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Een woordje vooraf
Voor u ligt de schoolgids van basisschool “De Boemerang”. Via deze gids willen wij u informeren
over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Deze gids kan een eerste
kennismaking zijn. Het is mogelijk dat u de school al kent uit verhalen van andere ouders.
Natuurlijk kan het ook zijn dat uw kind de school al bezoekt. In alle gevallen hopen wij u zo
volledig mogelijk te informeren.
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaat. Ze verschillen ook in kwaliteit. Daarom vraagt
de overheid aan basisscholen om een schoolgids samen te stellen. Deze gids moet helpen bij
het bewust kiezen van een basisschool.
In deze gids vindt u niet alleen de belangrijke adressen of schooltijden, maar ook de
uitgangspunten die de school heeft en hoe de school daar uitvoering aan geeft. Verder wordt
beschreven op welke wijze de ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden en hoe u als ouder
geïnformeerd wordt. Ook over de inbreng en het belang van de Vereniging Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad vindt u in deze gids informatie.
Jaarlijks wordt de inhoud van de gids bijgesteld.
Wellicht heeft u na het lezen van deze gids vragen, opmerkingen of suggesties. Wij stellen het
erg op prijs uw reactie te vernemen.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts - directeur
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1. Openbaar onderwijs en “de Boemerang”
1.1 De uitgangspunten van het openbaar onderwijs.
De Boemerang is een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun
godsdienst, huidskleur, herkomst of geaardheid.
We voeden op met normen en waarden en met respect voor andere culturen.
In de benadering van de multiculturele samenleving zijn tolerantie en verdraagzaamheid
belangrijke begrippen.
1.2 De plaats van De Boemerang in de gemeente Moerdijk.
De Boemerang is de enige openbare basisschool in de kern Zevenbergen. Zevenbergen maakt
deel uit van de gemeente Moerdijk. De andere openbare scholen in de gemeente Moerdijk
zijn de Willem de Zwijger in Willemstad, de Cocon in Klundert en de Springplank in Fijnaart. Elke
school heeft zijn eigen identiteit.
Omdat De Boemerang de enige openbare school in de kern is, komen de kinderen uit alle wijken
van Zevenbergen. De school staat redelijk centraal in die kern, op de grens van de wat oudere
bebouwing en de grote uitbreiding "Krooswijk".
1.3 Het bestuur.
Zoals elke school heeft ook de Boemerang een bestuur. Onze school maakt deel uit van de
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.
Sinds 1 dec 2019 is dhr. Jan Veenker directeur/bestuurder.
Hij is als volgt bereikbaar:
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ Roosendaal
0165 548260
Het bestuur houdt zich bezig met de belangen van de openbare scholen en bestuurt de
scholen op hoofdlijnen.
De directie van de school bepaalt het onderwijskundig en financieel beleid.
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2. Missie en Visie van de Boemerang
Missie:
Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs en willen het maximale uit onze leerlingen halen. Wij zijn
ons bewust van de gezamenlijke pedagogische taak die wij met ouders hebben. Wij geven
onze kinderen toekomstgericht onderwijs zodat ze goed voorbereid zijn op de wereld van
morgen. Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot
zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn. Voor zichzelf en voor
hun omgeving. Leerlingen op Obs de Boemerang krijgen vertrouwen, waardoor ze uitdagingen
aan durven en willen gaan, succeservaring op zullen doen en uiteindelijk het beste uit zichzelf
halen.
Visie:
De maatschappij vraagt steeds meer om nieuwe kennis en vaardigheden. Flexibele,
zelfstandige burgers met goede sociale, creatieve en communicatieve vaardigheden en een
onderzoekende houding, dat is wat er nodig is voor het goed functioneren in de toekomstige
maatschappij. Deze maatschappij vraagt om uniekheid en op welke manier kunnen wij hier als
onderwijs handen en voeten aan geven? Door vast te houden aan bestaande structuren kan
een kind niet zich blijven ontwikkelen. Want de samenleving vraagt op de dag van vandaag
van het onderwijs om een verandering omdat we niet weten hoede toekomst van onze
kinderen er uit ziet. Een kind bijzonder laten zijn is wat we allemaal willen, ieder kind is uniek Het
vraagt om een kindgerichte aanpak, met goede begeleiding en ruimte om het kind uit te
dagen en te laten ontdekken wie hij/zij is.
2.1 Methodes
De methodes die op De Boemerang gebruikt worden zijn dan ook, waar mogelijk, zorgvuldig
gekozen op grond van de bovenstaande visie.
De methode taal: Taal op Maat. In Taal op Maat is er veel aandacht voor woordenschat en
wordt er les gegeven volgens het directe instructie model. Daarnaast zijn er volop differentiatie
mogelijkheden.
Voor de spellingsmethode gebruiken we Spelling op Maat. Een zeer complete methode waar
ook volop differentiatie mogelijkheden aanwezig zijn. Met Spelling op Maat hebben we een
zeer complete methode in huis die een goede opbouw in leerlijnen aanbiedt.
In groep 3 wordt er gerekend met de methode Alles Telt, vanaf groep 4 wordt er gerekend via
de leerdoelen van SLO Rekenen.
Begrijpend lezen wordt gegeven in de groepen 5 t/m 8 met de methode Nieuwsbegrip. Deze
methode geeft wekelijks actuele teksten, waardoor de betrokkenheid van leerlingen wordt
verhoogd. Nieuwsbegrip gaat uit van de vijf basis leesstrategieën:
voorspellen en voorkennis activeren
ophelderen van onduidelijkheden
samenvatten
vragen stellen
verbanden leggen
Deze strategieën worden tijdens de les dusdanig ingeoefend zodat er een link gelegd kan
worden met andere vakken.
Voor aanvankelijk lezen is gekozen voor de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode is al
jarenlang de meest succesvolle methode in groep 3. Op basis van de laatste didactische
inzichten en samen met leerkrachten is er een nieuwe versie ontwikkeld, waar wij op de
Boemerang mee werken. De methode geeft veel ruimte voor differentiatie en heeft zowel op
papier als digitaal volop materiaal. Aan deze methode is Pennenstreken gekoppeld, een
schrijfmethode die uitgaat van het blokschrift.
Voor technisch lezen werken we met de methode Estafette voor de groepen 4 t/m 8. De groepen
4 t/m 6 maken gebruik van de nieuwste versie van deze Methode. Groep 7 en 8 werken nog met
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de oudere versie. De nieuwe versie zal naar verwachting in gebruik genomen worden in het
school 2020-2021.
Voor schrijven wordt momenteel gebruik gemaakt van de methode Schrijven in de basisschool.
Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt deze methode vanaf groep 4 vervangen door de
methode Pennenstreken.
Andere methodes die in gebruik zijn: Klaar Over (verkeer), De Kanjermethode (Sociaalemotionele ontwikkeling, kortweg SEO), Backpack (Engels groep 5 t/m 8) en I Pockets (Engels
groep 1 t/m 4) en voor groep 5 t/m 8 Naut (techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan
(geschiedenis). Bij Naut Meander en Brandaan wordt er gewerkt vanuit thema’s en worden er
verbindingen gemaakt tussen de verschillende onderwerpen daar waar mogelijk is.
Aandacht voor geestelijke stromingen is verweven met de uitgangspunten van het Openbaar
Onderwijs (Zie 1.1)
Specifiek vinden we onderwerpen hieromtrent terug in de methodes voor de wereld
oriënterende vakken.
Daarnaast wordt er dit jaar een typcursus aangeboden vanuit de school voor alle leerlingen
van groep 6. Dit is een digitale methode die thuis geoefend moet worden. De school betaalt
hiervoor €50,- per leerling en verwacht dat alle leerlingen aan het einde van het schooljaar het
diploma behaald zullen hebben, dit met medewerking van de ouders. Bij het niet behalen van
dit diploma moet het bedrag door de ouders teruggestort worden. Het is de keuze aan de
ouders om hieraan mee te doen.
De groep 4 t/m 8 werken met Snappet. Snappet is de digitale versie van de papieren
lesmethode. Een “gewone” les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde
instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop.
Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en
opbrengstgericht onderwijs.
Er wordt zoveel mogelijk
doelgericht gewerkt aan de
leerlijnen van rekenen m.b.v.
Snappet, waarbij de methode
steeds meer gebruikt gaat
worden als back-up. Hierdoor
zal
het
onderwijsaanbod
steeds meer passend zijn aan
de onderwijsbehoeften van
de kinderen. Omdat het
programma
duidelijk
aangeeft welke doelen al
behaald zijn, geeft het de
leerkracht na analyse inzicht
waar nog extra aandacht aan
besteed moet worden.
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2.2 Actief burgerschap en sociale integratie.
Onze school levert een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van onze leerlingen op
deelname aan de samenleving.
We laten hen kennis maken met andere leerlingen, we leren hen met anderen om te gaan, we
laten hen kennis maken met achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
We schenken aandacht aan de samenleving en de diversiteit daarin en bevorderen daarmee
deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving. Betrokken zijn in de samenleving betekent
ook dat we leerlingen wijzen op een zorgvuldig omgaan met het milieu, hun gedrag als
verkeersdeelnemer, het omgaan met reclame en hun rol als consument.
Op onze school zien we burgerschap niet als een apart vak, maar een manier van omgaan met
kinderen en lesgeven, waarbij kinderen uitgedaagd worden om na te denken over hun rol in de
Nederlandse samenleving. Aandacht besteden aan burgerschap betekent kinderen het
belang leren van democratie, participatie en identiteit in de Nederlandse samenleving.
Deze samenleving kent veel verschillende culturen en religies en juist daarom is het van belang
kinderen al vroeg hun verantwoordelijkheid in deze democratische samenleving te leren
nemen. Omdat onze school openbaar is kunnen onze leerlingen al jong in aanraking komen
met de verschillen.
In het schoolplan 2015-2019 staat het leerstofaanbod nader omschreven.
2.3 Culturele vorming.
Sinds schooljaar 2016-2017 is er op de Boemerang gekozen voor een andere manier van werken
op het gebied van culturele vorming. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak
en daarom heeft de Boemerang er voor gekozen cultuureducatie vakoverstijgend en middels
thema`s aan te bieden. Cultuureducatie is niet meer een los lesje van tekenen of muziek, het is
een moment waarop kinderen worden uitgedaagd om zich creatief te uiten middels alle
culturele disciplines die daarbij nodig zijn (dans, drama, beeldend en muziek).
Uitgangspunt van deze manier van werken is dat de ontwikkeling vanuit het kind zelf komt. Een
kind zal worden uitgedaagd om zelf actief bezig te zijn met een vraagstuk wat hem/haar
interesseert. Dit zorgt ervoor dat het kind mede verantwoordelijk wordt voor zijn/haar eigen
leerproces. Ieder mens wil van nature leren. Werken vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen
zal de betrokkenheid verhogen. Maar kinderen
zullen hierdoor ook beter leren samenwerken,
onderzoeken, kritisch zijn en vernieuwen. Kortom,
het sluit naadloos aan bij de 21st Century Skills.
Hiermee wordt het effect van goed onderwijs nog
groter en bouwt de leerling met een positieve inzet
aan zijn eigen toekomst.
De Boemerang heeft zich de afgelopen jaren
geprofileerd als een culturele school en er is een
breed aanbod van culturele activiteiten. Onder
begeleiding van 3 vakdocenten worden de drie
thema`s in het jaar extra ondersteund met als eind
doel: de presentatie . Een manier om kinderen een
Dramales in groep 1-2 in theaterzaal de Vlakte
podium te geven dat ze verdienen.
Voor deze presentaties zullen geregeld ouders worden uitgenodigd, want niets is leuker om trots
te zijn op je product en dit te laten zien aan anderen.
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Waar mogelijk worden er ook raakvlakken gezocht
met het andere leergebieden om educatieve
uitstapjes te boeken. Zo kan er bijvoorbeeld een
uitstapje naar het museum worden ingepland bij
de geschiedenisles.
Ook literatuur en leesbevordering, leesplezier en
motivatie hebben sinds kort een andere rol in de
school. De samenwerking met de bibliotheek zorgt
ervoor dat de Boemerang project collecties tot
haar beschikking heeft die aansluiten bij de
cultuurthema`s. Met deze grote diversiteit aan
boeken is er dus ook aandacht voor leesplezier en
leesbevordering.
Muziek met een staartje is een prachtig project
waarbij kinderen in groep 5 in aanraking komen
Groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum
met een divers aanbod van instrumenten. De opzet
van het project houdt in dat er een presentatie en
lied over het betreffende instrument worden
aangeleerd. Als kers op de taart zal er, waar
mogelijk, een presentatie van het instrument in de
klas zijn. Voor deze presentaties zijn wij een
samenwerking aangegaan met Muziekvereniging Zevenbergen en het Ruimte Orkest
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3. De rol van ouders op de Boemerang
3.1 MR en GMR.
De Medezeggenschapsraad van de Boemerang bestaat momenteel uit 6 leden: 3 teamleden
en 3 ouders. De directie neemt deel aan de vergadering als adviseur. Op uitnodiging kan het
bestuur gevraagd worden om deel te nemen aan een vergadering. Er zijn een voorzitter en een
secretaris benoemd.
De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement. Dit reglement geeft onder meer
aan dat een MR recht heeft op informatie en op overleg. Een MR mag het initiatief nemen om
aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Daarnaast is duidelijk omschreven
wanneer er sprake is van adviesrecht en van instemmingsrecht. De leden worden gekozen;
teamleden door het team en de oudergeleding door de ouders via jaarlijkse verkiezingen. In
beginsel treedt een lid voor 3 jaar toe. De MR leden zijn ook aanspreekpunt voor de ouders van
de school.
Tijdens een MR-vergadering worden onder meer besproken:
➢ Algemene zaken: samengaan met andere besturen, agendapunten van de GMR,
lokaal onderwijsbeleid van de gemeente e.d.
➢ Personeelszaken: formatieplan, groepsbezetting, nascholingsplan, e.d.
➢ Schoolzaken: plein, speeltoestellen, schoonmaak e.d.
➢ Mededelingen vanuit het bestuur en directie
➢ Verslagen van teamvergaderingen en ouderraadsvergaderingen
De MR vergadert maandelijks.
De 16 scholen van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant worden ieder, indien mogelijk,
door één lid van de MR (vanuit de personeelsgeleding of de oudergeleding) vertegenwoordigd
in de GMR. Het instellen van een GMR is wettelijk geregeld.
3.2 De Vereniging Ouderraad.
De Boemerang heeft een Vereniging Ouderraad. Hierin heeft een aantal ouders zitting. Deze
ouders worden gekozen uit en door de ouders van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van een aantal activiteiten in een schooljaar. Verder zijn zij aanspreekpunt voor de
ouders van de school.
De samenstelling en organisatie moet zo zijn, dat de taken van de raad zo efficiënt mogelijk
kunnen worden vervuld. De ouders die in de Ouderraad zitten zorgen samen met klassenouders
voor de financiering en organisatie van de vieringen. De klassenouders ondersteunen de
leerkracht met de organisatie van activiteiten, waarbij de hulp van ouders gewenst is. Zij spreken
ouders aan en vragen praktische ondersteuning van die ouders.
De oudervereniging heeft statuten, een rooster van aftreden en een taakverdeling: voorzitter,
penningmeester, secretaris en leden. Jaarlijks is de penningmeester financiële verantwoording
schuldig aan de ouders.
De Ouderraad vergadert maandelijks. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid
of een lid van de directie.

