen aan de gestelde 
eisen en worden regelmatig gecontroleerd. 
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 Kinderen die tussen de middag overblijven, worden opgevangen in een overblijfruimte. 

 De school heeft een Orthotheek. Daarin zijn veel toetsen, boeken en extra materiaal bij elkaar 
gebracht. Die gebruiken we om kinderen te helpen met bv. lezen of rekenen. De interne 
begeleider en de overige leerkrachten vinden hier de materialen die ze zowel voor de hele 
groep als voor individuele kinderen kunnen inzetten. 

 In de school is een lift aanwezig.  

3.4.1 Calamiteitenplan 

In elke klas ligt het calamiteitenplan. Hierin staat aangegeven hoe te 
handelen bij een ramp zoals een brand. Dit plan wordt elk jaar – al dan niet 
aangekondigd – daadwerkelijk geoefend. 
In elk klaslokaal, elke gang en de gemeenschapsruimte staat de vluchtroute 
duidelijk aangegeven. 
Een aantal leerkrachten heeft de cursus voor bedrijfshulpverlener gevolgd. 
  

http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaten/ToonKleurPlaat.aspx?imageurl=terug%20naar%20school/school_20.jpg&Text=Garfield%20met%20zijn%20schoolboeken%20&kleurplaten=217
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4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op school  
We hanteren een lijn voor alle kleuters: alle kinderen krijgen de kans om 5 dagdelen kennis te mogen 
maken. 
Hierbij gelden de volgende afspraken. Alle kinderen die later starten dan het begin van het schooljaar 
mogen 5 ochtenden komen kijken. 
De eerste ochtend komen de kinderen 1 uurtje kijken met hun ouders c.q. verzorgers. 
Vervolgens 4 ochtenden alleen. De verjaardag vieren kinderen thuis.  
Deze 4 ochtenden  sluiten direct aan bij de verjaardag waarop ze 4 worden. 
 
Kinderen die direct na de zomervakantie starten, mogen voor deze vakantie 2 keer kennismaken.  

 1 keer met hun ouders/ c.q. verzorgers op de zgn. doorschuifdag 

 1 dagdeel meedraaien in een groep. 

Kinderen, die binnen  enkele dagen na de start van het nieuwe schooljaar 4 jaar 
worden,  mogen direct starten in het nieuwe schooljaar, mits dit binnen  de 
genoemde 5 dagdelen (inclusief  de  kennismaking) valt. Ouders beslissen zelf of ze 
van dit aanbod gebruik willen maken. Leerkrachten zullen ouders adviseren over minder geschikte 
perioden van instroom. Ouders mogen deze adviezen naast zich neerleggen.  
 Alle kinderen die nieuw op onze school komen, ontvangen een kaart waarop staat wanneer ze op 
school verwacht worden. Ook ontvangen ze een introductieboekje.  
 
Tevens worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur. Verder gaan we ervan 
uit dat Uw kind zindelijk is, wanneer het naar school komt. 
Als Uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Dat betekent dat Uw kind naar school moet volgens de 
leerplichtwet. Daar wij een Rooms Katholieke school zijn vallen we onder het bijzonder onderwijs. Door 
voor onze school te kiezen, onderschrijven ouders dat zij deze levensvisie respecteren en waarderen.  
Het schoolbestuur beslist over de toelating van een leerling. Redenen waarom het schoolbestuur een 
leerling niet aanneemt staan omschreven in het aannamebeleid. Zie hiervoor onze site www.bs-
bogerd.nl  
Wij hopen dat uw kind 8 jaar lang met plezier naar onze school gaat. Mocht een wisseling van school, in 
het belang van het kind, nodig blijken, dan kan dat in principe alleen aan het einde van een schooljaar.  
 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school ( leerlingvolgsysteem) 
Iedere leerling wordt intensief gevolgd in zijn ontwikkeling en prestaties. Dit gebeurt, naast de 
methodetoetsen, d.m.v. een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Het dagelijkse werk van de 
kinderen wordt door de leerkracht bekeken en gewaardeerd. Op gezette tijden krijgen de leerlingen 
een toets over een bepaald gedeelte van de leerstof om te zien of ze de stof echt beheersen. 
De cijfers worden door de leerkracht verzameld. Zij zijn van belang bij het vaststellen van een 
rapportcijfer. Zeker de vakgebieden als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie worden intensief 
gevolgd, zowel mondeling als schriftelijk.  
Bij uitzondering vult de leerkracht een pedagogisch punt in op het rapport. Ze zijn bedoeld voor die 
kinderen die geen aparte leerlijn hebben, maar wel zodanig uitvallen op een bepaald onderdeel dat ze 
daar blijvend zwaar onvoldoende scoren. Deze onvoldoende doet afbreuk aan de motivatie van deze 
kinderen om hard te blijven werken voor dit vak. Deze onvoldoende doet geen recht aan hun inzet. Het 
pedagogisch punt wordt aangeduid met 6. 
Op het schaduwrapport wordt het werkelijke cijfer genoteerd en ouders ondertekenen het 
schaduwrapport. 
Naast deze beoordeling observeert de leerkracht ook op gezette tijden een leerling. Bekeken worden 
o.a. zijn werkhouding, concentratievermogen, maar ook bv. zijn sociaal gedrag naar medeleerlingen en 
leerkracht. Dit wordt vastgelegd in het klassenschrift en gevolgd met het Sociaal Emotioneel 
volgsysteem KIJK.  
Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd waarin relevante gegevens worden bewaard, bv. 
gegevens over gezin, behaalde resultaten, eventuele afspraken e.d. 

http://www.bs-bogerd.nl/
http://www.bs-bogerd.nl/
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4.2.1 De wijze waarop teamleden in de school de vorderingen van leerlingen doorspreken 

Indien er problemen zijn op het terrein van de kennisgebieden of op sociaal-emotioneel gebied of 
anderszins, kan een leerkracht overleggen met de interne begeleider over de wijze waarop het kind het 
beste geholpen kan worden. Dit gebeurt vooral als de normale voortgang van een kind in een groep 
bedreigd wordt, of als een leerling zeer hoge resultaten behaalt.  
De leerkracht stelt in overleg met de interne begeleider een plan op en zet dit op papier. Dit plan wordt 
uitgevoerd door de groepsleerkracht. Op vooraf afgesproken momenten worden de vorderingen van 
deze leerling bekeken, zo nodig besproken en eventueel de aanpak bijgesteld. De interne begeleider en 
de collega’s blijven op de hoogte van de resultaten van de toetsen die behoren bij het Cito-
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden systematisch afgenomen gedurende het schooljaar en zijn 
daarna onderwerp van bespreking in (een gedeelte van) het team. Dat geeft met name ook de 
mogelijkheid om gezamenlijk te bespreken of aanpassing van het onderwijs als gevolg van de toets 
uitslagen zinvol is. 

4.2.2 De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen besproken 
worden met de ouders 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Nadien krijgen de 
ouders de gelegenheid om het rapport met de leerkracht te bespreken in een gesprek op de 
ouderavonden die, volgend op de rapportuitreiking, worden belegd.  
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Ook de ouders van deze 
kinderen worden voor een gesprek uitgenodigd. Daarnaast wordt nog 1x een gesprek gepland om de 
sociaal emotionele ontwikkeling te bespreken. 
 

