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Dit is de schoolgids van basisschool De Boog te Eindhoven voor het schooljaar 
2016-2017. Deze schoolgids is samen met onze website (www.bsdeboog.nl) 
de plek waar u als ouder de juiste informatie kunt vinden over het komende 
schooljaar. Steeds meer actuele zaken kunt u op onze website vinden en voor 
de meer praktische zaken kunt ook de schoolkalender raadplegen. Zo wordt 
het voor u als ouder nog makkelijker om op de hoogte te blijven van alle 
zaken die De Boog en uw kind aangaan.

In deze gids laten we zien waar De Boog voor staat, op welke manier 
kinderen leren en werken en hoe de sfeer op school is. De bedoeling is om 
u als ouder(s)/verzorger(s) uit te leggen wat u mag verwachten als uw 
kind een leerling van onze school is of wordt. Daarnaast is de schoolgids 
een verzameling van gegevens voor iedereen die als ouder of andere 
belangstellende bij De Boog betrokken is. 

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u tijdens het 
lezen onduidelijkheden tegenkomen of roepen bepaalde stukken tekst vragen 
bij u op, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen.

Daar waar in de teksten ouders worden genoemd, bedoelen we ook alle 
andere verzorgers van de kinderen die onze school bezoeken.

Het hele team van De Boog wenst iedereen een fijn schooljaar!

Maretta de Jong, directeur 

Voorwoord
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Zakelijke gegeVens

Koudenhovenseweg Zuid 202

5641 AC Eindhoven

Tel. 040-2811760

Schoolrekening Rabobank:

NL31 RABO 0184 8254 31

e-mail: deboog@skpo.nl

website: www.bsdeboog.nl
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klassenindeling 2016 - 2017

Groep      Leerkracht

1-2 A   Karlijn Eikenaar

1-2 B   Marieke Kiffers / Astrid van Laar 

1-2 C  Naomi Bax 

1-2 D   Oxana de Kruijk / Alexandra Angles Insern

3A   Nicole van de Moosdijk / Alexandra Angles Insern

3B   Joyce Peeters / Joyce van de Broek

4     Ingrid van de Crommert 

5A   Mirjam Smouter 

5B   Frank Roosen 

6    Syl Polder / Karin van Grunsven

7    René van Kemenade

8    Niels Pennings

ManageMentteaM

Het managementteam bestaat uit de directie en twee intern begeleiders (ib-ers). Zij houden zich met 
name bezig met de organisatorische kant van het onderwijs. Het managementteam draagt samen met 
de overige teamleden zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingbegeleiding en het welzijn 
van allen die aan de school verbonden zijn.

De directeur is de eindverantwoordelijke van de school. Ouders kunnen bij het managementteam 
terecht met allerlei vragen en/of problemen, ideeën en suggesties. De directeur vertegenwoordigt de 
school in besprekingen met bestuur en andere instanties.

Maretta  de Jong                   vacature 3 dagen 

directeur                            adjunct directeur 

ma-di-do-vr                   

m.post-dejong@skpo.nl

Wendy Verbaant                       Carmen van Krevel

IB-er groep 3A-4-5A-6 t/m 8       IB-er groep 1-2-3B-5B

di-woe- do                                ma/di/woe/do

w.verbaant@skpo.nl c.vankrevel@skpo.nl
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ZorgteaM

Het zorgteam bestaande uit beide ib-ers coördineert de hulp en zorg aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Dit team organiseert leerling besprekingen en overlegt met 
groepsleerkrachten over de extra zorg die sommige leerlingen nodig hebben en hoe deze zorg het 
beste geregeld kan worden. 

Het zorgteam informeert de directie over zorgleerlingen n.a.v. de leerling besprekingen en indien nodig 
tussentijds.

de groepsleerkrachten

De primaire taak van de groepsleerkracht is lesgeven aan kinderen en het begeleiden van de groep. 
Sommigen doen dat alleen en sommigen samen met een andere leerkracht in een duobaan. Daarnaast 
besteden ze tijd aan lesvoorbereidingen, het vastleggen van leerling gegevens, het plannen van 
leerlingenhulp, het houden van oudergesprekken en ze nemen deel aan overlegvormen. Ook heeft elke 
leerkracht zitting in een of meerdere commissies die, samen met ouders, verschillende festiviteiten 
organiseren.