10
Schooljaar 2019- 2020

OBS de Boemerang

3.3 De vrijwillige bijdrage.
Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd om allerlei vieringen, de
schoolreis en het kamp voor groep 8 te kunnen organiseren. Vanaf schooljaar 2018-2019 is dit
voor groep 1-7 € 35,- en voor groep 8 € 80,-. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening
NL06 RABO 0159 8062 83 t.a.v. OR de Boemerang. De vrijwillige bijdrage komt ten goede aan
de activiteiten en vieringen, waar de school geen geldelijke bijdrage van het ministerie voor
krijgt.
De school gaat er vanuit dat de vrijwillige bijdrage geen beletsel vormt voor ouders gelet op de
besteding van de gelden. (Mocht het betalen van deze bijdrage problemen opleveren, dan
kan er in overleg een oplossing gevonden worden.)
Aan het begin van het jaar krijgen de ouders bericht van de ouderraad om een bedrag over te
maken.
De financiële verantwoording en de terugblik op het voorgaande schooljaar zult u op het
ouderportaal kunnen lezen.
3.4 Vieringen, festiviteiten, schoolreis en schoolkamp.
Jaarlijks kent de Boemerang een aantal activiteiten, die voor het
grootste deel georganiseerd worden door de Ouderraad of waarbij de
Ouderraad assisteert.
Voorbeelden hiervan zijn: de kerstviering, het sinterklaasfeest, Pasen, de
organisatie rond de avondvierdaagse, de schoolfotograaf en de
sportdag.
De schoolreisbestemmingen worden jaarlijks bepaald door de
leerkrachten en twee leden van de Ouderraad. De financiële
afwikkeling wordt door de Ouderraad gedaan.
Ook als uw kind jarig is, is dit uiteraard reden voor een feestje. De
Boemerang heeft besloten dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
niet meer uitgedeeld mogen worden in de klas. Dit voorkomt
teleurstellingen bij veel kinderen.

Vossenjacht

3.5 Ouderhulp.
Op De Boemerang is de rol van ouders heel groot. Op allerlei verschillende manieren en
gebieden wordt het onderwijs ondersteund door ouders. Er zijn ouders, die altijd klaar staan om
allerlei hand- en spandiensten te verlenen. Er zijn ouders, die wekelijks in de klassen komen
helpen, om allerlei activiteiten te begeleiden, o.a. bij de verschillende circuits een groepje
kinderen begeleiden. Er zijn ouders, die helpen door steeds computers voor leerlingen op te
starten en de goede programma’s klaar te zetten. Er zijn ook ouders die werken met kinderen
om hun taalvaardigheden te ondersteunen.
De hulp zal zo veel mogelijk via de klassenouders gevraagd worden.
Luizenbrigade
Luis in je haar, kammen maar!
Dat is de boodschap die de GGD wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders
van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling
mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten.
Op onze school worden de leerlingen, na iedere schoolvakantie, gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis. Aan het begin van ieder schooljaar worden hier voor iedere groep
een aantal ouders gevraagd. Per groep zullen steeds minimaal 2 tot 4 hulpouders beschikbaar
moeten zijn. Deze ouders krijgen voorlichting hoe de controle dient te gebeuren. Wanneer de
leerlingen na elke vakantie op luizen gecontroleerd worden, verzoeken wij u de kinderen geen
aparte kapsels te geven, zoals vlechtjes, knotjes en ook geen gel in de haren!! Bij constatering
van hoofdluis in een groep worden de jassen onder een luizencape aan de kapstok gehangen
van de hele groep ter voorkoming van uitbreiding! De Ouderraad verstrekt aan elke leerling een
cape tijdens de schoolloopbaan.
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Hoofdluis komt regelmatig voor, ook bij ons op school. Als uw kind hoofdluis heeft, dan heeft dat
niets te maken met de verzorging: een hoofdluis houdt namelijk vooral van een schoon hoofd.
Hoofdluis veroorzaakt bij uw kind veel jeuk. Voor de ouders betekent het extra werk. Wanneer
een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te
kammen met een netenkam. Het kammen kan gecombineerd worden met een
antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de
omgeving grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes
en vriendjes.
Op de website van het RIVM, bereikbaar via www.rivm.nl vindt u meer informatie.
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4. De manier van werken op de Boemerang
Het uitgangspunt op de Boemerang is dat in groep 3 t/m 8 ongeveer 50% van de lestijd besteed
wordt
aan de basisvaardigheden (taal, rekenen en lezen).
Naast de basisvaardigheden wordt ook tijd besteed aan gezond gedrag, sociale
redzaamheid, wereld oriënterende en creatieve vakken.
4.1 Basisontwikkeling.
Kinderen komen op de basisschool om zich verder te ontwikkelen. Dit lukt alleen als er
verschillende voorwaarden aanwezig zijn. Deze basiskenmerken zijn noodzakelijk voor een
optimale ontwikkeling van kinderen.
➢ Het kind moet zelfvertrouwen hebben.
➢ Het kind moet emotioneel vrij zijn. (zich prettig en veilig voelen, zich “wel bevinden”)
➢ Het kind moet nieuwsgierig zijn.
Het is ook belangrijk voor een gezonde evenwichtige ontwikkeling dat deze basiskenmerken
vervuld zijn voor alle deelgebieden (taal- en denkontwikkeling, lichamelijk motorische
ontwikkeling en sociale ontwikkeling).
Naast deze basiskenmerken werken we ook aan een brede persoonlijkheidsontwikkeling en
specifieke vaardigheden.
De brede ontwikkeling houdt in dat de volgende vaardigheden ontwikkeld worden:
➢ communiceren
➢ uiten en vormgeven
➢ actief zijn en zelf initiatieven nemen
➢ samen spelen en samen werken
➢ wereld verkennen
➢ voorstellingsvermogen en creativiteit
➢ zelfsturing
➢ zelfstandigheid
➢ redeneren en probleem oplossen
➢ reflecteren op eigen gedrag en werk
Dit zijn langere termijn doelen, het kan niet allemaal bereikt worden op de basisschool, maar er
moet wel aan gewerkt worden.
De specifieke kennis en vaardigheden veranderen met de leeftijd van de kinderen. Hiertoe
behoren onder meer:
➢ waarnemen en ordenen
➢ geschreven en gedrukte taal
➢ woorden en begrippen
➢ schematiseren en symboolvorming
➢ gereedschappen en technieken
➢ hoeveelheden en bewerkingen
➢ motorische vaardigheden
➢ sociale vaardigheden
We proberen op de Boemerang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden waarover
kinderen al beschikken, om die systematisch uit te breiden.
Kinderen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, in ontwikkelingstempo en in
behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling.
Een goede registratie van de vorderingen van de leerlingen maakt het mogelijk om zoveel
mogelijk bij de ontwikkeling van de kinderen aan te sluiten. Een goed contact met de kinderen
en een open houding om samen verder te willen en te kunnen komen, maakt het mogelijk om
die zaken die kinderen nog niet zelf kunnen regelen te begeleiden. Het is nodig dat de
activiteiten die ondernomen worden zinvol zijn en betekenis hebben. Kinderen leren van en
door elkaar en zijn samen actief en ze leren van volwassenen. In de organisatie houden we
rekening met een afwisselend aanbod van de activiteiten, maar ook met voldoende
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differentiatie en ruimte voor eigen initiatief.
4.2 21ft Century Skills
21ft Century Skills
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons
onderwijs. Kijkend naar de toekomst zijn naast taal en rekenen en de kernvakken, de
competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van
belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de
21ste eeuw. De eeuw waarin uw kinderen het werkveld betreden hebben en de maatschappij
inhoud geven. Met ons onderwijs proberen we onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voor
te bereiden.
Leerarrangementen:
De 21ft century skills zijn geen vak op zich maar vaardigenheden die onze leerlingen moeten
toepassen, ontdekken en ontwikkelen. Door middel van leerarrangementen dagen wij onze
leerlingen uit om deze vaardigheden in te zetten. Een klas of groepjes kinderen krijgen dan
een opdracht die ze moeten uitvoeren, de invulling is aan de leerlingen zelf. Juf Yvonne en
meester Kevin hebben vorig schooljaar een aantal succesvolle leerarrangementen met de
leerlingen uitgevoerd. Onder andere een eigen Corpus (menselijk lichaam) en een eigen
reisbureau waren een groot succes. Dit schooljaar gaan onze leerlingen uit de bovenbouw
nog meer projectmatig aan de slag. De projecten zullen gekoppeld worden aan de
zaakvakken.
EDI – Coöperatieve werkvormen:
Een van de belangrijkste aspecten in het geven van onderwijs de instructie. Een goede en
sterke instructie draagt bij aan het leren van onze leerlingen. Op de Boemerang werken we
met het EDI model (expliciete directe instructie). De leerkracht doorloopt een aantal fases in
de instructie waarbij na elke stap de nadruk ligt op de controle van het begrip (hebben de
leerlingen de instructie begrepen). Hierdoor kan de leerkracht goed nagaan of hij/zij verder
kan naar de volgende stap. Tijdens de instructie wordt ook veel aandacht besteed aan
coöperatieve werkvormen. Leerlingen leren op deze manier van en met elkaar.
Steam:
We hebben er op de Boemerang voor gekozen om de 21e eeuwse vaardigheden
tegelijkertijd vanuit zowel de onderbouw als de bovenbouw te integreren in het curriculum van
het onderwijs. In de onderbouw is vanaf het schooljaar 2017-2018 een STEAM-traject gestart.
STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht
bij de belevingswereld van de kinderen ligt, worden technische, technologische en
kunstzinnige vaardigheden verbonden aan taal en rekenen. Dit gebeurt vanuit de didactiek
van onderzoeken en ontwerpen. Het ‘denken’ wordt hierbij direct gekoppeld aan het ‘doen’
middels hands-on activiteiten. Zo blijft de kennis beter beklijfd en leren ze betekenisvol.
De kinderen worden uitgedaagd zelfverantwoordelijk te worden ten aanzien van hun
leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen
leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te
zijn in het bedenken van nieuwe producten en toepassingen.
De komende schooljaren zal gebruikt worden om STEAM gefaseerd in de hogere groepen te
integreren in het onderwijs. De STEAMlessen worden gegeven in ons eigen (Steamverwonderlokaal). Dit schooljaar zullen alle leerkrachten geschoold worden rondom creatieve
technologie (programmeren). Creatieve technologie komt ook terug in de
leerarrangementen.