4.3 De speciale  zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Wij werken met het jaarklassensysteem en – wanneer de formatie of de groepsgrootte daartoe 
aanleiding geeft – met combinaties van jaarklassen. De extra hulp aan kinderen vindt voornamelijk 
plaats binnen de klas. Vrijwel alle leerlingen hebben in 8 jaar tijd de basisschool doorlopen. 
In een enkel geval kan een verdergaande vorm van zorg gewenst zijn. We proberen dit in een zo vroeg 
mogelijk stadium te onderkennen. Als kinderen achterblijvende prestaties vertonen, worden de 
problemen, zo nodig in overleg met de intern begeleider, snel aangepakt. Waar het zich laat aanzien 
dat verdergaand onderzoek of expertise  vereist is, wordt het Expertise Netwerk  Prodas of mogelijke 
andere externe instanties ingeschakeld. Zij bieden begeleiding aan zowel leerkrachten als leerlingen. 
Daarnaast worden leerkrachten ondersteund en geadviseerd omtrent de benodigde hulp. Overigens 
wordt in deze niets ondernomen zonder overleg met en toestemming van de ouders/verzorgers. 
Daarvoor vindt uitvoerig overleg met hen plaats, waarin gestreefd wordt naar een gezamenlijke visie en 
daaruit voortvloeiende acties. 

4.3.1 Passend onderwijs 

Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet op het Passend onderwijs in werking getreden.  
De besturen van scholen hebben een zorgplicht: ze moeten regelen dat ieder kind het onderwijs krijgt 
dat past bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.  
Geen enkel kind mag meer thuis komen te zitten omdat er geen geschikte school voor hem/haar is.  
De gewone scholen en de scholen voor het speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2 en 
het mbo) moeten gaan samenwerken in samenwerkingsverbanden.  
Net als nu melden ouders hun kind zelf aan bij een school. Maar de school krijgt de plicht uit te zoeken 
of het kind de beste hulp bij hen kan krijgen of bij een andere school uit het samenwerkingsverband. De 
school regelt dit. 
Er komt veel aandacht voor het professioneler maken van de onderwijzers en leraren, zeker als het gaat 
om het werken met kinderen met gedragsproblemen. 
Het rugzakje verdwijnt. Dit geld gaat direct naar de samenwerkingsverbanden. Het geld volgt het kind. 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 8 blz. 25. 
 

http://meezob.socialekaartnederland.nl/bsk/vieworga.asp?ac=viewBeschrijvendeTekst&npg_guid=d9f38c80-0cfc-4002-a51d-28db0062af8e
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4.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 
In groep 7 krijgen ouders in november een zogenaamd “kijk”-advies ( op welke scholen van VO kunt u al 
eens met uw kind gaan kijken ).  
In groep 8 wordt eerst een pré-advies en daarna een definitief advies opgesteld door de betrokken 
leerkracht in overleg met de directeur en de leerkrachten van de voorgaande jaren, waarbij aan een 
leerling en de ouders de keuze voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs wordt geadviseerd.  
Bij dit advies wordt gekeken naar de observaties van de leerkrachten, de uitslagen van de LVS-toetsen 
van groep 1 t/m 7, de persoonlijke kind kenmerken en de uitslag van de entreetoets en de Cito-toets. 
Diverse voorlichtende activiteiten voor ouders en leerlingen gaan hieraan vooraf. 
 

4.5 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
Door het jaar heen worden diverse excursies georganiseerd, bv. met 
behulp van het I.V.N., de bibliotheek of de Wieger. ( zie ook 9.12 ). Groep 8 
heeft in de laatste maanden allerlei activiteiten in het kader van het 
afscheid, die zich voor een deel buiten de school afspelen, zoals de 
schoolverlatersweek en een geheel door de leerlingen verzorgde 
afscheidsavond. 
Op Koningsdag wordt door de Oudervereniging ’s morgens voor de 
kinderen spelen op school georganiseerd. 
Op het einde van het schooljaar staat een schoolreisje op het programma. 
 

4.6 Jeugdgezondheidszorg  
Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een 
jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. We leggen kort 
uit wat dit team voor de ouders, verzorgers en leerlingen kan betekenen. 
Antwoord op vragen 
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? 
Voor dit soort vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. 
Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is. 
Contactmomenten 
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in 
contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, 
psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar 
ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn. 
Inentingen 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie 
tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen. 
Gezonde school 
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het 
voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde 
leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin. 
Over de GGD 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van 
kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te 
sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in 
samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met 
alle persoonsgegevens van u en uw kind. 
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
 
 

http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaten/ToonKleurPlaat.aspx?imageurl=terug%20naar%20school/school_17.jpg&Text=Diddl%20op%20de%20schoolboeken%20&kleurplaten=217
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Heeft u vragen? 
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 
o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 08.30u-17.00u 
GGD Brabant-Zuidoost Vestiging Helmond 
Postbus 810 De Callenburgh 2 
5700 AV 5701 PA Helmond 
 

4.7 Rouw – en verliesverwerking 
De stichting Prodas heeft in het schooljaar 2009-2010 haar aandacht gericht op de rouw- en 
verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding.  
Bij echtscheiding of dood is het voor het kind belangrijk om zich veilig te voelen in een vertrouwde 
omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het verwerken van verlies. 
Anderen die het kind na staan, kunnen iets van de veiligheid bieden die kinderen nodig hebben om hun 
verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school van het kind.  
De contactpersonen hebben materialen en boeken ontvangen die op school direct bruikbaar zijn. Op 
het Prodaskantoor kan men de verdrietkoffers lenen om het onderwerp verder bespreekbaar te maken.  
 
Op onze school is Moniek de Louw de contactpersoon. Zij is degene die de kinderen kan begeleiden en 
die het aanspreekpunt is voor de overige teamleden. 
 
Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen net niet voldoende is. Het kan zijn dat er kinderen zijn 
die graag met andere kinderen willen praten over hetgeen ze meemaken/ meegemaakt hebben.  
Voor deze kinderen is Prodasbreed een contactgroep gestart.  
In september 2010 werd een groep samengesteld van kinderen die in de gezinssituatie te maken 
hebben gehad met overlijden.  
Op dit moment is de begeleiding gericht op kinderen die in een echtscheidingssituatie verkeren.  
Het geheel wordt gecoördineerd door Marlies van den Boomen-Heijligers.  
 
Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen “verlies bij dood of 
echtscheiding” kunnen dit doorgeven aan onze contactpersoon. 
Zij kan u verder informeren over de opzet van deze begeleiding.  
 

4.8 LEEF  
Leef! richt zich op het realiseren van voldoende sport- bewegings- en cultuuraanbod voor alle 

Deurnenaren van jong tot oud. Om iedereen in Deurne en haar kerkdorpen te kunnen 
bereiken, zijn er een aantal sport en cultuurcoaches actief op en rondom de scholen, in de 
buurten, wijken en bij de verenigingen. Leef! is in november 2013 gestart door de 
gemeente Deurne samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, 
zorg, welzijn, wonen, sport en cultuur. De coaches zetten zich in op een viertal thema’s 

waarbinnen allerlei projecten en activiteiten plaatsvinden. Het gaat om de volgende thema’s: 

4.8.1 Sportieve en gezonde school  

Door een impuls te geven aan sport, bewegen en gezondheid willen we een extra bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling en opvoeding  van een actieve en gezonde leefstijl van onze kinderen. Dit gaan we 
doen door aandacht te schenken aan zowel meer als beter sportaanbod op en rondom de scholen. Het 
stimuleren van een gezonde leefstijl, aandacht hebben voor fysieke en motorische achterstanden. En 
door verbindingen te leggen tussen het onderwijs en het lokale sport- en beweegaanbod. 