Alexandra Angles Isern
a.anglesisern@skpo.nl
(ma-wo)

Joyce van de Broek.
j.vandebroek@skpo.nl
(di-wo-do-vr)

Ingrid van de Crommert 
i.vandecrommert@skpo.nl
(fulltime)

Karlijn Eikenaar 
k.eikenaar@skpo.nl
(fulltime)   

René van Kemenade 
r.vankemenade@skpo.nl
(fulltime)   

Oxana de Kruijk
o.dekruijk@skpo.nl
(ma-di-do-vr)

Marieke Nijhoff 
m.nijhoff@skpo.nl
(ma-di-wo)

Astrid van Laar 
a.vanlaar-klaassen@skpo.nl
(do-vr)   
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Joyce Tielen - Peeters 
j.peeters@skpo.nl
(ma-di) 

Nicole van de Moosdijk 
n.vandemoosdijk@skpo.nl
(di-wo-do-vr)  

Karin van Grunsven
k.vangrunsven-oldenburg@skpo.
nl
(di-wo-do) 

Mirjam Smouter 
m.smouter@skpo.nl
(fulltime)

Frank Roosen 
f.roosen@skpo.nl
(fulltime) 

Syl Polder
s.polder@skpo.nl
(ma-vr)

Naomi Bax 
n.bax@skpo.nl
(fulltime)

Niels Pennings
n.pennings@skpo.nl
(fulltime)
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Administratie   
 

 

Gerdie Engels 
g.engels-doomen@skpo.nl
(ma-wo-vrij) 

Conciëge 
   

Clemens Hens 
c.hens@skpo.nl 
(ma t/m do) 

Noud Habraken  
(vrijdag)  
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I.C. basisschool De Boog valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Ka-
tholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. (SKPO). 

De grondslag van deze stichting zijn de christelijke beginselen met als 
richtsnoer het evangelie van Jezus Christus, zoals die tot ons komt vanuit de 
Bijbel en door de katholieke en protestants christelijke kerken uitgedragen 
wordt. De stichting heeft tot doel de bevordering van basisonderwijs in 
Eindhoven en omgeving in overeenstemming met de hiervoor beschreven 
grondslag. 

De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 36 basisscholen in 
Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel met in totaal ruim 10.000 leerlingen. 
Van deze scholen dragen er 22 een katholieke signatuur, 4 een protestants 
christelijke en 14 een interconfessionele. 

Elke school van de SKPO werkt met dezelfde uitgangspunten zoals is 
vastgelegd door het bestuur. Een groot deel van de gegevens is te vinden via 
de homepage van de SKPO: 

www.skpo.nl.

De SKPO wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het 
onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs, scholen in 
onderwijsachterstandsgebieden, scholen die werken vanuit vernieuwende 
concepten, neveninstromers, asielzoekers, enz.

De werkwijze is geënt op de fundamenten van de lerende organisatie, 
waarbinnen de schooldirecteur wordt erkend als integraal manager. Er 
zijn volop mogelijkheden voor de individuele scholen om zich op basis van 
kwaliteitseisen, voor wat betreft het onderwijsconcept, te profileren. 

Het bestuur bestaat uit elf leden; vijf leden behorend tot de katholieke fractie, 
vijf behorend tot de protestants christelijke fractie en een onafhankelijk 
voorzitter. 

Het bestuur - op enige afstand opererend, maar wel actief toezichthoudend 
- stelt het algemeen beleid vast, schept voorwaarden voor de uitvoering en 
legitimeert en sanctioneert acties die daaruit voortvloeien. 

De organisatiestructuur is momenteel in beweging: het bestuur wordt 
gewijzigd in een Raad van Toezicht en het bovenschools managementteam 
in een College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit twee 
personen. Het plenum van directeuren en beleidsadviescommissies op elk 
deelgebied staan borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig 
beleidsontwikkelingtraject.

Het secretariaatsadres is:

Vonderweg 12

5616 RM Eindhoven 
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kwaliteits indicatoren s.k.p.o.

de aantoonbare kwaliteit van een skpo-school

Welke factoren zijn voor u als ouder bepalend in uw schoolkeuze? Voor veel 
ouders is de nabijheid van de school van belang. Maar ook andere zaken 
zijn van belang: waar gaan vriendjes en vriendinnetjes naar school, de 
ervaringen van andere ouders, de indruk van het gebouw, de algemene sfeer 
in de school en op het plein, de informatie van de directie, de website, de 
onderwijsmethode, de aandacht voor sport, cultuur en identiteit. Allemaal 
elementen die mogelijk een rol spelen in uw keuze. Veel van deze aspecten 
zijn voor u als ouder eenvoudig te beoordelen. 