14
Schooljaar 2019- 2020

OBS de Boemerang

4.3 ICT.
ICT ondersteunt het onderwijs op De
Boemerang. Vanaf groep 1 worden de
kinderen vertrouwd gemaakt met de
computer. Voor alle leeftijdsgroepen
hebben we programma’s, waarmee ze
specifieke vaardigheden kunnen oefenen.
Voor de groepen 1 en 2 hebben we
programma’s waarbij ordenen, kleuren,
vormen
en
de
oog-handcoördinatie
belangrijke onderdelen zijn. Vanaf groep 3
ondersteunen
rekenprogramma’s
en
leesprogramma’s het onderwijs. Vanaf
groep 4 worden tablet en Chromebook in
de klas ingezet. Het grote voordeel van het
werken met de computer is, dat het
onderwijs aangepast kan worden aan de
verschillende
mogelijkheden
van
de
kinderen. Iedereen kan werken op zijn eigen
Groep 3 aan het werk in het computerlokaal.
niveau, je mag werken op je eigen tempo en de computer corrigeert direct, zodat de kinderen
weten wat ze goed en fout hebben gedaan. Verschillende programma’s worden ook
remediërend gebruikt.
Vanaf groep 7 gaan de kinderen werken in de SharePoint, zodat bijvoorbeeld het werken in een
gedeelde omgeving kan worden geoefend door middel van het maken van werkstukken.
4.4 Onderwijsaanbod.
In groep 1/2 is het aantal uren onderwijs per week 22 uur.
In groep 3 t/m 8 is het aantal uren onderwijs per week 25 uur en 45 minuten.
4.5 Engels
In januari 2009 zijn we gefaseerd gestart met het vvtoE (Vroeg vreemde talen onderwijs Engels).
De groepen 1-2 krijgen sinds die tijd 2 keer een half uur per week Engelse les in de vorm van
spelletjes en liedjes. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 gebruiken daarvoor de
digimethode Ipockets. Leerlingen kunnen ook in de klas hiermee individueel aan de slag. In de
groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode BackPack. Tijdens deze lessen wordt
er geen woord Nederlands gesproken. Voor dit vvtoE zijn we lid geworden van Early Bird, een
organisatie die scholen begeleidt en van advies en informatie voorziet. Op 5 juni 2012 is de
Boemerang een officieel erkende “Early Bird school” geworden.
De groepen worden begeleid en krijgen les van een vakleerkracht Engels, een zogenaamde
‘near native speaker’.
Bij de keuze voor vvtoE speelden de volgende overwegingen een rol:
Een echt goede beheersing van het Engels vergroot de wereld en
daarmee de kansen van ieder kind letterlijk en figuurlijk. De
voortschrijdende globalisering onderschrijft het grote belang van beter
onderwijs in Engels. Kinderen komen via internet, de computer en de
Engelse toets.
televisie veel vaker in aanraking met andere talen dan vroeger het
geval was. De digitale revolutie doet zich in toenemende mate gelden:
wereldwijd is Engels dé digitale taal. De wereld wordt kleiner door de
vele mogelijkheden van wereldwijde communicatie.
“Jong geleerd is oud gedaan” luidt het bekende spreekwoord en dat
geldt zeker voor het leren van een vreemde taal.
Het bieden van een goede voorbereiding of aansluiting op een
vervolgopleiding is ook een reden om te kiezen voor vvtoE.
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4.6 Huiswerk op de Boemerang.
Vanaf groep 5 zullen alle leerlingen weleens voor een proefwerk moeten leren.
Voor alle groepen geldt: proefwerken worden minimaal 1 week van te voren opgeven.
In groep 7 wordt de huiswerkattitude aangeleerd. Die attitude is het uitgangspunt. In groep 8
wordt ook de inhoudelijke kant belicht.
Dat houdt onder andere in:
• Ouders en kinderen kennen het belang van het maken van huiswerk.
• Consequent het werk afhebben op de dag dat het verlangd wordt.
• Secuur en netjes het huiswerk gemaakt hebben.
• Ouders en kinderen zijn bekend met de afspraken en regels die gelden bij het maken
van huiswerk en het niet maken van het huiswerk.
Regels m.b.t. het niet nakomen van huiswerkafspraken:
• Het huiswerk dat niet gemaakt is wordt voor de volgende dag gemaakt.
• De leerkracht tekent het niet maken aan in een lijst.
• Als na 3 keer het huiswerk niet gemaakt is, worden de ouders via een (standaard) brief
hiervan op de hoogte gesteld. De brief wordt als gezien ondertekend en komt weer
terug.
• Bij herhaling zal de leerkracht met ouder en kind in gesprek gaan.
Huiswerkklas:
Voor ouders van groep 7 en 8 leerlingen is er de mogelijk hun kind aan te melden voor een
huiswerkklas. O.b.v de eigen leerkracht zal deze groep leerlingen op maandagen een uurtje
werken. Deelname is niet vrijblijvend. Wanneer een kind eenmaal is opgegeven dan
verwachten wij hem/haar iedere maandag van 15.00 tot 16.00u. Bij afwezigheid zal de school
altijd naar huis bellen. De school verwacht gemotiveerde leerlingen met de juiste werkhouding,
die ook altijd de juiste huiswerkspullen bij zich hebben en zich zullen houden aan de regels en
de afspraken, die door de school gehanteerd worden.. Bij het niet nakomen hiervan, zal de
leerling verwijderd worden uit de huiswerkklas.
4.7 Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het
verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit
te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de
Zebra toont aan dat onze school zich gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid
rond de school.
Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden; dáár is het de provincie Noord-Brabant om
te doen met het Brabants verkeersveiligheid Label (BVL). Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld
waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau
te houden. De essentie van BVL is dat wij als school punten scoren voor zaken die de
verkeersveiligheid van de leerlingen bevorderen. Dit gebeurt op verschillende onderdelen.
Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen.
Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo
verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of- verzorgers betrokken bij
verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, behouden we het Label als tastbaar
bewijs van de geleverde kwaliteit. Onze school is in het bezit van het Label en we streven er
uiteraard naar om het Label te behouden. We dragen daarmee bij aan de veiligheid van onze
kinderen. Juf Angela is onze BVL coördinator.
4.8 Vakanties.
De vakanties worden vastgesteld volgens de richtlijnen van het ministerie en provinciale
instanties.Vakanties zijn gekoppeld aan regio-indelingen.
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Brabant valt onder regio Zuid. De vakanties worden per schooljaar ook aangegeven in onze
kalender.
SCHOOLVAKANTIES:
Zomervakantie:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavalsvakantie:
Meivakantie
Zomervakantie

8 juli 2019 - 16 augustus 2019
14 oktober 2019 - 18 oktober 2019
23 december 2019 - 3 januari 2020
24 februari 2020 - 28 februari 2020
20 april 2020 - 5 mei 2020
13 juli 2020 - 21 augustus 2020

VRIJE DAGEN:
vrijdagmiddag 20 december 2019 (12:00 uur uit)
vrijdagmiddag 21 februari 2020 (12:00 uur uit)
maandag 13 april 2020 (2e paasdag)
maandag 4 en dinsdag 5 mei 2020 (aansluitend aan de meivakantie)
donderdag 21 mei 2020 (hemelvaart)
vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020 (2e pinksterdag)
vrijdagmiddag 10 juli 2020 (12:00 uur uit)
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5. Hoe volgt de Boemerang de ontwikkeling van kinderen?
5.1 Groep 1-2.
In juni 2017 is het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in werking getreden. Hierin
staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de drie schoolbesturen van Moerdijk, de
kinderopvangorganisaties, het CJG en de gemeente Moerdijk. In dit convenant zijn afspraken
gemaakt over de doelgroep van voor- en vroegschoolse indicatie: wanneer is een kind een
VVE leerling en hoe wordt de doorgaande lijn vormgegeven.
Onze Peuteropvang “de Boemeltjes” gebruikt voor het opstellen van het beredeneerde
aanbod de methode Pyramide, waarin verschillende thema’s uit de beleveniswereld van het
jonge kind jaarlijks aan bod komen.
Dit convenant regelt ook de ‘warme’ overdracht van de kinderen tussen de Peuteropvang en
de ontvangende basisscholen. Een warme overdracht is een moment waarbij de leidsters van
de peuterspeelzalen met de leerkrachten van groep 1-2 de ontwikkeling van de kinderen, die
naar die basisschool gaan, doornemen. Dit om eventuele problemen op tijd te kunnen
aanpakken. Alleen de kinderen met de indicatie VVE hebben een plan van aanpak dat wordt
overgedragen aan de school.
Voor de groepen 1 en 2 worden de leerlijnen van Parnasys gebruikt.
We volgen de ontwikkeling van kinderen op diverse gebieden, zoals; kringgedrag, werkgedrag,
speelgedrag, sociaal-emotioneel gedrag, taal, motoriek, zintuiglijk waarnemen, hoeveelheden
en ordenen en redzaamheid. Naar aanleiding van die signalering en ook de observaties van de
leerkrachten, kan verdere diagnose plaatsvinden om zo, indien nodig, tot een handelingsplan te
komen. Om de ontwikkeling van de geletterdheid en de rekenvoorwaarden in beeld te krijgen,
worden gedurende de eerste 2 jaar diverse toetsen afgenomen. Voor de overgang naar groep
3 wordt een stappenplan gevolgd waarin o.a. beschreven staat wanneer leerkrachten
gesprekken hebben met ouders en of de Interne Begeleider. Bij twijfel over de overgang naar
groep 3, wordt gebruik gemaakt van een protocol. Ouders worden hier steeds bij betrokken. De
school beslist uiteindelijk of een kind door gaat.
5.2 Groep 3 t/m 8.
Alle leerlingen worden gedurende hun basisschoolperiode gevolgd op een aantal
onderdelen van hun ontwikkeling.
Het volgen van leerlingen gebeurt op 2 niveaus:
dagelijkse observatie in de klas met daarbij de methodetoetsen. (Deze bevindingen vindt
u bijv. terug op de rapporten)
periodieke groepsgewijze toetsing met methode-onafhankelijke toetsen.
De systematische registratie van de vorderingen die de leerlingen t.o.v. henzelf en anderen
maken wordt het leerlingvolgsysteem genoemd.
De Boemerang heeft in het leerlingvolgsysteem o.a. zicht op de ontwikkeling van het technisch
lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Estafette waarbij het niveau van de leerlingen wordt
bepaald met behulp van de AVI toetsen. Met deze zogenaamde AVI-toetsen wordt het
technisch lezen van teksten getoetst. (AVI staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen.)
Ook het begrip kan bij die toetsen onderzocht worden. Bij iedere leerling wordt twee keer die
D(rie) M(inuten) T(oets) afgenomen, een toets die de vaardigheid van het lezen van woorden
toetst.
Voor het rekenen gebruiken we de Cito toets Rekenen/Wiskunde voor groep 2 t/m 8 en voor
spelling de Cito toets SVS (Schaalvorderingen Spelling Vaardigheid) voor groep 3 t/m 8. Ook van
Cito (Centraal instituut voor toetsontwikkeling) zijn de toetsen Begrijpend lezen die in groep 5
t/m 8 worden afgenomen.
Daarnaast worden er methodetoetsen gebruikt en volgen de leerkrachten de vorderingen op
Snappet om de leerlingen goed te monitoren.
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5.3 Doubleren.
Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Leerkrachten
streven ernaar ten behoeve van die ontwikkeling een ononderbroken leerlijn aan te bieden. Dat
kan voor heel veel kinderen volgens hetzelfde stramien. Het leerlingvolgsysteem is daar een
hulpmiddel bij.
Er zijn leerlingen, die aanpassingen behoeven in de leerlijn, die aangeboden wordt. Wij zijn in
staat kinderen met een aangepast programma op het gebied van één van de
basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen) te begeleiden. Vanaf groep 6 zal dan een
ontwikkelingsperspectief gemaakt worden, om zodoende helder te hebben wat we voor deze
leerling een haalbaar einddoel vinden. Een eigen programma op meerdere gebieden heeft
veel impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en zal daardoor minder
voorkomen. In een aantal gevallen kan er besloten worden, dat het voor de leerling beter is,
een jaar nog eens over te doen.
Wanneer een leerkracht van mening is dat een doublure voor een kind een optie zal kunnen
zijn, moet dit met ouders al bij het eerste rapport (in februari)ter sprake geweest zijn. Samen met
de Interne Begeleider en de ouders kan de leerkracht dan een traject uitzetten waarin
observaties, handelingsplannen en onderzoeken ertoe moeten leiden dat er uiterlijk zo’n 6
weken voor de zomervakantie een knoop doorgehakt kan worden.
5.4 Toetsen.
Alle gezamenlijke toets momenten worden per schooljaar door de I(ntern) B(egeleider)
vastgelegd op een "toetskalender". Het is ook de IB-er, die na de gezamenlijke toets momenten
met iedere groepsleerkracht bekijkt hoe het er met de ontwikkelingen van zijn of haar groep
voor staat.
Van iedere bespreking wordt een verslag gemaakt zodat we een overzicht krijgen van de
resultaten op schoolniveau.
N.a.v de resultaten wordt er een analyse gemaakt , waarmee een nieuw plan van aanpak
wordt opgesteld. Een leerkracht kan de problemen rond een kind aankaarten bij de collega’s
of IB-er om zo wellicht samen tot een bepaalde hulpstrategie te komen.
De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft In overleg met een aantal scholen
voor voortgezet onderwijs (BOVO) in de regio afgesproken dat bij alle leerlingen in groep 7 of 8
de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt afgenomen. Dit is een
klassikale intelligentietest, die het schoolkeuze-advies onderbouwd. De aansturing van de
afname gebeurt door een orthopedagoog van Edux.. De uitslag van deze test wordt door de
leerkracht met u besproken. Naast het advies op grond van de NIO spreekt de school een
advies uit, gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van uw kind.
5.5 De sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen wordt gebruik
gemaakt van “Kijk!” voor de groepen 1 en 2 en KanVas voor de groepen 3 t/m 8. KanVas is het
leerlingvolgsysteem van de Kanjermethode. Het doel van deze methode is het stimuleren van
sociaal gedrag, emotioneel welbevinden, het verminderen van gedragsproblemen en
daardoor het pesten proberen te voorkomen. Een extra doel is het scheppen van een veilige
sfeer in de klas, waardoor kinderen meer aan leren toekomen, meer betrokken zijn bij elkaar en
verantwoordelijkheid leren nemen.
Daarnaast wordt er vanaf groep 5 aandacht besteed aan het goed gebruik maken van de
social media en internet, o.a. ter voorkoming van cyberpesten.
5.6 Pestprotocol.
In ons pestprotocol staat aangegeven wat de Boemerang doet om pesten te voorkomen.
Preventief wordt er in alle groepen elke week een les sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)
gegeven uit de Kanjermethode. Indien er pestgedrag gesignaleerd wordt, geeft het protocol
de te nemen stappen aan om het probleem op te lossen.
Preventieve aanpak:
• Om pesten te voorkomen besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele
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•

ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit door ieder leerjaar elke week een les te
geven uit de Kanjermethode. Het doel van deze methode is het stimuleren van sociaal
gedrag en emotioneel welbevinden en het verminderen van gedragsproblemen bij
kinderen. Een extra doel is het scheppen van een veilige sfeer in de klas, waardoor
kinderen meer aan leren toekomen, meer betrokken zijn op elkaar, verantwoordelijkheid
nemen, zichzelf kunnen zijn en veiliger en plezieriger kunnen samenleven. Een kerndoel
is ook het verbeteren van de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en
leerkrachten.
Jaarlijks worden er in iedere groep afspraken gemaakt en regels opgesteld, die voor die
klas gelden. Ook afspraken over pesten maken hier deel van uit. De gemaakte
afspraken worden in ieder lokaal opgehangen.

De Kanjermethode heeft als doel kinderen bewust te maken van vier manieren van reageren.
Elke manier wordt gesymboliseerd d.m.v. een gekleurde pet :
• de pestvogel (a-sociaal en agressief) = zwarte pet
• de aap (meeloper, maakt van alles een grapje, neemt niets serieus; óók zichzelf niet) =
rode pet
• het konijn ( vermijdend, faalangstig) = gele pet
• de tijger/Kanjer ( heeft zelfvertrouwen, durft te confronteren) = witte pet

De Kanjer regels hangen zichtbaar in de gang.