4.8.2 Culturele school  

Door een impuls te geven aan cultuurkennismaking en het stimuleren van muziekeducatie willen we 
een extra bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd in Deurne. Dit gaan we doen door kinderen 
meer kennis te laten maken met diverse vormen van cultuur en verbindingen te leggen tussen het 
onderwijs en het lokale cultuuraanbod. 
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4.9 Gezins- en jongerencoach 
Voor opvoedingsvragen en voor vragen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, kunt 
u op dinsdagochtend op onze school terecht bij mevr. Hélène Kamphuis van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin.  helene.kamphuis@opvoedondersteunerdeurne.nl / telefoonnummer  06-34164955 
  

mailto:helene.kamphuis@opvoedondersteunerdeurne.nl
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5 DE LERAREN 
Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen werkt en daarmee de enige leerkracht van 
een groep is. Op onze school werken verschillende leerkrachten parttime. Bovendien kunnen 
leerkrachten afwezig zijn in verband met werktijdcorrectie. Daarom hebben de groepen soms twee 
leerkrachten. Een leerkracht kan ook een aantal dagen per jaar niet aanwezig zijn op school i.v.m. het 
volgen van een bijscholing / nascholingscursus. 
Onze school wordt bezocht door stagiaires van de PABO en het ROC. Zij worden ook ingezet om les te 
geven. Dit gebeurt echter onder begeleiding van de groepsleerkracht. Tevens hebben we stagiaires van 
het Mbo-beroepsonderwijs. 
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6 DE OUDERS 
6.1 Het belang  van de betrokkenheid van ouders  
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk,  
omdat het de ontwikkeling van uw kind ten goede komt. 
De school doet dan ook veel moeite om de ouders goed te informeren. U kunt altijd 
een gesprek vragen met de leerkracht van de groep. Ouders worden op onze school 
op verschillende manieren gevraagd hun steentje bij te dragen.  

6.1.1 Oudervereniging ( OV )  

Een andere vorm van rechtstreekse inbreng van ouders is mogelijk via de Oudervereniging. Deze heeft 
als doel om met bijdragen van ouders het mede mogelijk maken van een aantal 
activiteiten zoals kerstviering, Sinterklaasfeest, sport- / speldag, schoolreisje, enz., activiteiten die door 
school worden georganiseerd en onder schooltijd worden uitgevoerd. 
Ook naschoolse activiteiten, zoals de avondvierdaagse, worden door de OV georganiseerd. 
Het zijn activiteiten waarbij alle kinderen betrokken zijn. 
Een tweede doel is om de betrokkenheid van de ouders van de leerlingen bij het schoolgebeuren te 
stimuleren. 
De oudervereniging wil bovendien de belangen van de ouders en de kinderen in zijn algemeenheid 
behartigen. De oudervereniging is te bereiken via: ov.bogerd@prodas.nl  
Voor meer info; zie de site. Voor namen van de leden van de OV: zie de site en/of de kalender. 

6.1.2 Medezeggenschapsraad ( MR ) 

Een andere mogelijkheid voor inspraak door ouders is om zitting te nemen in de 
Medezeggenschapsraad. Deze MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de 
school.  De MR heeft contact met de GMR. Op deze manier zijn zij op de hoogte van wat er in de GMR 
speelt. De GMR is de gemeenschappelijke MR, die gezamenlijk beleid vaststelt voor alle scholen van 
Prodas.  
De MR heeft tot taak het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien. 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Ze hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn 
daarna herkiesbaar. 
De MR is te bereiken via:  bogerd@prodas.nl   
Voor meer info; zie de site. Voor namen van de leden van de MR: zie de site en/of de kalender. 
 

6.2 klachtenregeling, seksuele intimidatie en vertrouwenscommissie  
Sinds 1998 heeft elke basisschool een wettelijke verplichte klachtenregeling. Alle mogelijke soorten 
klachten kunnen volgens deze regeling behandeld worden. Zie voor een uitwerking van deze regeling 
onze site: www.bs-bogerd.nl  Sinds 1999 bestaat er ook een wettelijke plicht voor personeelsleden om 
melding te doen bij het bevoegd gezag van een mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Het bevoegd 
gezag is verplicht aangifte te doen bij de politie als een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. 
Onze school heeft 2 contactpersonen voor alle bovengenoemde zaken: Mevr. Angeline van 
Waaijenburg (IB-er) en Mevr. Resi Goorts vanuit de wijk.  
 
U kunt uiteraard ook altijd bij de directie terecht. ( Jeanne Verberne/ Piet van Moorsel )  
 
Bij deze contactpersonen kunt u altijd terecht voor: 

- een exemplaar van de klachtenregeling 

- een toelichting op de klachtenregeling 

- uitleg over de procedures binnen de klachtenregeling 

- informatie over de vertrouwenspersoon die uw klacht verder kan behandelen 

- informatie over de regeling meldplicht / aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie in het onderwijs 

 

mailto:ov.bogerd@prodas.nl
mailto:bogerd@prodas.nl
http://www.bs-bogerd.nl/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ijsselmeerziekenhuizen.nl/kinderafdeling/images/inhoud_ouders_alg_schaduw.jpg&imgrefurl=http://www.ijsselmeerziekenhuizen.nl/kinderafdeling/inhoud.php?page%3Dalgemeen&usg=__JnCNYx6q_EXaSLXg9aoFewaauns=&h=350&w=365&sz=70&hl=nl&start=24&tbnid=uvs6w2eZo0dF5M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images?q%3Douders%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D20
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Het is niet noodzakelijk dat de contactpersoon de inhoud van de klacht van u te horen krijgt. De 
contactpersoon geeft u in principe informatie over welke wegen voor u open staan en welke stappen 
gevolgd dienen te worden. 
 
De vertrouwenscommissie bestaat uit bovengenoemde contactpersonen, aangevuld met een 
vertegenwoordiger vanuit de MR ( Nita Welten ), met een extern persoon vanuit de wijk ( Resi Goorts ), 
Angeline van Waaijenburg (vertrouwenspersoon) en met de directie. Deze commissie komt 2 keer per 
jaar bij elkaar. De vertrouwenscommissie heeft een signaalfunctie en is bovendien bedoeld om elkaar  
zo breed mogelijk te ondersteunen en om preventief beleid te ontwikkelen zodat de school beter om 
kan gaan met bovengenoemde zaken.  
 
Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht 
kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen immers in eerste instantie in 
goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost.  
Natuurlijk blijft het allereerst belangrijk bij voorkomende vragen of problemen contact op te nemen 
met de leerling/ouders, teamleden, directieleden of bestuursleden. Meestal wordt het soepel en met 
begrip voor elkaars standpunten en (on)mogelijkheden opgelost. Er blijven echter situaties denkbaar 
dat een vertrouwenspersoon of klachtencommissie een goede bemiddelende rol kan vervullen. 
 
Landelijk is Prodas aangesloten bij: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
info@onderwijsgeschillen.nl 
Telefoon: 030-2809590 
Fax: 030- 2809591 
 
Let wel een klacht dient binnen één jaar bij de klachtencommissie te zijn ingediend.  
Daarnaast is er ook vanuit de stichting Prodas een externe vertrouwenspersoon: De externe 
vertrouwenspersoon is Irma van Hezewijk. Zij is bereikbaar via irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
en 06-54647212. 
Meer informatie is te vinden op www.vertrouwenswerk.nl 
  

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
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7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 
7.1 Activiteiten ter  verbetering van het onderwijs op school. 
Het jaarverslag van schooljaar 2018-2019 en het jaarplan van 2019-2020 vindt u op onze website 
www.bs-bogerd.nl 
 

7.2 Tevredenheidsonderzoek 
In oktober 2017 hebben ouders, kinderen van groep 6 t/m 8 en leerkrachten een 
Tevredenheidsonderzoek van DUO ingevuld. 
55% van onze ouders,  100% van de kinderen en 90% van de leerkrachten hebben het onderzoek 
ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat we met zijn allen heel tevreden zijn over het onderwijs op onze 
school. Hieronder treft u, middels een aantal grafiekjes, een samenvatting van de bevindingen. 
Het volledige rapport, dat inmiddels, met het team, met de MR, met de OV en met de leerlingenraad  
is besproken,  kunt u vinden op www.bs-bogerd.nl  
 
1a. Het rapportcijfer voor de school 

 

Benchmark = BM = landelijk gemiddelde 
  

http://www.bs-bogerd.nl/
http://www.bs-bogerd.nl/
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Hoe komen deze rapportcijfers tot stand?  
 