Voor u als ouder is daarnaast ook het resultaat van alle inspanningen van 
belang. Dat ervaart u dagelijks bij uw kind en dit vertaalt zich uiteindelijk in 
de mate waarin de school heeft bijgedragen aan de cognitieve, de sociale en 
de emotionele ontwikkeling. Of uw kind binnen het voortgezet onderwijs op de 
goede plek zit wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het team van 
de middelbare school. En dat is vooraf moeilijker te beoordelen. 

De kwaliteit van het onderwijs is moeilijk in beeld te krijgen. De afgelopen 
jaren is op alle niveaus van de SKPO uitvoerig gesproken over de vraag: Wat 
verstaan we onder goed onderwijs? Leerkrachten, ouders en schooldirecties 
hebben met elkaar vastgesteld wat zij onder goed onderwijs verstaan en wat 
dit dan voor een school betekent. Dit proces heeft geleid tot een visie op 
onderwijs die zich op de volgende aspecten richt:

 - Kinderen moeten zich op de school ‘thuis’ voelen en veilig voelen en   
 graag naar school komen.

 - De school dient uit te dagen tot optimale prestaties in het verwerven   
 van kennis en vaardigheden.

 - De school draagt bij aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid,    
 verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid.

  

de kwaliteit van onderwijs zichtbaar gemaakt

Onze onderwijsvisie is vertaald in een aantal kwaliteitsindicatoren. Deze 
geven een beeld van de mate waarin de school in staat is om deze kwaliteit 
ook waar te maken. Alle SKPO-scholen brengen vanaf het schooljaar 2007-
2008 jaarlijks de onderwijskwaliteit in beeld. De kwaliteitsindicatoren zijn 
er voor de algemene SKPO-directie en voor directie, team en MR van een 
school om de kwaliteit van de school jaarlijks in beeld te brengen. Daarmee 
legt de school verantwoording af aan het schoolbestuur, de MR en de ouders 
over de belangrijkste elementen van het onderwijs van de school over het 
afgelopen schooljaar. Mede op basis van deze informatie stelt de school het 
onderwijskundig beleid voor de komende jaren bij. Tevens stelt het de school 
in staat om gericht te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Voor ouders kunnen de kwaliteitsindicatoren in combinatie met de 
toelichting van de directie op de desbetreffende basisschool bijdragen aan de 
keuze voor een basisschool. 
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De wijze waarop op een school onderwijs wordt verzorgd naast deze algemene 
SKPO-visie, wordt bepaald door ouders en team. Elke school van de SKPO 
kiest hierbinnen zijn eigen accenten.

Achtereenvolgens zullen nu de indicatoren worden benoemd en beschreven.

De vier kwaliteitsindicatoren zijn: 

1.  Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school     
 bepaalde verwachte schoolgrootte en de voor de gemeente      
 geldende opheffingsnorm.

2. De leerresultaten per school op basis van de Cito-     
 eindscore, afgezet tegen het gewicht van de leerlingen     
 (gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders). 

3.  De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar    
 voortgezet onderwijs afgezet tegen het advies in groep acht.

4.  Het welbevinden van leerlingen.

ad. 1 Het leerlingaantal

Het leerlingenaantal is een indicator voor bestuur, schooldirectie en MR. Als 
gedurende een aantal jaren het leerlingenaantal van de school afwijkt van het 
aantal dat het bestuur in verband met de schoolorganisatie wenselijk acht zal 
daarover met de schooldirectie in gesprek worden gegaan. Ook speelt hierbij 
de opheffingsnorm, geldend voor de gemeente waarin de school zich bevindt, 
een belangrijke rol. Het management van de SKPO heeft periodiek gesprekken 
met de schooldirecties van scholen die onder deze norm opereren.

ad. 2 De leerresultaten

Het gewogen onderwijsresultaat van de school geeft door middel van 
een cijfer aan hoe de schoolprestaties zich verhouden ten opzichte van 
vergelijkbare scholen. Gemeten worden de resultaten van rekenen, taal 
en studievaardigheden op/bij de CITO-eindtoets. De effecten van het 
opleidingsniveau van de ouders (vertaald in leerlinggewicht) worden in deze 
methode meegewogen. 