Door middel van verschillende lessen met als opbouw: een verhaal, praten over het verhaal,
het doen van oefeningen die in het betreffende verhaal centraal stonden én een afsluiting met
een vertrouwensoefening wordt één en ander duidelijk gemaakt.
De kanjermethode maakt gebruik van de volgende afspraken:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig
Het doel is een klimaat te scheppen, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn.
Door ouders/verzorgers regelmatig te informeren over de Kanjermethode én ze Kanjerlessen te
laten bijwonen proberen we te komen tot een gezamenlijke aanpak voor wat betreft het gedrag
van kinderen.
Curatieve aanpak:
Als een leerkracht of ouders pesten bemerken nemen we de volgende stappen:
• De directie van de school wordt in kennis gesteld.
• Het probleem wordt zo zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht.
• In overleg met zoveel mogelijk betrokkenen (ouders gepeste kind, het gepeste kind,
ouders van de pester) wordt een plan van aanpak opgesteld.
• We spreken een datum af waarop het plan van aanpak wordt geëvalueerd.
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Als zich in een groep een wat collectiever pestgedrag manifesteert zal er gedurende een
langere periode gebruik worden gemaakt van een andere methode. Indien nodig wordt
externe deskundige hulp ingeschakeld.
Ouders mogen van de school verwachten dat er adequaat gereageerd wordt op
geconstateerd pestgedrag. De leerkracht en de directie zijn hier op aan te spreken. Zo
verwacht de school ook, dat ouders in deze hun verantwoordelijkheid nemen, zodat er in
gezamenlijkheid aan een oplossing gewerkt kan worden.
De problematiek van pesten is ook een onderwerp dat besproken kan worden met de
vertrouwenspersonen op onze school, Corné van der List en Myranda Spiljard.
Uiteindelijk kan ook een beroep gedaan worden op de klachtenregeling en de externe
vertrouwenspersoon. (Zie ook pag. 24 en verder) Ook voor het zogenaamde cyberpesten
beschikt de Boemerang over een protocol, dit is het protocol Mediabeleid. Het pestprotocol en
het protocol Mediabeleid zijn op school beschikbaar.
5.7 Toetsingstraject m.b.t. het voortgezet onderwijs.
In het begin van groep 8 wordt een capaciteitenonderzoek afgenomen: de NIO-toets. Die
uitslag biedt inzicht in kennis- en aanlegfactoren, waardoor de samenhang tussen prestaties en
mogelijkheden naar voren komt. Ook wordt er via een reeks vragen aan de leerling nagegaan
in hoeverre bepaalde gedragskenmerken een leer bevorderend dan wel leer belemmerend
kunnen zijn. Deze test wordt klassikaal afgenomen. Indien ouders bezwaar hebben tegen de
afname van dit onderzoek, kunnen zij dit kenbaar maken bij de directie. De uitslag van deze
test is één van de onderdelen om aan het eind van groep 8 tot een verantwoorde keuze te
komen voor een vorm van voortgezet onderwijs. Basisscholen zijn verplicht om de uitslag van
een capaciteitenonderzoek aan te leveren bij het advies naar het Voortgezet Onderwijs. De
scholen behorende tot de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant maken gebruik van
de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een instrument dat op grond van de resultaten van het
leerlingvolgsysteem in de groepen 6 t/m 8 een plaatsingsadvies vormt. In november wordt in
een overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8, de Interne Begeleider en de directie een
voorlopig schooladvies geformuleerd, dat tijdens de rapportgesprekken met de ouders
besproken wordt.
In maart wordt het voorlopig schooladvies omgezet in een definitief advies, waarbij naast de
hierboven omschreven metingen ook de werkhouding, doorzettingsvermogen en motivatie van
het kind een rol spelen.
In april wordt de eindtoets bij alle kinderen van groep 8 afgenomen. Op onze school hebben
we in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst de IEP toets afgenomen.
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6. De zorgkwaliteit naar de leerlingen toe.
Passend onderwijs
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SMW) Passend Onderwijs
Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het Samenwerkingsverband wordt vorm gegeven
aan een passende plek voor iedere leerling. Er is een ondersteuningsplan geschreven waarin
het beleid is vormgegeven. Deze is te raadplegen op de site van het Samenwerkingsverband:
www.po3002.nl. OBO heeft als bestuur een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere
leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen, vanzelfsprekend zo
dicht bij huis als mogelijk.
Het SWV heeft kaders geformuleerd waaraan de basisondersteuning op iedere school dient te
voldoen. Wanneer leerlingen meer ondersteuning nodig hebben wordt dit in eerste instantie
ingevuld binnen de lichte ondersteuning, waarvoor iedere school ondersteuningsmiddelen
ontvangt vanuit het SWV. Voor kinderen die ook dan nog meer begeleiding behoeven kan een
beroep gedaan worden op de zware ondersteuningsmiddelen. Er is een onafhankelijke
commissie (multidisciplinaire commissie, MDC) die aanvragen voor boven bestuurlijke
arrangementen (BBA) en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het S(B)O toetst. Dossiers
worden getoetst aan het Ondersteuningsplan van het SWV, het SOP van de school en het SOP
van de overige scholen. Alleen als de begeleiding niet op een andere school thuisnabij
geleverd kan worden wordt een beschikking afgegeven.
6.1 Signaleren.
Met behulp van de overzichten die we krijgen na de gezamenlijke toets- en
registratiemomenten kunnen leerkrachten signaleren welke kinderen (te) weinig ontwikkeling
laten zien en welke kinderen juist heel snel gaan. Laat een kind te weinig ontwikkeling zien, dan
moet er geanalyseerd worden waar het probleem precies zit, om te kunnen diagnosticeren. Er
moet uitgezocht worden wat de precieze oorzaak is van de stilstand.
Aan de hand van deze gegevens wordt bekeken, hoe de leerling het beste geholpen kan
worden.
In een groepsplan wordt vervolgens aangegeven welke ondersteuning geboden wordt: hoe
vaak er aan gewerkt wordt, met welk materiaal en wanneer er gekeken wordt of deze weg ook
tot resultaten leidt (het evaluatiemoment).
Voor leerlingen die heel snel gaan, zal geprobeerd worden aan hun "honger" tegemoet te
komen door voor hen uitdagende opdrachten te creëren.
Indien er gesignaleerd wordt dat leerlingen een grote ontwikkelingsvoorsprong lijken te hebben,
zal gebruik gemaakt worden van ons “Protocol voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong”. Met de gegevens die dat protocol oplevert, zullen ouders, leerkracht,
IB-er, directie en eventueel een externe deskundige de voor dat kind te volgen weg uitzetten.
6.2 Plusleerlingen
Binnen `Passend onderwijs` hoort ook aandacht voor begaafde leerlingen.
Vanuit de overheid en de inspectie wordt de laatste jaren steeds meer aandacht gevraagd
voor leerlingen met bijzondere capaciteiten: de begaafde leerlingen.
(Hoog)begaafde leerlingen leren onvoldoende van het reguliere lesaanbod, omdat zij dit
vanuit zichzelf vaak al kunnen. Dat is de reden waarom zij andere, meer uitdagende leerstof
nodig hebben. Leerlingen die meer aankunnen worden door middel van projecten uitgedaagd
meer diepgang aan te brengen in hun werk. Zij volgen hetzelfde project al hun mede leerlingen
maar er worden andere eisen aangesteld. Onze HB coördinator begeleid deze leerlingen één
keer per week. Zij monitort de voortgang en voert gesprekken met deze leerlingen.
Daarnaast maken onze leerlingen gebruik van een aanbod van Sine.
Sine is een onderwijsinstituut dat vanuit Wetenschap en Techniek duurzame en natuurlijke
verbindingen legt met taal en rekenen en met de overige vakken. Vanuit een toegankelijk
wetenschappelijk (regionaal) thema worden technische en technologische kennis en
vaardigheden aangereikt met als doel het creëren van een analoog en/ of digitaal product
met presentatie. Dit eindproduct legt enerzijds koppelingen met het thema en anderzijds met
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het bestaande curriculum van de school. Kinderen leren en verwerven op basis van
onderzoeken en ontdekken met als ultieme doel het verwerven van de vaardigheden die
belangrijk zijn een Life Long Learner te worden (21st Century Skills).
Vanaf september t/m half februari 2020 zullen de pluskinderen van groep 7 en 8 elke
dinsdagochtend hun lessen van Sine krijgen in ons eigen Steam-verwonderlokaal. De
pluskinderen van groep 4 t/m 6 worden op dat moment begeleid op onze school door juf
Angela. Vanaf half februari 2020 tot einde schooljaar gaan de pluskinderen van groep 5 en 6
naar Sine.
Plusleerlingen op de Boemerang voor groep 4 t/m 8
Plusleerlingen krijgen de eigen klas verrijking aangeboden. Er wordt aandacht besteedt aan
verrijking, vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden en vergroten van de
metacognitieve vaardigheden oftewel het nadenken over je eigen denken. Dit allemaal in
projectvorm en onder begeleiding van de HB-coördinator.
Ons aanbod voldoet aan:
Extra leerstof : dit betreft leerstof die past bij de ontwikkeling van het kind.
Het ontwikkelen van leervaardigheden, zoals plannen en organiseren
Aandacht voor 21 Century Skills: het ontwikkelen van kritisch, analytisch en creatief
denken
Sociaal-emotionele vaardigheden, zoals leren samenwerken en communiceren.
Contact met gelijkgestemden (peers genoemd)
Voorwaarden voor deelname plusleerlingen 2019-2020
Begin groep 4
Uitgangspunt voor de plusleerlingen zijn de uitslagen van CITO rekenen M3 en E3 + Cito spelling.
De kinderen moeten niveau 1 behalen.
Uitslagen methode toetsen, sociale vaardigheden, werkhouding, welbevinden e.d.
Dit alles moet goed bekeken en besproken worden met leerkracht, HB-coördinator en interne
begeleider.
Begin groep 5
Uitgangspunt voor de plusleerlingen zijn de uitslagen van CITO rekenen M4 en E4. De kinderen
moeten op beide niveau 1 behalen.
Uitslagen methode toetsen, sociale vaardigheden, werkhouding, welbevinden e.d
Eind groep 5 t/m groep 8
Uitgangspunt voor de plusleerlingen zijn de uitslagen van de toetsen Cito rekenen en begrijpend
lezen. De kinderen moeten niveau I behalen. Daarnaast is er nauw contact tussen intern
begeleider en leerkracht om te komen tot een verantwoorde keuze waarbij gekeken wordt
naar sociale vaardigheden, werkhouding, welbevinden e.d.
Wanneer een leerling 1x een hoge II scoort voor rekenen of begrijpend lezen, dan krijgt de
betreffende leerling nog een kans om het op te halen bij de CITO M of CITO E. Mocht er geen
verbetering zijn, dan houdt de plusklas op. Samen met de leerkracht, de IB-er en de HBcoördinator wordt gekeken naar de CITO resultaten, methodetoetsen, werkhouding, sociale
vaardigheden etc. Met de betreffende ouders wordt ook contact opgenomen.
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Hoogbegaafd:
Deze leerlingen hebben een IQ boven de 130 en beschikken ook nog over een aantal specifieke
persoonskenmerken.
Kenmerken kunnen zijn:
Snel van begrip
Goede taalontwikkeling/ ruime woordenschat
Goed geheugen
Maken van grote denk- en leerstappen
Benutten van samenhang en in staat verworven kennis toe te passen
In staat tot abstract denken
Geneigd tot redeneren en vaak in discussie te gaan met de leerkracht.
Groot analytisch vermogen
(Zie verdere kenmerken in ons protocol( hoog)begaafdheid de 6 profielen van Betts & Neihart)
Begaafd:
Deze leerlingen hebben een IQ tussen de 115 en de 130. Daarnaast beschikken ze over een
aantal specifieke persoonskenmerken, echter minder sterk dan hoogbegaafden.
Voor de doelgroep leerlingen, waarbij sprake is van specifieke problematiek (zoals o.a.
faalangst, sociaal-emotionele problematiek, onderpresteren) of leerproblemen (zoals o.a.
dyslexie, ADHD, PDD-NOS en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel) wordt individueel bekeken
welke aanpassingen noodzakelijk zijn, eventueel in overleg met een externe deskundige.
6.3 Hulp aan zorgleerlingen.
De groepsleerkracht is de verantwoordelijke persoon als het om de begeleiding van een kind
met zorg gaat. In eerste instantie geeft hij of zij een kind extra aandacht binnen de betreffende
lessen. Als dat niet genoeg resultaat oplevert kan er samen met de Interne Begeleider gekeken
worden voor welke kinderen er meer gerichte hulp of onderzoek nodig is.
We kunnen daarvoor te rade gaan bij deskundigen binnen onze school (sommige collega's
hebben zich op een bepaald gebied geschoold) en buiten onze school.
Zo is de school aangesloten bij het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal,
Moerdijk en omgeving’, maakt De Boemerang indien nodig gebruik van de diensten van Edux
Groep in Ulvenhout, en collega IB-ers. Ook maken we gebruik van een versterkt zorgteam. Dit
team bestaat uit de directie, de IB-er, eventueel een orthopedagoog, een jeugdprofessional,
en een jeugdverpleegkundige vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en zal in ieder
geval 2 keer per jaar bij elkaar komen.
Wie doet wat?
De organisatie van de zorg op onze school is vooral in handen van de ‘intern begeleider’.
Wanneer een leerling echter hulp nodig heeft bij complexere leer- of gedragsproblemen, kan
de intern begeleider een beroep doen op de bovenschoolse orthopedagoog. De
orthopedagoog geeft advies, begeleidt de intern begeleider en de leerkrachten en kan
eventueel leerlingen testen. Onze eigen orthopedagoog is goed op de hoogte van de
problematiek en de communicatielijnen zijn erg kort. Ook de onderzoeken die gedaan worden
om vast te stellen welke vorm van vervolgonderwijs het beste bij onze schoolverlaters past,
worden door de eigen OBO-orthopedagoog gedaan. U kunt niet zelf rechtstreeks contact
opnemen met onze orthopedagoog, maar wanneer u hieraan behoefte heeft, bespreekt u dat
dan met de intern begeleider of de directeur.
In dienst van de GGD zijn de schoolarts en de jeugdverpleegkundige. De schoolarts roept niet
meer automatisch alle kinderen op voor een onderzoek. Leerkrachten of ouders kunnen
daarvoor het initiatief nemen. De jeugdverpleegkundige roept elk jaar de leerlingen op die in
groep 2 en groep 7 zitten. Tussentijds kan zij ook ingeschakeld worden. De school kan dat ouders
aanraden, maar ouders kunnen daar ook zelf initiatief in nemen.
Daarnaast is er het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Een systeem dat ontstaan is uit het feit
dat er in de afgelopen jaren zich regelmatig ernstige incidenten hebben voorgedaan met
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kinderen en jongeren. Uit onderzoeken bleek, dat hulpverleners elkaar vaak onvoldoende
konden vinden, waardoor samenwerking vaak niet mogelijk was. Reden voor de provincie en
alle 68 gemeenten in Noord-Brabant om in 2008 het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in te
voeren. Zorg voor Jeugd is een systeem om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren,
hulpverleners beter te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van jeugdzorg
te organiseren. De Boemerang, met name de Intern Begeleider en de directie, kan hier gebruik
van maken. Meer over dit signaleringssysteem vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale
organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en
advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of
kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.
Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.
Mét of zonder elkaar. Meer informatie kunt u vinden op : www.vooreenveiligthuis.nl.
Wij zijn ons verplicht te houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Als er
aanleiding is om een melding te maken dan zullen wij dit na de ouders te hebben geïnformeerd
doen bij Veilig thuis.
6.4 Jeugdgezondheidszorg door GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige
keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit.
Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra
aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.
Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk
voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Zij zetten zich dagelijks in om
eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk
te beperken. In nauwe samenwerking met school, houden zij zicht op de lichamelijke, geestelijke
en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de
gezondheidssituatie van uw kind.
Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden ze onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien ze alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11
jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek
plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit
de klas gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen zij u per post toe. De resultaten
noteren zij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan
zijn dat zij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.
In het kalenderjaar 2019 zien wij de kinderen geboren in 2008 en 2013 en in het kalenderjaar
2020 zien wij kinderen geboren in 2009 en 2013. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen
ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen
zowel ouders als jongere apart een vragenlijst.
Wat doen ze tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Voordat de
onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in de
klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het
gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert
zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11
jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van
uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij
uiteraard ook. Indien nodig nemen ze daarover contact met u o
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6.5 Vereniging Balans.
De school is lid van de vereniging Balans. Balans is een landelijke vereniging voor ouders van
kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
Balans geeft tweemaandelijks tijdschrift uit, waarin veel informatie op de diverse gebieden te
vinden is. Geïnteresseerde ouders kunnen dit tijdschrift lenen. Ze zijn in het folderrek aan de
onderbouwkant te vinden.
6.6 Regeling diagnose en behandeling dyslexie.
De diagnose van dyslexie en verdere begeleiding heeft de afgelopen jaren in Nederland een
grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook op onze school heeft dit grote aandacht en er is hiervoor
een protocol opgesteld.
We hanteren een lees-en dyslexiebeleid op basis van het
Richtgevende Kader Lees en Dyslexiebeleid (nieuwe versie).
De dyslecten werken vanaf groep 6 met het programma Kurzweil omdat:
wij een dyslexievriendelijke school willen zijn; eerlijke kansen voor iedereen en meer
zelfstandigheid voor de leerlingen met dyslexie.
wij opbrengstverhoging nastreven; verhoging van het leer- en leesrendement
wij willen dat alle leerlingen met dyslexie gebruik maken van hetzelfde hulpmiddel
kinderen kunnen presteren naar vermogen zonder daarbij gehinderd te worden door
belemmerende factoren behorend bij de diagnose dyslexie
Er is gekozen voor Kurzweil, omdat Kurzweil de beste dyslexiesoftware voor leerlingen is die extra
ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen. Kurzweil is beschikbaar
voor dyslectische leerlingen in de groepen 6-7-8, die in bezit zijn van een officiële dyslexieverklaring en in de laatste fase van de behandeling zitten of de behandeling reeds hebben
afgerond. Om te kunnen werken met Kurzweil maken de kinderen gebruik van een laptop van
de school.
Voor de kinderen van groep 2 t/m 4 is er het programma Bouw. Dit is een digitaal programma
voor risicovolle leerlingen om het leesonderwijs zo optimaal mogelijk te ondersteunen om een
stevige basis te leggen voor het leesonderwijs.
6.7 Betrokkenheid en positie van ouders.
Zodra een leerkracht merkt dat de "gewone" zorg in de les niet toereikend is voor een leerling
en hij op zoek gaat naar andere hulp betekent dat ook dat de ouders op de hoogte gesteld
worden.
Zij worden gedurende het gehele traject betrokken bij de zorg rond hun kind. Er zullen
voortdurend gesprekken zijn. Wellicht zal ook een huisbezoek plaatsvinden.
Een laatste stap in de zorg rond een kind kan zijn dat wij als "gewone" basisschool aangeven dat
wij, gelet op alle problemen en op onze manier van werken, niet in staat zijn een kind dat te
geven wat hij of zij nodig heeft. In het kader van passend onderwijs zal de school in overleg met
ouders op zoek gaan naar een geschikte plaats voor uw kind op een andere school.
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7. Hoe worden ouders geïnformeerd
7.1 Informatie over de school
Informatie over de school wordt gegeven d.m.v.:
1. BasisOnline
Een ouderportaal waarmee u kunt communiceren met de leerkracht. Algemene,
groepsspecifieke of individuele informatie komt digitaal bij u binnen via de app of via de
computer. In de app treft u ook een digitale kalender en een link naar de website.
2. Informatiebrief
In deze brief, die u in de eerste week van het schooljaar digitaal krijgt, staat alle praktische
informatie betreffende de jaargroep van uw kind.
3.