Hieronder volgen de toppen 3 op de verschillende onderdelen 
 

 
(SEO = sociaal-emotionele ontwikkeling) 
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1b. Wat valt ons op: 
-De resultaten zijn goed en daar zijn we heel trots op 
 
-Het rapportcijfer dat wordt gegeven aan “minst tevreden” ligt bij ouders en leerlingen óp of boven de 
7,6 en bij personeel óp of boven de 5,4 ( werkdruk ) 
 
-Ouders en leerlingen scoren overal óp of boven het landelijk gemiddelde. 
 
-Ouders zijn minder tevreden over de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling, kinderen zijn 
héél tevreden over de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
-Ouders zijn heel tevreden over de voorzieningen, kinderen zijn hier minder tevreden over. Bij nadere 
analyse zien we dat het bij kinderen vooral gaat om het aantal computers in de groep. 
 
De manier waarop we met deze resultaten omgaan, vindt u terug in ons jaarplan. 
 

7.3 Zorg voor de relatie school en omgeving 
Onze school heeft contacten met de volgende instanties: 
 

 Expertise Netwerk Prodas 

 schoolartsendienst 

 scholen voor basisonderwijs gemeenten Deurne, Asten en Someren. 

 bibliotheek Deurne 

 Zorg in Deurne 

 Spring kinderopvang  

 Parochie Heilige Willibrord Deurne 

 Scholen Voortgezet Onderwijs Deurne 

 gemeente Deurne, afdeling Onderwijs 

 inspectie basisonderwijs 

 PABO “De Kempel”, te Helmond 

 Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 
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 nascholingsaanbieders 

 wijkraad St. Jozef  

 Stichting Vluchtelingenwerk 

 Werkgroep Culturele Vorming 

 Buurthuis (Hofke van Marijke) 

 Buurtnetwerk Deurne-West 

 Leef Deurne 

 Stichting Leergeld 

7.4 Vignet de Gezonde school 
In oktober 2014 heeft brede school d’n Bogerd, als eerste basisschool in de gemeente Deurne, het 
vignet de gezonde school mogen ontvangen, op het gebied van sport en bewegen. In september 2016 is 
dit vignet uitgebreid met het themacertificaat welzijn en sociale veiligheid. 
Inmiddels heeft herregistratie plaatsgevonden van beide vignetten.  
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8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
8.1 Passend onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 
onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze 
het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het 
speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het 
speciaal onderwijs. 

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 

augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk 

zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 

onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 

samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de 

ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een 

geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en 

heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op 

een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. De landelijke 

financiële ruimte om zo’n 70.000 kinderen in het (v)so te plaatsen, blijft bestaan. 

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale 

samenwerkingsverbanden. In het primair en het voortgezet onderwijs worden ongeveer 75 

samenwerkingsverbanden geformeerd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en 

speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een 

verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is 

onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen. 

Het Prodas bestuur, en daarmede ook onze school, valt onder het samenwerkingsverband Helmond-

Peelland. 

De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in 

de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel ( zie www.bs-bogerd.nl; onderwijs – 

beleidsstukken ) vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek 

bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de 

juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so. 

Toelating: Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de 

school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating 

van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 

weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van 

aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de 

toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een 

onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat 

niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

8.1.1 Zorgstructuur; 4 niveaus van zorg 

Visie op zorg en begeleiding 

Rondom zorg en begeleiding zijn we trots op het feit dat onze professionele leerkrachten het kind 
willen en kunnen zien. Centrale vraag is altijd: Wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen we, binnen de 
kaders die we hebben, zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van dit kind. Bovendien 
hebben we twee zeer bekwame IB-ers. De communicatie met ouders is goed en we zien ouders als onze 
partners. We hebben een goede zorgstructuur, waarin duidelijk wordt vermeld hoe de 
verantwoordelijkheden zijn geregeld.  

 

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/verantwoordelijkheid-van-scholen/schoolondersteuningsprofiel/
http://www.bs-bogerd.nl/
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Als we onze leerlingenzorg willen typeren hebben we het over: 

1. Het kind zien. 

2. Betrokkenheid van leerkrachten. 

3. Duidelijke structuur. 

Zorgstructuur 
De eerste preventieve hulp/instructie ligt op klassenniveau. 
Alle georganiseerde hulp is steeds geënt op versterking van dit klassenniveau.  
Ons zorgsysteem op schoolniveau is dan ook bedoeld als ondersteuning van dit klassenniveau. Alle 
leerlingen worden zorgvuldig gevolgd met het LVS van CITO.  

De zorg voor de kinderen op onze school kan op vier niveaus worden onderscheiden: 
Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep 
De leerkracht geeft kwalitatief goed adaptief onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een 
positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie. 
IB-er dient als vraagbaak en als begeleider. Directeur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden.  
Niveau 2: Extra zorg in de groep 
De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van  
observatie-/signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend 
hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. 
De IB-er kan hulp bieden bij eventuele vragen. Directeur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden.  
Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de IB-er 
De leerkracht bespreekt de leerling met de interne begeleider. Op basis van een analyse en een 
voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de leerkracht en de interne 
begeleider samen een groepsplan/ handelingsplan op. Interne begeleider kan externe hulp inschakelen.  
Niveau 4: Speciale zorg in overleg met het zorgteam (IB-er, externe instanties) 
De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de interne 
begeleider(s) en directeur. Bij het gesprek is het zorgteam en de betreffende leerkracht aanwezig.  

Contacten met externen, denk aan de begeleidingsdienst, Gezins-en jongerencoach, 
Samenwerkingsverband ect. verlopen via IB-er en de directie.  
Ons zorgprofiel bestaat uit het opgestelde minimumniveau van zorg. 
 
Voor meer informatie: zie ons zorgplan en ons schoolondernemingsplan op www.bs-bogerd.nl 
(Onderwijs – beleidsstukken) 

8.1.2 Ernstige enkelvoudige Dyslexie (EED) 

Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school. 

Alleen als de begeleiding van  de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer 

gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen 

ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED). Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere 

stoornis). Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de 

jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente 

financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de 

Jeugdwet. 

De gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het 

onderwijs: 

1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt 

ondersteuning volgens protocol en legt een leesdossier aan. 

2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is 

er de mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED.  

3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct 

leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek. 

http://www.bs-bogerd.nl/
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4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals 

het leesdossier op volledigheid. 

5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning voor diagnostisch onderzoek door 

middel van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt 

vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 

6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg. 

 

De volledige regeling kunt u nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO. 

www.swv-peelland.nl onder het kopje “downloads”.  

Daar vindt u ook alle adressen van contactpersonen en instanties. 