Informatieavond
Vanwege de specifieke informatie krijgen de ouders van groep 3 en 8 in het begin van het
schooljaar een informatie avond over aanvankelijk lezen en het voortgezet onderwijs.

4. De inloopavond
Kinderen kunnen aan ouders laten zien welke activiteiten zij op school doen. Ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
5. De schoolgids
De schoolgids is een document van de school waarin de ouders in de ruimste zin van het
woord geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de school.
6. De website
www.basisschooldeboemerang.nl.
7. Facebook
De Boemerang heeft haar eigen Facebook pagina waar u geregeld foto`s van activiteiten
voorbij ziet komen. Ook werkt de Boemerang samen met de GGD om via dit kanaal ouders
te bereiken en te voorzien van informatie over opvoeden, verzorging en algemene zaken
7.2 De informatie over de leerlingen
Deze wordt gegeven d.m.v.:
het kennismakingsgesprek
In de eerste periode van het schooljaar vindt het kennismakingsgesprek plaats, waarbij
ouders, leerkracht en (vanaf groep 6) kind praten over het welbevinden en de aanpak tot
leren, zodat de leerkracht het jaar alle nodige informatie van u krijgt en met de juiste
aanpak kan starten.
het rapportgesprek
De rapporten geven een beeld van de totale ontwikkeling van de leerling. Een week voorafgaand
aan de rapportgesprekken ontvangen de ouders het rapport zodat zij het gesprek kunnen
voorbereiden en er tijdens het rapportgesprek kan worden ingegaan op vragen. Daarnaast zal
er ook een terugkoppeling zijn naar het kennismakingsgesprek zodat de aanpak eventueel kan
worden bijgesteld. Het rapporten wordt twee keer per schooljaar uitgereikt , het winterrapport rond
februari en het zomerrapport op het einde van het schooljaar.
Vanaf groep 6 nemen de leerlingen mee deel aan het gesprek. In eerdere leerjaren is het in
overleg mogelijk om de leerling te laten aansluiten.
Ouders tekenen zelf in voor het gesprek via Basispoort. Ouders met meerdere kinderen op school
krijgen de mogelijkheid om zich eerder in te schrijven.
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incidentele gesprekken met ouders
De ouders kunnen te allen tijde een gesprek regelen met de desbetreffende leerkracht. Dit gesprek
zal veelal gaan over hun kind. De inhoud van deze gesprekken kan op allerlei gebieden liggen.
Deze gesprekken kunnen op initiatief van zowel de ouders als van de leerkracht gehouden worden.
7.3 Beleid informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders
Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Kinderen hebben recht op ouders, die
samen een gesprek met de groepsleerkracht voeren over zijn of haar ontwikkeling. Dit geldt ook
voor kinderen van ouders die gescheiden zijn. We gaan er van uit dat ouders elkaar op de
hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag.
Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die
het kind betreffen ( artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek).
Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus aan de met het gezag belaste
ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen
dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor
extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het
begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met
de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan
dan toegestuurd worden.
Ook op de website van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (activiteiten,
schoolgids, data oudergesprekken e.d.) Daar waar het gaat om rapportgesprekken of
gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er één
gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er
een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we
misverstanden.
Hier kan alleen incidenteel bij zwaarwegende omstandigheden van afgeweken worden om
objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. De gesprekken op school zullen dan
gevoerd worden in het bijzijn van een lid van de directie om zo te voorkomen dat de
groepsleerkracht in het conflict van de ouders betrokken wordt. Tijdstip van het gesprek is dan
ook altijd kort na afloop van de lessen. Informatie die door de school gegeven moet worden
betreft belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn
verzorging en opvoeding.
Het gaat dan om informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische
ontwikkelingen op school. Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel
recht op wat voor informatie dan ook (wel staat dan de weg van artikel 8 EVRM open). Een
verzoek om informatie kan ook geweigerd worden. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft gezegd.
En ook als de informatie in het belang van het kind ook niet aan de ouder die met het gezag is
belast, gegeven zou worden.
Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, bijvoorbeeld het
aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt
aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het
verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde.
Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er
bijvoorbeeld
sprake
is
van
wijzingen
betreffende
gezag,
omgangsregeling,
informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan dus uit zichzelf op de
hoogte stellen.
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders
bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke
toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders
alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis
woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke
toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen
verlof aanvragen.
NB.: Elders in deze schoolgids vindt u de namen van de contactpersoon van de school, als ook
van de vertrouwenspersonen van de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een klacht heeft
over de informatieverstrekking door de school.
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7.4 AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle bedrijven en dus ook scholen, moeten
aangeven hoe ze op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Op onze
website kunt u in het privacy statement lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld hebben. Op
school is een dataregister ter inzage aanwezig. In dit dataregister staat precies beschreven met
welke externe partijen er gegevens uitgewisseld worden.
Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of filmopnames te gebruiken voor de schoolgids,
de schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of social-media accounts. Naast het vragen van
toestemming, zorgen wij er ook voor dat de foto’s en filmopnames beveiligd zijn, door deze niet
openbaar te plaatsen, maar in een afgeschermde omgeving.
Ook kan het voorkomen dat op school filmopnames gemaakt worden, in het lokaal van uw
kind. Deze opnames worden alleen binnen de school gebruikt en dienen om beter zicht op
bepaalde problemen te krijgen, of om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voordat er
een filmopname gemaakt wordt, vragen wij u om uw schriftelijke toestemming hiervoor.
Bij bepaalde activiteiten, zijn ook ouders aanwezig, bijv. bij een excursie, schoolreisje of een
musicaluitvoering. Ouders beschikken over een mobiele telefoon, waarmee ook foto’s en
filmopnames gemaakt kunnen worden. Voor deze foto’s en filmopnames zijn de ouders
persoonlijk verantwoordelijk. Als op deze foto’s of filmopnames niet alleen het eigen kind, maar
ook andere kinderen te zien zijn, dient de ouder die de foto of film maakt toestemming te vragen
aan de andere ouders om deze foto’s te delen met anderen.
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8. Veiligheid: schoolregels, afspraken en schoolvoorzieningen
De coördinatie rond Arbo en veiligheid berust bij de directie van de school. Ook beschikt de
school over een preventiemedewerker. Voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs
West-Brabant geldt het protocol: “De Veilige school.” Hierin worden mogelijk voorkomende
veiligheidsproblemen en procedures rond handelen beschreven.
De school beschikt over zeven als bedrijfshulpverlener geschoolde personeelsleden. Jaarlijks
volgen zij de vereiste na/bijscholing. Onderbouwleerkrachten en de conciërge beschikken over
een EHBO diploma.
8.1 Schoolregels.
Een organisatie, zoals onze school kan niet zonder spelregels en afspraken. De Boemerang legt
in dit kader ook verantwoordelijkheden bij de leerlingen.
Jaarlijks kunnen afspraken en regels herzien of vernieuwd worden, omdat ingespeeld dient te
worden op een rage of nieuwe ontwikkelingen.
De regels en afspraken zijn opgesteld rond drie belangrijke aspecten:
1.Sociaal-emotionele aspecten
De afspraken vanuit de Kanjermethode zijn in elke groep zichtbaar gemaakt. Zo kan
iedereen er voortdurend aan herinnerd worden en hopen we dat het een gewoonte
wordt om je aan de afspraken te houden.
2.De veiligheid in en rond de school
Om te spreken van een veilige school is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de
volgende
afspraken:
In de school wordt gewandeld. Skateboards mogen niet op het schoolplein.
Skeeleren mag wel volgens de afspraken die gemaakt zijn.
Tijdens de pauzes en voor schooltijd zijn er geen (voet)ballende kinderen te zien,
behalve op het daarvoor bestemde trapveldje.
In het fietsenhok staan fietsen van de kinderen. Er zijn alleen kinderen in het fietsenhok
om de fiets er in te zetten of uit te halen.
De fietsen worden zoveel mogelijk in het fietsenhok of in de fietsklemmen gezet. Op
het plein wordt niet gefietst.
Vechtende kinderen dragen niet bij tot de veilige omgeving die we op De
Boemerang willen hebben. Daarom wordt bij vechtende kinderen altijd ingegrepen.
3.De omgeving in en rond de school
Om te spreken van een schone omgeving zal iedereen moeten weten hoe je een
schone(re) omgeving kunt krijgen.
Van de kinderen wordt verwacht dat zij jassen en tassen aan de kapstok ophangen.
Iedereen op De Boemerang zorgt dat al het vuil op de juiste wijze verdwijnt.
Kleding en gedragscode
Openbaar onderwijs is voor ieder toegankelijk onderwijs waar het devies wordt gehuldigd ‘niet
apart, maar samen’. Een onderwijsvorm die ook gebaseerd is op respect en waardering.
Dat betekent dat:
Het van essentieel belang wordt gevonden dat Nederlands de voertaal is binnen de school.
Dat gedrag en kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en andere aanwezigen
tijdens de school/werktijden dienen te passen binnen de waarden en normen van het
Openbaar Basisonderwijs West Brabant.
Kleding die een belemmering vormt voor de onderlinge communicatie of het onmogelijk
maakt de identiteit van de aanwezige personen vast te stellen en de veiligheid of hygiëne
van betrokkene in gevaar brengt, is in het schoolgebouw niet toegestaan.
Kleding, inclusief sieraden en accessoires, die de grenzen van het fatsoen raken,
aanstootgevend zijn en/of niet representatief zijn, zijn eveneens niet toegestaan.
Naast de regels voor de gehele school kunnen er in een groep ook eigen regels gemaakt
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worden. Belangrijk aspect van de groepsregels is dat een aantal van deze regels opgesteld
kunnen worden in samenwerking met de leerlingen en de leerkracht. Deze regels kunnen
ondertekend worden door de leerlingen en eventueel de leerkracht. Op deze manier kunnen
kinderen ook door elkaar aangesproken worden op niet naleven van de regels.
Rookvrije school
De Boemerang is een rookvrije school. In geen enkele ruimte binnen de school mag gerookt
worden. Ook op het schoolplein is roken niet toegestaan binnen het hekwerk. Deze afspraak
geldt voor ouders, leerkrachten en bezoekers.
8.2 Het binnen komen.
Op De Boemerang gaan de kinderen niet in rijen naar binnen, maar hebben de kinderen een
keuzemogelijkheid. Tien minuten voor aanvang van de lessen mogen de kinderen naar binnen.
De leerkracht is dan in de klas aanwezig om de leerlingen te ontvangen. Dit geldt voor de
ochtenden en middagen.
De groep van de surveillerende leerkracht gaat ‘s ochtends en ‘s middags voor schooltijd samen
met de leerkracht naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen met hun ouder(s) ook al 10 minuten voor aanvang van
de lessen naar binnen komen.
Om de rust in de groep te bevorderen is het de bedoeling dat de ouders om 8.30 uur en om
13.00 uur de school verlaten.
8.3 Parkeren rond de school
Parkeermogelijkheid aan de kant van de Vlimmeren is niet aanwezig. U kunt daar wel gebruik
maken van de ‘Kiss and Ride’ strook.
Omdat veel ouders hun kinderen naar school brengen per auto vragen wij u nadrukkelijk in zo’n
geval de auto aan de Kerkhofweg te parkeren. Ouders en kinderen kunnen dan veilig van en
naar school gaan.
8.4 Fietsen op school
Over het aantal kinderen dat op de fiets naar school komt, is een afspraak gemaakt. De
afspraak is gemaakt n.a.v. de ruimte in het fietsenhok en de beschikbare fietsklemmen.
Op een kaart van Zevenbergen is een loopcirkel aangegeven (zie pagina 47), waarbinnen de
kinderen te voet naar school dienen te gaan. Binnen de cirkel mogen kinderen niet zonder
geldige reden met de fiets naar school komen. Een geldige reden is bijv. een bezoek aan arts
of tandarts aansluitend aan de schooltijd. Dit gebeurt dan in overleg met de leerkracht (deze
cirkel vindt u als bijlage achterin).We verzoeken u dringend als ouder hier op toe te zien.
Kinderen van de onderbouw kunnen hun fiets binnen het hekwerk plaatsen aan de kant van de
Vlimmeren. Ouders kunnen daar hun fiets plaatsen in de rekken buiten de poort.
8.5 Overblijven op school
Op elke school dient gelegenheid geboden te worden aan kinderen om over te blijven. Op de
Boemerang is dit niet anders. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er op de
Boemerang overblijfmogelijkheid.
De organisatie van het overblijven is in handen van de Vereniging Ouderraad. De
Vereniging is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Afspraken over financiën,
gedragsregels etc. zijn in overleg met de schoolleiding gemaakt en vastgelegd in een protocol.
Kinderen die overblijven vallen onder de scholierenongevallenverzekering van de school.
Daaronder valt geen materiële schade. Ouders moeten zelf zorgen dat hun kind WA verzekerd
is.
De kosten voor het overblijven worden per schooljaar vastgesteld. De overblijfkrachten
ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De hoogte wordt per schooljaar en in overleg
vastgesteld.
De aanschaf en vervanging van materialen wordt bekostigd uit de inkomsten, evenals de
kosten voor nascholing, zoals BHV en de basiscursus overblijven. De overblijfgroep bepaalt de
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besteding van die inkomsten in overleg. De jaarlijkse exploitatie moet kostendekkend zijn.
Het geheel valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Vereniging Ouderraad. Het
financiële verslag behoeft goedkeuring van de ouders.
Tijdens het overblijven zullen de kinderen zich aan regels moeten houden. Met de
toezichthouders is door de schoolleiding afgesproken dat de schoolregels ook tijdens de
overblijftijd gelden.
Lukt het een kind niet om zich goed te gedragen, dan zal de overblijfouder contact opnemen
met de ouders, zodat er samen naar een oplossing van de problemen gezocht kan worden.
8.6 Aan- en afmelden van het overblijven:
Voor het aanmelden van nieuwe kinderen voor vaste dagen kunt u het beste contact opnemen
met
Jennifer Schroeder (dagelijkse zaken
email: bestuur.overblijven@basisschooldeboemerang.nl
Of Annemiek de Groot (coördinator)
email: coordinator.overblijven@basisschooldeboemerang.nl
Opgeven of afmelden voor dezelfde dag kan 's morgens tot 8.30u op school telefonisch (tel:
323118) of mondeling bij de conciërge. Meer informatie vindt u in de overblijfgids van de
Boemerang op onze website. Bij de conciërge kunt u de papieren uitgave vragen.
8.7 Betalingen:
De betalingen voor het overblijven kunnen worden overgemaakt op Raborekening NL55 RABO
015.98.36.344 t.n.v. Overblijf De Boemerang onder vermelding van naam kind(eren), groep en
periodenummer.
8.8 Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 is elk schoolbestuur verplicht buitenschoolse opvang voor de kinderen
van de basisschool te regelen.
Hoe het overblijven (de tussenschoolse opvang) geregeld is leest u hierboven.
Voor de voor- en naschoolse opvang heeft het bestuur een contract afgesloten met Kibeo . De
opvang vindt plaats op de Boemerang.
Voor het opgeven van kinderen dient u rechtstreeks contact op te nemen met Kibeo

Kibeo
Stationspark 2
4462 DZ Goes
0113 760 250
W: www.kibeo.nl
I: info@kibeo.nl
8.9 Peuteropvang
Sinds januari 2011 is de peuteropvang “De Boemeltjes” gevestigd in ons gebouw op
maandag- dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 13.30u. Opgeven van peuters
verloopt via Kibeo tel. 0113 760 250
Kinderen die geïndiceerd zijn voor extra VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) begeleiding
kunnen ook gebruik maken van de peuteropvang binnen onze school. Er wordt gewerkt met
het programma Uk en Puk. Het programma begeleidt de kinderen en stimuleert de ontwikkeling
van de kinderen. Aan de hand van vaste thema’s worden activiteiten aangeboden ter
stimulans van de ontwikkeling. Ook wordt een observatiesysteem gebruikt om vroegtijdig
eventuele ontwikkelingsachterstanden te kunnen signaleren. Vanaf januari 2020 zal Kibeo ook
dagopvang open (0-4 jaar) in onze school. Wij worden dan een echt Kindcentrum.
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9. Klachtenregeling en vertrouwenspersoon.
Natuurlijk mag u er vanuit gaan dat het personeel van de Boemerang zijn/haar werk goed doet.
Het kan echter gebeuren dat de uitvoering van het door ons gegeven onderwijs of het
contact met ouders kind misschien niet (volledig) naar uw wens verloopt of is verlopen.
Niemand is hetzelfde en iedereen heeft daarom andere wensen en behoeften. Soms sluit ons
idee over uw wensen en behoeften en daarmee de uitvoering van het door ons gegeven
onderwijs niet (volledig) aan bij uw verwachtingen. U bent dan ontevreden of sterker gesteld: u
heeft een klacht.
Een klacht kan gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie,
discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten.
Uiteraard zijn klachten nooit leuk. Indien u echter een klacht heeft, dan vernemen wij dat
graag, zodat we samen deze klacht kunnen oplossen. Het uiten van een klacht is niet alleen
voor uzelf van belang. Ook andere ouders en kinderen die bij ons op school komen voor
onderwijs, informatie en hulpverlening- nu of in de toekomst- hebben daar mogelijk baat bij.
De wijze waarop u uw klacht kunt uiten en de manier waarop de klacht in behandeling wordt
genomen staat beschreven in de klachtenregeling, een regeling die geldt voor alle scholen
die onder ons bestuur vallen.
Klachtenregeling
Het schoolbestuur heeft een klachtenregeling, conform de geldende landelijke richtlijnen.
Soms zijn ouders en school het niet eens met elkaar. Dit kan gaan over de begeleiding van
leerlingen, beoordeling van leerlingen, de organisatie op school, toepassing van maatregelen,
seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, agressie en geweld.
Bij een zedenmisdrijf of een “hands-on-delict”, gepleegd door een medewerker van de school
of een ander persoon binnen de school, is er een wettelijke aangifteplicht voor het bestuur en
voor het personeel geldt een meldplicht.
Het uitgangspunt bij de behandeling van een klacht is dat zowel klager als verweerder serieus
worden genomen en dat getracht wordt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
te komen. Hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij
van essentieel belang. Op school is een klachtenprocedure aanwezig. Een klacht dient binnen
de in deze klachtenprocedure gestelde periode te worden ingediend. Indien gewenst kunt u
deze procedure bij de school opvragen. De klachtenregeling is bedoeld voor een (ex)leerling,
dan wel zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid van het personeel, een lid van de
(algemene)directie of het bevoegd gezag, een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor
de school alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de school.
Leerkracht
Meestal betreft de klacht en kind of een situatie binnen de groep. De klacht wordt dan met de
betreffende leerkracht besproken en hopelijk wordt de klacht naar tevredenheid opgelost.
De directeur
Mocht het gesprek met de leerkracht niet tot een oplossing leiden dan kan ook gesproken
worden met de directeur. De directeur past hoor en wederhoor toe en stelt van de uitslag van
het gesprek de ouders op de hoogte.
Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen kan de directeur verwijzen naar de
Stichting Onderwijsgeschillen. Het reglement van de Stichting Onderwijsgeschillen kunt u vinden
op de website: www.onderwijsgeschillen.nl.
Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor nadere
informatie zie de website: www.cgb.nl
Indien klager een klacht indient bij één van beide commissies of beide commissies dient de
klacht eerst ontvankelijk verklaard te worden. Daarna worden klager en verweerder gehoord.
Tot slot wordt door de commissie een oordeel uitgesproken over de gegrondheid van de klacht
en indien nodig een advies uitgebracht. Het bevoegd gezag dient aan te geven op welke wijze
het advies uitgevoerd wordt.
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De directeur-bestuurder (bevoegd gezag)
Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een klacht bij de
directeur-bestuurder weg te leggen, die optreedt namens het bevoegd gezag. Wederom zullen
klager en verweerder gehoord worden en zal de directeur-bestuurder trachten tot een oplossing
te komen. Indien gewenst kan men zich rechtstreeks tot het bevoegd gezag richten.
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ Roosendaal (0165-548260)
Soms heeft een van de hierboven genoemde personen er behoefte aan in vertrouwen met
iemand te
spreken.
Hiervoor zijn zowel interne contactpersonen als een externe vertrouwenspersoon aangesteld.
Een klacht kunt u (schriftelijk) indienen bij een van de contactpersonen binnen de school:
o
o

Dhr. Corné van der List
Mevr. Myranda Spiljard

Een contactpersoon neemt kennis van de klacht en gaat in eerste instantie na of de klager
getracht heeft de problemen op te lossen met de aangeklaagde of de directeur. Voor die
klachten waar betrokken partijen niet tot een bevredigende oplossing zijn gekomen verwijst de
contactpersoon uiteindelijk de klager naar de vertrouwenspersoon of de Stichting
Onderwijsgeschillen.
Ons bevoegd gezag van de Stichting beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Johan van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden
076-5933894
06-57988095
E: j van gils@ziggo.nl
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij
begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure, bijstand bij het doen van aangifte
bij politie of justitie, verwijzing naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg, het
verwijzen naar de Stichting Onderwijsgeschillen.
Lukt de bemiddeling niet, dan schakelt de vertrouwenspersoon de klachtencommissie in.
Dagtekening en alle naam- en adresgegevens worden omschreven. De klachtencommissie
doet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht hierover mededeling aan:
a. De klager;
b. De aangeklaagde;
c. Het bevoegd gezag.
De klachtencommissie belegt binnen vier weken na ontvangst van de klacht een hoorzitting.
De klachtencommissie brengt binnen vier weken na de hoorzitting advies uit aan het bevoegd
gezag. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen. Het bevoegd gezag neemt binnen
vier weken na de ontvangst van het advies een besluit en geeft voor dit besluit de
aangeklaagde de mogelijkheid om te reageren. Het bevoegd gezag deelt dit besluit schriftelijk
mede aan:
a. De klager;
b. De aangeklaagde;
c. De klachtencommissie;
d. De directie van de school.
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Seksuele intimidatie.
Voor zaken met betrekking tot seksuele intimidatie kunt u terecht bij de GGD West-Brabant:
Vestiging Roosendaal

Vestiging Breda

Vestiging Bergen op Zoom

Langdonk 5
4707 TG Roosendaal
Tel: 0165-586444
Bezoek
uitsluitend
afspraak

Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
8.30-17.00 uur.