 

8.2 Uitstroomgegevens schooljaar 2018-2019 
 
advies van de school      aantal leerlingen 
VMBO- basis        2 
Basis-kader        1 
VMBO- kader        3               
Mavo-kans                                           4 
Mavo          5 
schakel VMBO-Havo     5 
Havo          6 
Havo/VWO        2 
VWO          3 
 

8.3 resultaten op sociaal-emotioneel gebied  
Natuurlijk volgen wij onze leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied. Dit doen wij door observaties 
en door het pedagogisch volgsysteem KIJK. Eén keer per jaar vullen leerkrachten van groep 3 t/m 8 de 
observatielijsten in. Ook de kinderen van groep 6 t/m 8 vullen deze lijsten in. De resultaten worden met 
ouders besproken in het eerste oudergesprek. IB-ers en specialist gedrag maken van deze resultaten 
een trendanalyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swv-peelland.nl/
http://www.meerkleurplaten.nl/kleurplaten/buiten-spelen/kleurplaat/steppen/p/1/
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9 ALGEMENE SCHOOLSE ZAKEN 
9.1 Leerplicht, verzuimbeleid en extra verlof 
Leerplicht 
In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de vijfde 
verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat zij naar school moeten en in principe alleen in de 
schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn. Het is niet goed voor de leerling als hij of zij 
lessen verzuimt. 
 
Verzuimregistratie en melden verzuim 
Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig in een verzuimregistratie bijgehouden. De 
school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplichtconsulent van 
gemeente Deurne. 
 
Aanvragen extra verlof 
Wanneer u voor uw kind extra vrij wilt, zult u hiervoor altijd schriftelijk toestemming moeten vragen 
aan de directeur. Een aanvraagformulier voor extra verlof is opvraagbaar bij de directeur. Het is 
belangrijk dat u het formulier voorziet van een goede motivatie en ruime tijd van tevoren op school 
inlevert (dit i.v.m. een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep). In bepaalde 
gevallen is een bewijsstuk vereist. U hoort van de directeur of dit noodzakelijk is. 
 
Vakantie onder schooltijd is niet mogelijk 
Er is slechts één uitzondering: als het kind tijdens geen enkele schoolvakantie met zijn ouders op 
vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag 
alleen de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaats vinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een 
werkgeversverklaring worden meegestuurd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de 
verlofperiode van de betrokken ouder(s) duidelijk worden. 
Verder moet er met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden: 

- i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste 8 weken van tevoren 
worden ingediend bij de directeur. 

- De totale verlofperiode mag maximaal uit 10 schooldagen bestaan 

- De verlofperiode mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen 
 

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden” 
Onder “ander gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden 
aan: 

- Een verhuizing van het gezin; 

- Het bijwonen van een huwelijk van bloed – of aanverwanten t/m 3e graad; 

- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (het aantal verlofdagen wordt bepaald 
met de directeur); 

- Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad; 

- Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders 

Als de aanvraag verlof vanwege gewichtige omstandigheden 10 dagen of minder in een schooljaar 
bedraagt, beslist de directeur. Als de aanvraag over meer dan 10 dagen in een schooljaar gaat, wordt de 
aanvraag door de directeur met zijn/haar advies doorgestuurd naar de leerplichtconsulent van de 
gemeente Deurne. In dit geval beslist de leerplichtconsulent. 
 
De volgende situaties zijn géén “andere gewichtige omstandigheden”: 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

http://www.meerkleurplaten.nl/kleurplaten/buiten-spelen/kleurplaat/fietsen/p/1/
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- Goedkopere vliegtarieven 

- Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheid 

- Gratis vakantie vanwege een gewonnen prijs of aangeboden door derden 

- Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te 
gaan 

- Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte 

- Verlof voor een kind, omdat de andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
 
Niet eens met besluit 
Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan 
kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit genomen heeft. U krijgt de gelegenheid 
om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over het 
bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kan op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken schriftelijk beroep aangetekend worden bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. 
 
Vragen over leerplicht, verlof enz.  
Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de directeur en/of de 
leerplichtconsulent van de gemeente Deurne. Op de website leerplichtwijzer.nl zijn veel gestelde 
vragen terug te vinden. 
 

9.2 Schorsing en verwijdering 
Leerlingen kunnen van school worden gestuurd voor een tijdje: schorsing of 
voorgoed: verwijdering. Meestal gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt. 
Wij spreken dan van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door 
het schoolbestuur. Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, moeten eerst de 
groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, mag een 
schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst 
proberen om een andere school te vinden voor de leerling. 
Alleen als dat niet lukt en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen, mag 
de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen 
of verwijderen dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, 
dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het bestuur bij zijn 
besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het bestuur binnen 
vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Als het bestuur dan nog vasthoudt aan 
het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. 
 

9.3 Spring Kinderopvang  
In brede school d’n Bogerd vindt u de volgende opvangvoorzieningen van Spring Kinderopvang: 

 -buitenschoolse opvang de Boomhut 
 -kinderdagverblijf Hummelhonk 
 -peuterspeelzaal Peuterhofke 

Tevens verzorgen wij het overblijven van uw kind tussen de middag (Tussenschoolse opvang). 
 
BSO de Boomhut deelt haar ruimte met  peuterspeelzaal  ’t Peuterhofke en aan de andere kant van de 
gang is kinderdagverblijf het Hummelhonk gevestigd. Wij werken niet alleen op praktische zaken samen 
met de basisschool (delen van materialen en ruimtes) maar ook op inhoudelijk gebied zien wij de 
meerwaarde door gezamenlijke activiteiten, vieringen en een goede overdracht tussen school en 
opvang. 
 
BSO de Boomhut is bij uitstek een plek waar kinderen voor en na schooltijd kunnen spelen met andere 
kinderen en waar ze kunnen ontspannen na een drukke schooldag. Tijdens het drinken van ranja en het 
eten van fruit kunnen kinderen hun verhaal vertellen. Daarna is er volop de gelegenheid om te spelen, 



Schoolgids B.S. d’n Bogerd 

 32 

knutselen, verkleden, spelletjes spelen of lekker voetballen of klimmen op het grote schoolplein. We 
hebben ook een computer met leeftijdsgerichte spellen en daarnaast is er een Wii voor een wat 
actievere tijdsbesteding! BSO de Boomhut is een veilige, geborgen plek waar uw kind liefdevol en 
professioneel opgevangen wordt door de vaste pedagogische medewerkers. Kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. In de schoolvakanties bieden wij de hele dag opvang in de 
vakantie-BSO van Deurne die gehuisvest is in wijkcentrum de Kubus in d’n Heiakker. Wij zetten daar 
voor alle BSO-kinderen van Deurne een uitdagend vakantieprogramma neer! Voor meer informatie 
over openingstijden, opvangpakketten en prijzen verwijzen wij u naar onze website: www.spring-
kinderopvang.nl  
U kunt de BSO telefonisch bereiken op nummer 0681720920. 
 
Kinderdagverblijf (KDV) het Hummelhonk heeft een grote speelruimte tot haar beschikking met twee 
slaapkamers en een verschoonruimte. Daarnaast hebben wij een eigen tuintje zodat uw kind veilig 
buiten kan spelen. Omdat wij gehuisvest zijn in de Brede School kunnen wij in overleg ook gebruik 
maken van de speelzaal mocht het buiten slecht weer zijn. 
Wij zijn tussen 7.30 en 18.30 uur geopend voor uw kind van 0 tot4 jaar oud en werken met een vast 
team pedagogische medewerkers. 
Voor meer informatie over openingstijden, opvangpakketten en prijzen verwijzen wij u naar onze 
website: www.spring-kinderopvang.nl  
U kunt het KDV telefonisch bereiken op nummer 0493-314066. 
 
Bij Peuterspeelzaal (PSZ) ’t Peuterhofke zorgen de vaste leidsters ervoor dat de kinderen in de leeftijd 
van 2,5 tot 4 jaar vertrouwd raken met spelen. De ochtend start met een kringgesprek. De kinderen 
mogen hun verhaal vertellen en ze leren om naar elkaar te luisteren. Daarna is het meestal tijd voor vrij 
spel of een gezamenlijke activiteit.  
De leidsters prikkelen de nieuwsgierigheid, waardoor de peuters op ontdekking gaan en initiatieven 
ontplooien. Daarbij staat plezier voorop. Als het weer het toelaat gaan de kinderen regelmatig naar 
buiten om in de zandbak te spelen of om te fietsen, te steppen en te spelen op het grote speelplein.  
De PSZ  heeft 2 groepen: de maandagochtend/woensdagochtendgroep en de 
dinsdagochtend/donderdagochtendgroep die van 9.00 tot 12.00 uur geopend is voor uw peuter.  
Voor meer informatie over openingstijden en prijzen verwijzen wij u naar onze website: www.spring-
kinderopvang.nl  
U kunt de PSZ telefonisch bereiken op nummer 0493-314066. 
 
Tussenschoolse Opvang (TSO) d’n Bogerd. 
Spring Kinderopvang verzorgt op basisschool d’n Bogerd de tussenschoolse opvang. Alle leerlingen 
kunnen hiervan gebruik maken. Alleen op woensdag en op studiedagen is er geen TSO. 
Bovenbouwleerlingen hebben diverse vrijdagen geen school. Wilt u TSO op vrijdag afnemen, dan kunt u 
dit aanvragen bij de TSO-coördinator.  U heeft een strippenkaart nodig om dit af te nemen. Een vast 
abonnement is namelijk voor alle vrijdagen in het schooljaar. 
De TSO vindt plaats binnen de school. De opvang is een vrijetijdsvoorziening. Naast tijd om rustig een 
boterham te eten en iets te drinken, krijgen de kinderen activiteiten aangeboden om energie op te 
doen. Of zij kunnen zich buiten uitleven op het schoolplein onder toezicht van de overblijfkrachten. De 
overblijfkrachten (vrijwilligers) worden gecoacht door een professionele coördinator die in dienst is bij 
Spring Kinderopvang. 
De kinderen zorgen zelf voor brood, drinken en  eventueel fruit. Dit kunnen ze ’s morgens mee naar de 
klas nemen. We prefereren een gezonde lunch zonder koek, snoep of cake. 
TSO vindt plaats op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag van 12.15 tot 13.30 uur. 
Vrijdag op aanvraag. 
Om uw kind aan te melden voor TSO kunt u naar de website van Spring: www.spring-kinderopvang.nl  
De coördinator van de TSO is te bereiken op mailadres tso.bogerd@spring-kinderopvang.nl en op 
telefoonnummer 0618024950 (bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken) . 

http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
mailto:tso.bogerd@spring-kinderopvang.nl
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Mocht uw kind door ziekte of om een andere reden niet aanwezig zijn bij het overblijven, geeft u dit 
dan zo snel mogelijk door bij voorkeur op bovenstaand mailadres. Dit geldt zowel voor vaste als 
incidentele overblijvers. 
Verder zou het fijn zijn als u de broodtrommel, beker en tas van uw kind voorziet van de naam van uw 
kind. 
 

9.4 Vrijwillige Ouderbijdrage en overige kosten 
Welke kosten kunt U dit jaar verwachten? 
Tijdens de jaarvergadering van de OV is besloten dat er in het schooljaar 2019-2020 € 25,- wordt 
betaald ( conform de afspraken die in de OV-jaarvergadering zijn gemaakt ).  
Hiervan wordt ook het schoolreisje betaald. Het geld wordt beheerd door de oudervereniging.  
Via deze vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de volgende activiteiten betaald: Sinterklaas, Carnaval, 
Koningsdag etc.  Voor de schoolverlatersweek van groep 8 wordt naast de bijdrage van de OV ook nog 
een eigen bijdrage gevraagd.   
 

9.5 Schooltijden; het Bogerdmodel 
Volgens de wet moet een leerling, in 8 schooljaren, 7520 uren les krijgen.  
Dit betekent gemiddeld 940 uur per schooljaar.  
Wij gebruiken het zogenaamde Bogerdmodel. De onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgt 940 uur per 
schooljaar les. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgt 960 uur per schooljaar les.  
 
De schooltijden in het Bogerdmodel zijn: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 
groep 1 t/m 8:  8.45 – 12.15 uur en 13.30 – 15.30 uur 

Woensdag: 
Groep 1t/m 8:  8.45 – 12.30 uur  

Vrijdag: 
groep 1 t/m 8:  8.45 – 12.30 uur 
groep 5 t/m 8:  13.30 – 15.30 uur 
 
Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn, op vrijdag, in de namiddag vrij (op 5 Bogerd-Thema-Dagen na. Dan 
gaat de hele school tot 14.15 uur naar school) 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn 25x op een vrijdag middag vrij.  
 
De pauzes zijn van 10.30 – 10.45 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8.  
 
 
Bij ziekte of afwezigheid van Uw kind verwachten we, voor de school begint, van U een 
berichtje. Indien een leerling zonder bericht afwezig is nemen wij contact op met de ouders. 
Ook willen wij U dringend verzoeken erop toe te zien, dat Uw kind(eren) niet eerder dan 10 minuten 
voor aanvang van de lessen op de speelplaats is (zijn). Er is buiten die tijden geen toezicht en de 
overblijfouders zijn tussen de middag niet verantwoordelijk voor de kinderen die niet overblijven. 
Uitzondering hierop zijn de kleuters, deze mogen 10 minuten eerder naar binnen. 
 
 

9.6 Vakanties 
De vakanties en vrije dagen zijn te zien in onze schoolkalender. 
Als ouders voor hun kind(eren), om wat voor reden dan ook, vrij willen vragen van school, dan zal dit 
schriftelijk bij de directeur moeten gebeuren. Toestemming kan gegeven worden, als de directeur van 
oordeel is, dat er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Bij een langere periode zal dit verzoek 
ook schriftelijk bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Deurne ingediend moeten worden. (Zie ook 
het hoofdstuk Leerplicht). 
 

http://www.meerkleurplaten.nl/kleurplaten/buiten-spelen/kleurplaat/stoere-fietser/p/2/
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9.7 Bijzondere activiteiten 
Op onze school worden vijf “Bogerddagen” georganiseerd. Dat zijn creatieve doe-dagen, telkens in een 
ander thema.  
Voor de onderbouw wordt er jaarlijks een spelletjesdag georganiseerd op school.  
Ook hebben we ieder jaar een sponsorloop. Deze wordt gehouden op vrijdag na de herfstvakantie. 
Ieder jaar hebben we weer een aantal goede doelen die we sponsoren. 
 

9.8 Protocol hoofdluis 
Werkwijze ouderwerkgroep hoofdluizen: 

 Na elke vakantie op woensdagmorgen controleert de ouderwerkgroep hoofdluizen alle klassen. 

 De controle vindt plaats in de klas, na het constateren van luizen/neten wordt dit doorgegeven 
aan de hoofdluis coördinator. 

 Na de controle van alle klassen zal de school de ouders van alle kinderen uit betreffende 
groep(en) op de hoogte brengen middels een per mail.  

 De hoofdluis coördinator neemt contact op met de ouders. 

 Na twee weken zal er een nacontrole plaatsvinden in betreffende groep(en), indien nodig zal er 
daarna wekelijks een nacontrole zijn tot het onder controle is. 

 
Belangrijkste behandelpunten bij besmetting: 

 Controleer alle gezinsleden en behandel alleen diegene die echt hoofdluis hebben. 

 Gebruik een antihoofdluismiddel waar de stof Dimeticon in zit, na 1 week dient u de 
behandeling te herhalen. 