Zuidoostsingel 21
4611 BB Bergen op Zoom
Tel: 0164-287444
Fax: 0164-256464
Bezoek
uitsluitend
op
afspraak

op

De externe vertrouwenspersoon vanuit de GGD West-Brabant is er voor ondersteuning bij een
klacht of melding over ongewenst gedrag op school in situaties waar kinderen bij betrokken zijn
en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen. Op het moment dat zich een situatie voordoet,
weet u zeker dat u kunt rekenen op deskundige ondersteuning. Situaties van ongewenst gedrag
vragen nu eenmaal om een zorgvuldige aanpak.
Heeft u een vraag over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op school of wilt u advies of
ondersteuning bij de aanpak of een klacht of probleem op dit gebied? Zij zijn u graag van dienst.
In eerste instantie kunt u de externe vertrouwenspersoon bereiken via de jeugdverpleegkundige
of jeugdarts die aan onze school verbonden is. Is deze niet bereikbaar dan kunt u bellen naar:
076 5282241.
Meer informatie: https:/./www.ggdwestbrabant.nl/professionals/externe-vertrouwenspersoon.
Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en via bovenstaand contactformulier 24 uur
per dag.
Wanneer er sprake is van crisissituaties, dat wil zeggen wanneer zich een ingrijpende gebeurtenis
voordoet waarbij maatschappelijke onrust dreigt te ontstaan, vindt u het crisisnummer op:
https:/./ggdwestbrabant.nl/professionals/psychosociale-hulpverlening.
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10. Onderwijsinspectie: vertrouwensinspecteur.
Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de
vertrouwens-inspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de
school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
psychisch en fysiek geweld;
discriminatie en radicalisering.
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden
aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding
wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of
het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik
(zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. Meer
informatie kunt u vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/vertrouwensinspecteurs/veiligheid-van-kinderenen-jongeren-op-scholen

11.Toelating en schorsing van leerlingen.
11.1 Aannamebeleid voor nieuwe leerlingen
1. Instroom van 4-jarigen
Ouders maken een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek met de directeur,
waarbij het kind bij voorkeur aanwezig is. Tijdens de rondleiding en het gesprek komt o.a. aan
bod:
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- gezinssituatie
- extra zorg vanuit peuteropvang
- eventuele medische gegevens
De directeur maakt de inschatting of de Boemerang de zorg kan bieden die het kind nodig
heeft en zodoende plaatsbaar is in groep 1.
De ouders nemen een inschrijfformulier mee, leveren dit ingevuld in op school en maken met
de leerkracht van groep 1 afspraken over de wenmomenten.
De leerkracht van groep 1 maakt met de ouders een afspraak om gezamenlijk het intakeformulier in te vullen. Vanaf het moment dat het kind 4 jaar is, komt het kind in principe alle
dagen naar school.
2. Zij-instroom vanwege verhuizing
a. Ouders maken een afspraak voor een rondleiding en een informatief gesprek met de
directeur, waarbij het kind bij voorkeur aanwezig is. Tijdens de rondleiding en het
gesprek komen aan bod:
sociaal-emotionele ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling
gezinssituatie
extra zorg geboden door de huidige school
eventuele medische gegevens
b. De directeur geeft tijdens het gesprek aan dat de interne begeleider of de directeur
informatie inwint bij de huidige school.
c. In een overleg met de directeur, IB-er en leerkracht wordt het kind besproken en de
beslissing genomen over toelaatbaarheid.
d. De ouders ontvangen een inschrijfformulier en leveren dit ingevuld in op school. Vanaf
het moment dat de verhuizing heeft plaatsgevonden stroomt het kind in.
e. De oude school dient een onderwijskundig rapport in te vullen, een uitdraai van het
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LOVS te maken en het schoolrapport mee te geven aan de ouders. Dit wordt door de
ouders zo snel mogelijk na plaatsing afgegeven aan de nieuwe leerkracht of
opgestuurd door de oude school.
Zij-instroom vanwege problemen op de huidige school
a. Ouders maken een afspraak voor een informatief gesprek met de directeur, waarbij
het kind bij voorkeur aanwezig is. Tijdens het gesprek komt o.a. aan bod:
problematiek op de huidige school
sociaal-emotionele ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling
gezinssituatie
extra zorg geboden door de huidige school
eventuele medische gegevens
b. De directeur gaat tijdens het gesprek na of de huidige school er alles aan gedaan
heeft om samen met de ouders het probleem op te lossen. De directeur maakt een
voorlopige inschatting of het kind plaatsbaar is op de Boemerang; is dit niet het geval
dan wordt dit meteen teruggekoppeld naar de ouders.
c. De directeur geeft tijdens het gesprek aan dat de interne begeleider of de directeur
informatie inwint bij de huidige school om te beoordelen of het kind op de Boemerang
de zorg kan krijgen die het nodig heeft, of deze zorg niet ten koste gaat van de zorg
voor de al aanwezige kinderen en of het kind plaatsbaar is in de groep. Bij dit laatste is
de gedragsmatige kant van het kind van doorslaggevende betekenis.
d. Van de ingewonnen informatie over de cognitieve en de sociaal-emotionele
ontwikkeling wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de directeur en de
interne begeleider besproken en de extra zorg wordt beschreven.
e. In een teamoverleg wordt het kind besproken en de beslissing genomen over
toelaatbaarheid.
f. De ouders ontvangen een inschrijfformulier en leveren dit ingevuld in op school. Vanaf
het moment dat de verhuizing heeft plaatsgevonden stroomt het kind in.
g. De oude school dient een onderwijskundig rapport in te vullen, een uitdraai van het
LOVS te maken en het schoolrapport mee te geven aan de ouders. Dit wordt door de
ouders zo snel mogelijk na plaatsing afgegeven aan de nieuwe leerkracht of
opgestuurd door de oude school.
De Boemerang zal goed moeten onderbouwen, waarom een kind niet toelaatbaar is. In het
kader van de invoering van passend onderwijs heeft de Boemerang zorgplicht. Concreet
betekent dit dat de Boemerang ervoor moet zorgen dat het kind op een andere school
geplaatst kan worden, bij voorkeur binnen het eigen bestuur of binnen het
samenwerkingsverband. Uitgangspunt is dat kinderen geplaatst worden of blijven op de
voorkeursschool van de ouders, tenzij dat om goede redenen echt niet kan. Drie belangrijke
aspecten zijn: de ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van het onderwijspersoneel in de
school en de wensen van de ouders. Indien er onenigheid ontstaat over de passendheid van
een ondersteuningsaanbod, kunnen ouders een beroep doen op mediation en in het uiterste
geval kunnen zij terecht bij een geschillencommissie.
Alle leerlingen, die 4 jaar zijn, zijn in principe toelaatbaar op de Boemerang. Praktische
problemen kunnen er voor zorgen dat we niet in staat zijn alle peuters de volle 4 dagen toe te
laten in de loop van het schooljaar. Slechts in incidentele gevallen kan van plaatsing worden
afgezien. Dit kan voorkomen wanneer een 4-jarige een verklaring heeft die aantoont dat de
leerling toelaatbaar is op een MKD (Medisch Kinder Dagverblijf) of een Speciale school voor
Basisonderwijs. In dit geval zullen andere criteria bij de toelating een rol gaan spelen.
Wanneer de leerling toelaatbaar is, volgt inschrijving. Inschrijving gebeurt vaak wanneer de
leerling nog geen 4 jaar is. In zo’n geval wordt de leerling wel ingeschreven, maar nog niet
officieel geplaatst. Ongeveer 4 weken voordat de leerling 4 jaar wordt, ontvangen de ouders
een brief waarin gevraagd wordt contact op te nemen met de leerkracht om 2 dagdelen als
“wenmoment” af te spreken.
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Op deze momenten wordt kennis gemaakt met de klasgenoten en de leerkracht(en).
De dag nadat de leerling 4 jaar is geworden, wordt deze verwacht op de Boemerang. De
leerkrachten zullen met de ouders een intake gesprek voeren. Instroom rond 5 december zal in
overleg met ouders en leerkrachten plaatsvinden.
Vanaf 6 weken voor de zomervakantie stopt de instroom van nieuwe 4 jarigen. Leerlingen
worden dan uitgenodigd na de zomervakantie in te stromen.
11.2 Tussentijdse instroom.
Hiervan is sprake wanneer een leerling van een andere basisschool komt.
In sommige gevallen kan van plaatsing afgezien worden, wanneer de school niet het passend
onderwijs kan verzorgen, dat het kind nodig heeft.
In alle gevallen van plaatsing geven ouders door ondertekening van het inschrijfformulier
toestemming aan de Boemerang om informatie in te winnen bij de school van herkomst
(peuterspeelzaal of basisschool).
11.3 Schorsing van leerlingen.
Schorsing van een leerling kan zeer incidenteel voorkomen. Een schorsing zal nooit op zichzelf
staan, maar kent veelal een voorgeschiedenis. In die voorkomende gevallen zal er contact met
het bestuur en/of inspectie en natuurlijk ouders opgenomen worden. Op school is het protocol
“Schorsing en verwijdering van leerlingen” van de Stichting OBO ter inzage aanwezig.
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12. Vrijstelling schoolbezoek
Regelmatig ontvangen wij van ouders het verzoek om een of meerdere extra vrije dagen voor
hun kinderen te verlenen. In bepaalde gevallen kunnen wij daaraan gevolg geven, maar hierbij
zijn wij aan regels gebonden. In Nederland bestaat namelijk de verplichting om kinderen naar
school te sturen. Dit wordt geregeld in de Leerplichtwet. Uw kind mag al naar school zodra het
vier jaar is geworden, maar het wordt pas leerplichtig op de eerste schooldag van de maand
waarin uw kind 5 jaar is geworden.
Volgens de richtlijnen, neergelegd in deze wet, kan de directie van de school in bepaalde
gevallen extra verlof toekennen. Hieronder kunt u lezen op grond waarvan de directie dit extra
verlof kan toekennen en hoe u moet handelen om hiervoor in aanmerking te komen.
12.1 Extra vakantieverlof
Onder extra vakantieverlof wordt verstaan verlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra
vakantieverlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden
toegestaan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden:
• als het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk
is buiten de
• normale schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond kunnen worden.
• als een werkgeversverklaring kan worden overhandigd, waaruit blijkt dat geen verlof in
de officiële
• schoolvakanties mogelijk is. Zonder werkgeversverklaring kan geen verlof worden
verleend.
• Een verzoek om extra verlof dient:
• door de ouders schriftelijk te worden aangevraagd. Hiervoor dienen officiële
aanvraagformulieren
• gebruikt te worden. Deze zijn bij de directeur en/of de leerkracht te verkrijgen.
• tijdig (± 1 maand van tevoren) te worden ingediend bij de directie, voorzien te zijn van
bewijsmateriaal om een juist besluit te nemen.
• Het extra vakantieverlof mag:
• slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan tien dagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
De directie beslist over toekenning of afwijzing van het verlof. De directie is ook verplicht om een
administratie bij te houden van de verleende c.q. afgewezen verlofaanvragen. Alle
verlofaanvragen worden individueel beoordeeld: aan het verlof dat iemand verleend is kunnen
anderen geen rechten ontlenen. Om administratieve redenen vragen wij u ook voor 4 jarigen
een formulier in te vullen. Iedereen weet dan waar een leerling zich op een bepaalde dag
bevindt.
Na teruggave van het ingevulde formulier aan de directie zal deze een kopie van het formulier,
voorzien van een akkoord- of niet-akkoordverklaring, aan u teruggeven.
12.2 Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden
Het kan zijn dat een kind op grond van andere gewichtige omstandigheden verhinderd is
de school te
bezoeken. In de hierna te noemen gevallen is er sprake van andere gewichtige
omstandigheden:
➢ het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan
plaatsvinden;
verhuizing, voor ten hoogste één dag;
➢ het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor 1
of 2 dagen, afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten binnen of buiten het
gebied van de woonplaats van de belanghebbende;
➢ bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, te regelen
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➢

➢
➢

in overleg met de directie;
bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier
dagen; voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee
dagen en voor bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste
één dag;
bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum of het 121/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum
van ouders of grootouders voor één dag;
andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, zijnde geen
vakantieverlof. Bijvoorbeeld:
o het bezoeken van een arts, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren
kan plaatsvinden;
o bij een besmettelijke ziekte in het gezin;
o extreme weersomstandigheden waardoor kinderen de school niet kunnen
bereiken.