 Tijdens de behandelingen het haar twee weken dagelijks doorkammen met een fijntandige 
kam.  

 
Belangrijke aandachtspunten: 

 Bij constatering van luizen/neten gelieve dit meteen te melden bij de school, de school geeft dit 
dan door aan de hoofdluis coördinator, deze zal indien nodig een extra controle voor de 
betreffende groep inplannen. 

 Voor meer informatie over luizen kijk ook eens op www.rivm.nl.  

 Voor meer informatie en advies kun je ook terecht bij GGD Brabant-Zuidoost, afdeling 
Jeugdgezondheidszorg, telefoon 088-0031-422. 

 De ouderwerkgroep luizen bestaat uit een enthousiaste groep ouders, wij zijn altijd op zoek 
naar ouders die onze groep willen versterken. Heb je interesse meldt je dan aan bij de school. 

 

9.9 Protocol medisch handelen  
In 2011 is voor alle scholen een protocol medisch handelen ingevoerd. Alles wat te maken heeft met 
ziek worden en medicijngebruik van uw kind, is hierin geregeld. Op het aanmeldingsformulier worden 
alle belangrijke gegevens gevraagd, zodat de school hier rekening mee kan houden. Mocht er iets 
wijzigen in de medische situatie of medicijngebruik van uw kind, dan verzoeken wij u dringend dit 
schriftelijk door te geven aan de leerkracht van uw kind. De volledige, meest actuele, tekst ‘protocol 
medisch handelen’ vindt u op de website www.prodas.nl  
 

9.10 Kunstzinnige Vorming en Milieu educatie 
Kunstzinnige en Culturele Vorming op de basisscholen binnen de gemeente Deurne 
Inleiding 
Al vele jaren is er binnen de gemeente Deurne een Werkgroep Kunstzinnige Vorming actief. Vanuit 
iedere basisschool is er een afvaardiging actief binnen deze werkgroep. Zij worden aangestuurd door 
Leef. Jaarlijks zijn er zo’n 3500 basisschool kinderen bij diverse activiteiten betrokken. De financiële 
middelen die beschikbaar zijn, komen uit het Fonds Onderwijsrandvoorzieningen van de gemeente en 
iedere school legt daar jaarlijks een bedrag per leerling bij. 
 
 
 

http://www.rivm.nl/
http://www.prodas.nl/
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Doel van de Werkgroep Kunstzinnige Vorming 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar gedurende hun basisschool loopbaan structureel in aanraking brengen met 
een zo groot mogelijk scala aan kunstzinnige en culturele vormingsgebieden die van goede kwaliteit 
zijn. Prikkel kinderen en laat ze leren van de ervaringen die ze opdoen. 
 
Uitgangspunt 
Zorgen dat kinderen in 8 jaar tijd zoveel mogelijk cyclisch in aanraking komen met onder meer: 
dans/muziek, drama, beeldende kunst, (poppen - , circus - ) theater, musea, (proza - , vertel - ) kunst en 
taal. 
 
Wat gebeurt er in de praktijk?  
Museum  “de Wieger” organiseert samen met werkgroepleden jaarlijks een project voor zo’n 1750 
kinderen en hun leerkrachten. Het ene schooljaar is deze gericht op de groepen 1 t/m 4 en het andere 
schooljaar op de groepen 5 t/m 8. De kinderen werken op school aan dit project en mogen ook 
werkelijk iets doen tijdens een bezoek aan het museum. 

 De werkgroep koopt jaarlijks voorstellingen in voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. 
De kinderen bekijken de voorstelling zoveel mogelijk in de buurt van de school. De werkgroep 
regelt de nodige organisatie rondom deze voorstellingen. 

 De werkgroep staat open voor allerlei nieuwe mogelijkheden en initiatieven om steeds 
professioneler richting te kunnen geven aan ons doel. We proberen vooral gebruik te maken 
van de culturele en kunstzinnige potenties die er binnen de eigen gemeente zijn. Denk hierbij 
aan workshops die kunstenaars en de Vrije Academie Deurne aan scholen kunnen bieden. De 
werkgroep fungeert hierin op dit moment als intermediair. 

Daarnaast geeft iedere basisschool op een eigen manier nog richting en inhoud aan hun cultureel en 
kunstzinnig onderwijs. 
Voor milieu educatie maken we regelmatig gebruik van Natuur- en milieu-educatiecentrum  
De Ossenbeemd. 
 

9.11 Verzekeringen 
De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de 
volgende verzekeringen afgesloten: 

9.11.1 Aansprakelijkheidsverzekering 

De ruime dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering garandeert gedupeerden dat schade, 
waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook 
daadwerkelijk worden vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter 
uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. 
De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van 
eigendommen van de leerlingen. 

9.11.2 Ongevallenverzekering 

Deze verzekering biedt voor ongevallen in binnen – en buitenland dekking tijdens: 

 hun verblijf in schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen; 

 door de school georganiseerde activiteiten; 

 het gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of activiteiten plaatsvinden, mits dit gaan 
en komen geschiedt via de kortste route en binnen de normale tijd die nodig is om de bedoelde 
route af te leggen. 

 

9.12 Website 
Zoals u allemaal weet hebben wij ook een website van onze school. (www.bs-bogerd.nl ). Hier worden 
alle activiteiten gepubliceerd die op onze school plaatsvinden. Om het geheel te verlevendigen worden 
er ook regelmatig foto’s en eigengemaakte filmpjes bij geplaatst. De leerlingen vinden het altijd 
geweldig zichzelf terug te zien op deze site. In het kader van de privacy zou het echter kunnen dat u 

http://www.bs-bogerd.nl/
http://www.meerkleurplaten.nl/kleurplaten/buiten-spelen/kleurplaat/vrolijke-bloem/p/2/
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bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s of filmpjes van uw zoon en/of dochter. U kunt bij de 
leerkracht van uw kind aangeven als u hier bezwaar tegen heeft. 
 

9.13 Gedragscode 
Voor alle mensen die in de school met kinderen werken geldt een gedragscode. In de gedragscode 
staan spelregels hoe er met elkaar wordt omgegaan en hoe er om wordt gegaan met zaken als privacy, 
Internet e.d.  
Alle leerkrachten, directie, stagiaires, vrijwilligers dienen deze gedragscode te onderschrijven, voordat 
zij in de school aan de slag mogen. De gedragscode vindt u op www.prodas.nl  
 

9.14 AVG en Veiligheidsplan 

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een Prodas-school, start er een uitwisseling van 

persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze 

gegevens dient te worden omgegaan. 

 

De scholen van stichting Prodas bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer 

digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen 

privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld. 

AVG 

De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens vervangt en die sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die 

groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Stichting 

Prodas heeft een passend IBP-beleid vastgesteld dat aansluit bij de AVG. IBP staat voor Informatie 

Beveiliging en Privacy. 

 

Toestemming 

Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat stichting Prodas de privacy van jou en je 

kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk 

aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming 

gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks 

herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken. 

 

Privacy maatregelen 

Stichting Prodas zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van 

leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de 

digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van stichting Prodas 

worden geschoold om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten 

schoolbesturen gebruik maken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Stichting Prodas heeft 

een interne FG aangesteld, bij hem kun je terecht voor vragen/opmerkingen wat betreft privacy en het 

melden van datalekken. 