Bij de aanvraag om verlof op grond van gewichtige omstandigheden kan gevraagd worden
om schriftelijke bewijsstukken te overleggen (bijv. een medische verklaring). Voor de aanvraag
voor verlof op deze grond dient tijdig contact opgenomen te worden met de directie. Deze kan
besluiten dat er een schriftelijke aanvraag ingediend moet worden. De directeur besluit of het
verlof gegeven wordt.
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10
schooldagen per schooljaar dient via de directeur van de school schriftelijk te worden
voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit moet tenminste één maand
van tevoren gebeuren. Verklaringen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is, dienen overlegd
te worden. De leerplichtambtenaar beslist over het al dan niet toestaan van dit verlof. Meer
informatie kunt u vinden op de website van regionaal Leerplichtbureau West-Brabant
www.rblwest-brabant.nl of op www.leerplichtwijzer.nl.
12.3 Aanvraag verlof.
Voor het aanvragen van verlof dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Dit formulier
is bij de directie en/ of de leerkrachten te krijgen.
Alle verlofaanvragen worden geadministreerd door de school.
12.4 Wat doet de school verder met verzuim?
U mag van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of uw kind aanwezig is. Zo
zal contact opgenomen worden met de ouders wanneer het kind niet op school is en de reden
van afwezigheid niet bekend is.
De leerkracht vermeldt alle absenten per groep op een maand-absentielijst. Bij herhaaldelijk
verzuim kan contact opgenomen worden met de ouders.
Ongeoorloofd verzuim zal gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.
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13. Hoe gaat de school om met sponsoring?
Voor het bedrijfsleven kan de school aantrekkelijk zijn om te benaderen voor sponsoring;
de jeugd is immers een aantrekkelijke doelgroep. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen
en/of diensten, die een sponsor verstrekt aan de school. In sommige gevallen kan een
tegenprestatie van de school worden verlangd en is het van belang af te wegen of sponsoring
in het belang is van de kinderen en of het verantwoord is de kinderen/de ouders met een
tegenprestatie (bijvoorbeeld reclame) te confronteren. Schenkingen vallen niet onder
sponsoring. Mocht de school sponsoring overwegen, dan wordt bekeken
of sponsoring verenigbaar is met de doelstellingen van de school met de goede smaak en het
fatsoen is en of de objectiviteit gewaarborgd is.
Voor een beslissing over sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, hier zal de MR dan
ook in betrokken worden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft
instemmingsbevoegdheid betreffende het sponsorbeleid op school en vanuit het schoolbestuur
ligt er een protocol waaraan de scholen zich dienen te houden. Dit protocol is op aanvraag in
te zien bij de directie. Hierin staat onder meer de concrete uitwerking:
a. Er mag bij sponsoring geen bemoeienis van de sponsor zijn m.b.t. onderwijsinhoud,
organisatie van het onderwijs, de bouw, de inrichting en exploitatie.
b. De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen door het wegvallen van
sponsormiddelen.
c. In lesmaterialen en leermiddelen mag geen reclame voorkomen en er mag geen sprake
zijn van onvolledige of subjectieve informatie.
d. Bij de aanschaf van gesponsorde goederen/producten mag nadien geen sprake zijn
van een verplichte afname van (andere) goederen/producten bij dezelfde sponsor.
e. Reclame die gericht is op leerlingen mag niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke
activiteiten en mag niet de leerlingen aanmoedigen om ouders te stimuleren producten
of diensten van de sponsor af te nemen.
f. Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgeloof of misleidend zijn
en mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.
g. Er moet rekening gehouden worden met bevattingsvermogen en verwachtingspatroon
van leerlingen.
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14. Lesuitval bij ziekte van leerkrachten
Bij ziekte van een leerkracht zal de directie alles op alles zetten om een vervangende leerkracht
te vinden. In uiterste nood zal een klas verdeeld worden over andere groepen. Een groep thuis
laten is de allerlaatste optie. Daarbij zullen de richtlijnen van de inspectie gevolgd worden.
Binnen OBO zijn hierover afspraken gemaakt.
Leidraad bij vervangingsproblematiek:
Het doel van deze leidraad is om bij afwezigheid van leerkrachten de bemensing van de
groep snel en efficiënt te regelen. We leggen in deze leidraad vast wat de afspraken zijn, wat
ouders van ons mogen verwachten en welke keuzes gemaakt worden.
Beleid bij afwezigheid van leerkrachten
1) Als een leerkracht beseft, bepaalt of vermoedt dat hij/zij niet kan werken, meldt hij/zij dit zo
snel mogelijk telefonisch, uiterlijk voor 7.00 uur bij de directeur.
2) De directie van de school volgt de normale procedure bij de aanvraag voor vervanging
(wegens ziekte) via de planner van Leswerk.
3) Er is door de directie een vervanger aangewezen die de taken m.b.t. dit beleid uitvoert
wanneer de directie verhinderd is. Het is ook mogelijk om per school een andere
functionaris hiermee te belasten. Het correct uitvoeren van dit beleid is echter een
verantwoordelijkheid van de directeur van de school.
4) Als een geschikte invaller beschikbaar is gaat deze persoon aan het werk. Als er een
invaller beschikbaar is, maar niet voor de betreffende groep, mag een collega gevraagd
worden om van groep te ruilen.
5) Indien er geen invaller beschikbaar is worden de volgende stappen gezet:
a) Aan de medewerkers in deelbetrekking wordt gevraagd om medewerking te verlenen
aan een tijdelijke uitbreiding van hun werktijdfactor. Het betreft hier een uitbreiding van
de werkzaamheden met de bedoeling een zieke leerkracht te vervangen.
b) Aan medewerkers die “duurzaam inzetbaarheidsverlof”(vroegere BAPO-verlof) of een
andere vorm van (facultatief) verlof willen opnemen, kan worden gevraagd deze
eventueel nu niet op te nemen. Dit verlof wordt dan later opgenomen of indien
mogelijk uitbetaald.
c) Een leerkracht met een specifieke taak met ambulante tijd (zoals IB’er) of adjunctdirecteur neemt de groep over. We proberen dit te beperken om hun werkzaamheden
niet te veel in het gedrang te laten komen. (Maximaal één dag per week, namelijk de
dag van de ziekmelding.) De directeur is in principe niet voor vervanging beschikbaar.
d) Indien er een competente stagiair / leraarondersteuner / onderwijsassistent aanwezig
is, mag deze de groep overnemen onder toezicht van een leerkracht waarmee wordt
afgesproken dat hij/zij toezicht houdt. (Inzet stagiair is afhankelijk van haar/zijn
competenties/vaardigheden en is mede afhankelijk van de bouw). Er kan ook
onderzocht worden of een externe pedagogisch medewerker van een organisatie
waarmee samengewerkt wordt beschikbaar is. Ook deze dient onder toezicht van
bevoegde collega ingezet te worden. T.b.v. het houden van toezicht hoeft de
bevoegde collega niet voortdurend in de klas aanwezig te zijn.
e) Indien bovenstaande stappen niet leiden tot een oplossing, wordt bij andere scholen
geïnformeerd of zij personeel beschikbaar hebben. De school kan hiertoe o.a. een
oproep plaatsen in de app die hiertoe voor de OBO-directies is ingericht. Dit zal in de
meeste gevallen echter niet meteen dezelfde dag tot een oplossing leiden.
Als bovenstaande stappen niet leiden tot het vinden van een bevoegde dan wel
onbevoegde invaller zal tot onderstaande acties besloten kunnen worden:
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f)

De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. Zij krijgen een lespakket mee
en gaan in de andere klas bij de groep zitten. De verdeling kan op verschillende
manieren uitgewerkt worden, zo kan er in de bovenbouwgroepen (6, 7 en 8) voor
gekozen worden om met de deuren open te werken. De volgende afspraken zijn
gemaakt die het verdelen van de leerlingen van de leerlingen over de groepen
vergemakkelijken:
• Bij aanvang van het schooljaar verdeelt de groepsleerkracht de leerlingen al
in groepjes. Mocht verdeling noodzakelijk zijn dan wordt de groep verdeeld
volgends dit model.
• Kleuters worden bij voorkeur niet gesplitst.
• In elk logboek staat de planning van de dag: leerlingen nemen zoveel
mogelijk werk mee volgens die planning. Voor gym-, tekenlessen etc. sluiten
de verdeelde leerlingen aan bij het programma van de groep waarin ze
geplaatst zijn.
g) In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend in overleg met de directeur-bestuurder kan
besloten worden om een groep kinderen naar huis te sturen, omdat geen vervanging
georganiseerd kan worden. Hierbij dienen alle mogelijkheden onderzocht te zijn, die
moeten voorkomen dat de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt.
Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, onverwacht ziekteverzuim is, zullen de
leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd.
Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs
kunnen krijgen, zal de directie de ouders informeren met een mededeling hierover. Dit
wordt ook gemeld bij de onderwijsinspectie.
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15. Statistische gegevens
15.1 Uitstroom groep 8
Aan het eind van schooljaar 2018-2019 verlieten 21 kinderen uit groep 8 de Boemerang. Zij
gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:
6 naar Markland College Zevenbergen
5 naar Prinsentuin Oudenbosch
3 Prinsentuin Breda
2 Markenhage Breda
1 naar Orion Lyceum Breda
1 Tessenerland Breda
1 Stedelijk Gym Breda
1 Graaf Engelbrecht Breda
1 Mencia Mendoza Breda
Anders bekeken stroomden de leerlingen als volgt uit:
2 naar VWO
2 naar Havo/VWO
3 naar Havo
4 naar Havo/Mavo
4 naar VMBO –Theoretisch
1 naar VMBO-Kader +
4 naar VMBO-Kader
1 naar VMBO- Basis
Onze leerlingen hebben gemiddeld een score van 81,5 behaald, dit is bijna 4 punten boven de
door de inspectie ingestelde ondergrens voor onze school van 77,4. Meer informatie kunt u ook
vinden op www.vensterspo.nl.
Dit schooljaar beginnen we aan een nieuwe schoolplan periode (2019-2023). Het schoolplan is
opvraagbaar bij de directie.
15.2 Uitstroom naar het speciaal onderwijs
Er is in het schooljaar 2018-2019 één positieve beschikking afgegeven door de MDC
(multidisciplinaire commissie) van het Samenwerkingsverband i.v.m. een verwijzing naar het
speciaal basisonderwijs. In het schooljaar 2017-2018 zullen er ongeveer 4 leerlingen op school
zijn met een onderwijsarrangement vanuit REC 2 Auris. Een vijfde arrangement is aangevraagd.
De leerkrachten van deze leerlingen worden begeleid door een ambulant begeleider uit REC
2.
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16 Overige informatie
16.1 Algemeen
Adres van de school:
Openbare basisschool De Boemerang
De Meeren 1
4761 SB Zevenbergen
Telefoon: 0168-323118
e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl
site:
www.basisschooldeboemerang.nl

Postadres:
Postbus 1
4760 AA Zevenbergen

Directie:
Marc Embregts
Prinsendam 76
4908 AB Oosterhout
Mob: 061271308
Adres van het bestuur:
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ Roosendaal
0165-548260
Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant
Claudius Prinsenlaan 14
Postbus 90156
4800 RH Breda
tel: 076-5298110
info@rblwest-brabant.nl
Intern begeleider (IB-er)
Lianne Roks
Vakleerkracht Engels
Vacature
16.2 Namen van de leerkrachten:
Kevin van de Berg
Yvette Broere
Connie van Dijk-Cramer
Nanda Donker
Trix Gorter – Goedhart
Joke Huijgens
Jeannette Koenders
Marjo Ligtvoet – Ballemans
Corné v.d. List
Myranda Spiljard
Anthony v.Unen – Lucas-Luijckx
Angela Verhoef
Anja Vingerhoets – Palings
Yvonne van Westenbrugge
Manon Gerritsen (LIO-er)
Conciërge
Tonny van Putten
Tonny werkt op maandag tot 12.00 uur, op woensdag tot 12.15 uur en op dinsdag, donderdag
en vrijdag tot 16.00 uur op school.
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Zij is verantwoordelijk voor de meeste huishoudelijke zaken op school. Ook neemt Tonny een
deel van de administratie voor haar rekening.
In geval van ziekmelding krijgen ouders haar aan de lijn. Kinderen die overblijven kunnen zich
bij haar melden.
16.3 MR.
Voor de leden van de Medezeggenschapsraad verwijzen we u naar de website van onze
school. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: Yvonne van Westenbrugge, Anne Marie
Gebraad en Trix Gorter. Voor het actuele overzicht van de oudergeleding van de MR verwijzen
we u naar de website van de school www.basisschooldeboemerang.nl . Het secretariaat van
de MR kunt u bereiken via
Postbus 1, 4760 AA Zevenbergen of via
MR@basisschooldeboemerang.nl.
16.4 OR
Op onze website staan de namen van de leden van de ouderraad vermeld, met de
bijbehorende
functies.
U
kunt
de
ouderraad
per
e-mail
bereiken:
OR@basisschooldeboemerang.nl
16.5 Groepsbezetting
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8
-

Anthony van Unen (ma, di) Anja Vingerhoets (do, vr)
Trix Gorter (, di, do, vrij) Yvette Broere (vr)
Joke Huijgens (Ma, woe do, vr) Marjo Ligtvoet (ma en di)
Yvette Broere (ma, di, woe), Connie van Dijk (do, vr)
Corné van der List
Nanda Donker (ma-di,woe-vr), Yvette Broere (do)
Angela Verhoef (ma, di, vr) Jeannette Koenders (wo, do)
Myranda Spiljard (ma, di, woe) Yvonne van Westenbrugge (do, vr)
Kevin van de Berg

Myranda Spiljard is rekencoördinator en verricht op rekengebied ondersteunende taken.
Nanda Donker is leescoördinator en zal Jeannette Koenders op leesgebied ondersteunen.
Corné van der List is gedragsspecialist en verricht op dit gebied ondersteunende taken.
Yvonne van Westenbrugge en Anthony van Unen zijn interne cultuurcoördinatoren en
daarnaast coördineert Yvonne als middenmanager de midden en bovenbouw.
Angela Verhoef is hoogbegaafdheidspecialist en coördineert de plusklas en ondersteunt op
dit gebied de leerkrachten.

Joke Huijgens, Nanda Donker, Marjo Ligtvoet, Trix Gorter en Anthony van Unen maken gebruik
van het verlof duurzame inzetbaarheid.
16.6 Schooltijden.
‘s Ochtends is er school van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op de woensdagen is er een uitzondering
voor de groepen 3 t/m 8. Zij gaan dan door tot 12.15 uur.
’s Middags hebben alle groepen school van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Groep 1-2 heeft op woensdag geen school.
Tien minuten voor schooltijd zijn de deuren van de school open en kunnen de leerkrachten de
kinderen
ontvangen.
Op woensdagmiddagen zijn alle kinderen vrij.

16.7 Ziekmeldingen
Indien kinderen door ziekte of doktersbezoek niet naar school kunnen komen vragen wij u dit
46
Schooljaar 2019- 2020

OBS de Boemerang

voor 8.30 uur of 13.00 uur door te geven. (0168-323118)
Indien kinderen onder schooltijd ziek worden dan zullen we ouders of verzorgers bellen en
vragen het zieke kind op te komen halen. In verband met de veiligheid en de verantwoording
mogen er geen kinderen alleen naar huis, de dokter of tandarts onder schooltijd.
16.8 Medicijngebruik en medisch handelen
De Boemerang volgt het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen zoals dat
wordt gehanteerd door de hele stichting OBO West-Brabant. Leerkrachten hebben instructies
gekregen hoe hiermee om te gaan. Soms vragen ouders aan de leerkracht of zij medicijnen
willen verstrekken aan het kind. Te denken valt aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij
toevallen. In deze situatie is toestemming van ouders gegeven, maar dit moet schriftelijk worden
vastgelegd. U wordt gevraagd een verklaring hiervoor te ondertekenen.
16.9 Vragen over Onderwijs
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over
de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directie. Vragen over onderwijs
in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken,
kunt u ook voorleggen aan Ouders & Onderwijs. Dit is de vraagbaak voor ouders over openbaar
onderwijs. Telefonisch te bereiken op nummer 0800 5010, op schooldagen tussen 10.00 uur en
15.00 uur. Digitaal via de website www.oudersonderwijs.nl
Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te
stellen.
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17. Loopcirkel
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