 

Functionaris Gegevensbescherming Prodas 

Naam: Frans van Geesink 

Telefoonnummer Prodas: 0493 - 67 06 03 

Mobiele nummer Frans: 06 - 50 87 46 23 

E-mail adres: fg-privacy@prodas.nl 
 
Ook op Brede school d’n Bogerd gaan wij zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen. De school 
heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook 
worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. 

http://www.prodas.nl/
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De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en 
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens 
die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school 
daar toestemming voor geeft. 
 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS en 
leerlingvolgsysteem LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is 
beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uit maakt van Stichting 
Prodas worden ook daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 
gemeenschappelijke administratie.  
  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of 
te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze 
rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur. 
 
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming 
gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, 
wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om 
eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u 
terecht bij de directeur. 
 
Basispoort 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school 
gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde 
leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent 
weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school 
heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van 
de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met 
gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, 
geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer 
van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of 
uitgewisseld. 
 
Extra informatie over digitaal leermateriaal 
Sinds 2015 hebben Kennisnet, de PO-Raad en de VO-Raad namens de scholen gezamenlijk afspraken 
gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen. Op basis van een 
modelverwerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken maken over de verwerking 
van persoonsgegevens. 
 
Op de website van Stichting Prodas kunt u zien met welke leveranciers verwerkersovereenkomsten zijn 
gesloten. 
 
Als u wilt weten hoe deze leveranciers omgaan met de leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen op 
https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/ 
 
 

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
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Inschrijfformulier 
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek 
zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving 
komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om 
informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) 
formulieren. Gemakshalve noemen we formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie 
over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de school doet met de 
verstrekte informatie. 
Bij Stichting Prodas wordt door de scholen gebruik gemaakt van een set inschrijfformulieren. 
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan 
u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke 
‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het 
‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen. 
 
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in 
de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op 
onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent 
onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is 
beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het 
recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op 
uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de 
informatie verbeteren of aanvullen.    
 

9.15 Stichting Leergeld Deurne  
Sinds 1 oktober 2014 is in de gehele gemeente Deurne de stichting Leergeld Deurne actief. De stichting 
wil dat Deurnese kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, mee kunnen 
doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het 
verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of scouting. Deelname aan schoolreisjes, schoolkampen of 
werkweken vallen er ook onder. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets of een computer( 
voortgezet onderwijs) behoort tot de mogelijkheden. 
De stichting houdt de werkwijze aan volgens de landelijke Leergeld-formule. 
Stap 1: een huisbezoek en inventarisatie. Gezinnen, die een aanvraag doen, worden thuis bezocht door 
goed opgeleide en geïnformeerde intermediairs. 
Stap 2: bemiddeling. Met de ouders worden de mogelijkheden van  instanties en voorzieningen 
besproken. Op basis daarvan kan ondersteuning worden aangeboden bij het aanvragen van de 
vergoeding. 
Stap 3: het financieel vangnet. Als er geen voorzieningen zijn, waar voor het betreffende kind een 
beroep op kan worden gedaan, kan aanvullende hulp worden geboden in de vorm van giften in natura 
of een vergoeding van de kosten aan de clubs en/ of de school. 
Stap 4: Follow up en nazorg. Na afhandeling van de aanvraag blijft het contact met het gezin doorgaans 
bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek. 
 
Stichting Leergeld Deurne is te bereiken: 
(elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur, gebruik maken van de zijingang van het gemeentehuis!) 
 
Oude Martinetstraat 2  
5751 KN Deurne 
Tel. 06-28137224 
E mail: info@leergelddeurne.nl 
Website: www.leergelddeurne.nl 
Schroom niet om contact op te nemen en informatie te verkrijgen. Alles wordt in zeer grote 
vertrouwelijkheid behandeld. 

  

mailto:info@leergelddeurne.nl
http://www.leergelddeurne.nl/
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10 WOORDENLIJST 
Schoolbestuur 
Wettelijk vertegenwoordigd bestuur van 26 scholen in Deurne, Asten en Someren, de stichting 
PRODAS. 
 
Medezeggenschapsraad 
MR: Wettelijk vastgelegd inspraakorgaan, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Zij 
hebben advies – of instemmingsrecht over een groot aantal zaken die de school betreffen. Een aantal 
zaken die de gezamenlijke scholen betreffen, worden besproken in de G.M.R. 
 
Oudervereniging 
OV: Groep ouders die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten voor de kinderen van onze 
school. Naast het (mede) verzorgen van concrete activiteiten, fungeert het bestuur van de OV ook als 
klankbord voor ouders, team en directie. 
 
Bijzonder onderwijs 
Hiertoe worden scholen gerekend die werken vanuit een bepaald geloof of levensovertuiging. 
 
Identiteit 
De kenmerken waardoor de school zich onderscheidt van andere scholen. Datgene waarvan ouders en 
team vinden dat het in alle aspecten van het schoolleven moet zijn terug te vinden. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Geautomatiseerd programma, waarin de vorderingen van de kinderen kunnen worden vastgelegd zoals 
ze blijken bij het maken van speciale toetsen. De resultaten kunnen worden vergeleken met de rest van 
de groep en het Nederlandse gemiddelde. Op dit moment leggen we op deze wijze ordenen, technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde vast. 
 
CITO 
Onafhankelijk instituut dat o.a. toetsen ontwerpt die gebruikt kunnen worden op de Nederlandse 
scholen. Daardoor krijgt de leerkracht naast zijn eigen oordeel ook een onafhankelijke beoordeling ter 
beschikking. 
 
Didactisch 
Al datgene wat door de leerkracht gebruikt kan worden met het doel de kinderen iets te leren, bv. 
Verhalen vertellen, voordoen, zelfstandig werken, onderzoekjes, kaarten, tv programma’s enz. 
 
Methode  
Een geheel van boeken, werkboeken, mogelijk ook dia’s, computerprogramma’s en ander materiaal, 
dat gebruikt wordt om de kinderen een bepaalde leerstof te leren beheersen. 
 
Orthotheek 
Ruimte waar een groot aantal handleidingen en hulpmiddelen zijn bijeengebracht, die kunnen dienen 
 om kinderen met speciale leer- of gedragsproblemen te helpen. 
 
Jaarklassensysteem 
Organisatie van een school, waarbij de kinderen in principe naar leeftijd bij elkaar worden gezet en 
waarbij aan deze leeftijdsgenoten tegelijkertijd dezelfde leerstof wordt aangeboden. 
 
Speciale scholen voor  basisonderwijs  
Onderwijs dat is gericht op kinderen met speciale problemen, waarvoor het reguliere basisonderwijs 
onvoldoende mogelijkheden heeft. 
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Onderwijs Begeleidings Dienst 
Een instelling die service verleent aan scholen. Dat kan inhouden dat advies en onderzoek geleverd 
worden t.b.v. leerlingen die problemen ondervinden. Bovendien verzorgt ze nascholing en begeleiding 
van het gehele team. In ons geval maken we meestal gebruik van de diensten van het BCO.  
 
I.V.N. 
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie: particuliere organisatie waarin vrijwilligers zich actief 
inzetten om bij kinderen en volwassenen de kennis van en waardering voor de natuur te vergroten. 
 
PABO 
Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs. De opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten. 
De meest dichtstbijzijnde is De Kempel in Helmond, waarvan ook regelmatig studenten (stagiaires) op 
onze school praktische scholing krijgen. 
 
ROC 
Regionaal Opleidingscentrum. De opleidingsschool voor toekomstige onderwijs- en klassenassistentes. 
Onze ROC-studenten komen meestal de opleiding van Helmond of van Venray. 
 
ICT 
Informatie en Communicatieve Technologie. Dit is het gebruik maken van de mogelijkheden die de 
computer biedt. 
 
Kerndoel 
De overheid heeft kerndoelen geformuleerd. Hierin staat aangegeven wat de school de leerlingen per 
vak moet aanbieden. 