Bij een score onder de vastgestelde ondergrens (dit is dezelfde ondergrens 
als de inspectie hanteert), gaat de SKPO-directie met de schooldirectie in 
gesprek. De school wordt gevraagd een analyse te maken van de oorzaak 
van deze score en een plan van aanpak om de score voor het volgend jaar te 
verbeteren. 

ad. 3 Advies van primair onderwijs richting voortgezet onderwijs

Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen die 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is van belang om in beeld te krijgen 
of de verwezen leerling op het voortgezet onderwijs na enkele jaren ook 
daadwerkelijk op het geadviseerde niveau blijkt te functioneren. De kwaliteit 
van een school kan mede worden bepaald door de mate waarin zij in staat is 
een voor meerdere jaren passend advies te geven. Dit cijfer geeft een beeld 
van de mate waarin de school hierin slaagt.
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ad. 4 Het welbevinden van leerlingen

Het is erg belangrijk dat uw kind het naar zijn zin heeft op de school. 
Natuurlijk is dat niet bij elke leerling een constant gegeven en is de school niet 
de enige factor die invloed heeft op het welbevinden van uw kind. Jaarlijks 
wordt in de groepen 6, 7 en 8 het welbevinden onderzocht. Over meerdere 
jaren wordt bekeken of voldoende leerlingen het naar hun zin hebben op 
de school en dus of het schoolteam er in slaagt om een veilige en plezierige 
leeromgeving te creëren.   

Voor meer informatie over onze kwaliteitsindicatoren verwijzen wij u naar 
www.skpo.nl.

de zin en onzin van cijfers

De discussie over de vraag wat je moet meten om de kwaliteit van onderwijs 
in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Ook de vraag hoe er gemeten 
moet worden houdt de gemoederen al vele jaren bezig. Cijfers vragen om 
toelichting en geven slechts een beeld van een deel van het gehele onderwijs 
van een school. In een reeks van jaren is het bovendien gebruikelijk dat 
er incidenteel afwijkingen op het normale beeld voorkomen. Vooral op 
kleinere scholen kan de samenstelling van een groep in een bepaald jaar een 
positieve of negatieve afwijking van de normale scores tot gevolg hebben. De 
schoolscores over meerdere jaren brengen de prioriteiten van de school in 
beeld. De ene school legt een zwaarder accent op de schoolprestatie, de ander 
wil zich onderscheiden op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerling. 

De directie van De Boog is graag bereid de cijfers toe te lichten en aan te 
geven op welke wijze zij daar mee om gaat. Informatie van de schooldirectie is 
een belangrijke aanvulling op de waarde van een dergelijk meetgegeven. Voel 
u dus uitgenodigd voor een gesprek. 

De waarderingen van indicatoren als schoolresultaten en leerling welbevinden 
geven alleen inzicht in de gemiddelde schoolresultaten. Deze resultaten 
geven geen inzicht in het leerresultaat of het welbevinden van een individuele 
leerling. De feitelijke individuele score kan afwijken van de meetwaarde die 
met de gebruikte instrumenten wordt gemeten. 
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1.1 Missie spil centrum ‘t hofke

Spilcentrum ’t Hofke is een centrum waar kinderen tussen de 0 en 13 jaar 
opvang en onderwijs krijgen. Het centrum is gelegen in de wijk Tongelre in 
Eindhoven. Binnen het centrum werken alle medewerkers en partners met een 
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Daarmee is onze primaire taak het bie-
den van opvoeding, opvang en onderwijs.

Wij werken opbrengstgericht. Daarin bieden wij een doordacht pedagogisch 
klimaat, waarin ieder kind zich veilig en uitgedaagd voelt. ’t Hofke is een In-
terconfessioneel Spilcentrum waar elk geloof en iedere cultuur welkom is. Wij 
willen dat elk kind op ons Spil, zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen 
en de tijd op ons Spil succesvol kan afronden.

Visie spil centrum ‘t hofke 

omgevingsbeeld:

Wij zijn een Interconfessioneel Spilcentrum in de Eindhovense Wijk Tongel-
re. Ons Spil is gehuisvest in een eigentijds gebouw vlakbij het groendomein, 
het Wasven. Onze kinderen wonen voornamelijk in de buurt of de omliggende 
buurten van de school. De cultuur, de opvoeding en het opleidingsniveau van 
de ouders  van onze kinderen is divers. Het kinderaantal is groeiende.  Wij  
blijven de komende jaren  investeren in de kwaliteit van de opvang en het 
onderwijs, de samenwerking met ouders en onze pedagogisch partners in ons 
Spilcentrum.

droompositie:

Wij zijn een Spilcentrum dat gekenmerkt wordt door de volgende waardes: 
Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Verbondenheid, Veiligheid, Vrijheid en Vak-
manschap. Het team is enthousiast, leergierig, trots en uit op samenwerking: 
met elkaar, met kinderen, met ouders  en met alle partners waarmee we sa-
menwerken. Alle teamleden zijn professioneel, handelingsgericht en spelen in 
op de talenten van kinderen. Zij zijn de begeleiders van kinderen in hun eigen 
leerproces. Er is een eigentijds, gedifferentieerd aanbod dat structuur biedt 
en leidt tot ontwikkeling van elk kind en medewerker en mogelijkheden biedt 
voor groeps-doorbroken werk. Iedereen voelt zich welkom. Onze kinderen ko-
men met plezier naar ons Spilcentrum en voelen zich trots en verantwoordelijk 
voor hun eigen ontwikkeling en elkaars groei en geluk. Wij zijn respectvol naar 
elkaar met ruimte voor reflectie, creativiteit en (talent)ontwikkeling. Aan het 
einde van hun tijd op het Spilcentrum ‘t Hofke zijn de kinderen gegroeid tot 
zelfstandig denkende wereldburgers. Ouders zijn tevreden en bevelen onze 
Spilcentrum aan.

succesformule (om te komen tot de droompositie):

Goed onderwijs maak je samen!  Wij zijn er voor de kinderen en bouwen een 
vertrouwensband met ze op. Kinderen zijn trots op hun werk en willen dit met 
elkaar delen. We prikkelen kinderen tot goed nadenken. We zijn transparant 
en toegankelijk en werken vanuit een open communicatie. De focus ligt op 
een goede sfeer en positiviteit. We spreken zaken respectvol naar elkaar uit. 
We hebben duidelijke afspraken en spreken elkaar daarop aan. Alle teamle-
den werken vanuit passie voor hun vak. Zij hebben voortdurend oog voor de 
leer-en ontwikkelbehoefte van de kinderen. De sociaal emotionele ontwikke-

1. de inrichting Van het onderwijs
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ling van elk kind hebben we goed in beeld.  Iedereen investeert in de eigen 
ontwikkeling. Kwaliteiten en eigen vakmanschap bij teamleden worden benut 
en waardering voor elkaar wordt uitgesproken. Er is een professionele cultuur 
waarin elke medewerker reflecteert op het eigen professioneel handelen.  Wij 
stellen heldere en concrete doelen, zowel naar de kinderen, naar onszelf, naar 
het onderwijs en het pedagogisch kader. We leggen de lat hoog en handelen 
hiernaar. We werken oplossingsgericht. Wij zijn voortdurend gericht op samen-
werking met al onze kinderen, ouders  en Spilpartners. Wij zijn toekomstge-
richt, staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken planmatig. Er is een 
blijvende focus op: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. We 
werken met plezier en ambitie en stralen dit uit.

Vanuit onze visie hebben we enkele kernwaarden geformuleerd die we binnen 
onze jaarplannen uitwerken tot concrete acties.

1. Talentontwikkeling

2. Samen

3. Respect

4. Ouderbetrokkenheid/ educatief partnerschap

Deze voornemens staan hieronder verder uitgewerkt bij de nieuwe jaarplannen 
bij 1.2.3 
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1.2  resultaten/eValuatie/plannen 

1.2.1   schoolresultaten

Om ouders de gelegenheid te geven om de inspanningen van de school te 
volgen, zijn scholen door de inspectie verplicht een aantal resultaten op te 
nemen in de schoolgids. Deze resultaten zijn geen indicatie voor de kwaliteit 
van de school of het lesprogramma, maar geven informatie over de uitstroom 
van de leerlingen naar ander (vervolg)onderwijs.

De Cito-toetsuitslagen van de afgelopen 3 jaar waren gemiddeld als volgt:

2016: 534.6   landelijk gemiddelde is 534.5

2015:  539.1   landelijk gemiddelde is 534.8

2014:  531.1   landelijk gemiddelde is 534.4  

De schooladviezen waren dit schooljaar als volgt:

Praktijkschool:     0  leerlingen

Basisberoepsgericht:      3  leerlingen

Basis-/kaderberoepsgericht:     2  leerlingen

Kaderberoepsgericht:    2  leerlingen 

Kaderberoepsgericht/VMBO-T:   1  leerling

VMBO-T:       4  leerlingen

VMBO-T/Havo:     2  leerlingen

HAVO:       6  leerlingen

HAVO/VWO:       1  leerling

VWO:                7  leerlingen

Zij volgen dit onderwijs op de volgende scholen:

- Lorentz Casimir Lyceum

- Eckart College

- Pleincollege Aloysius/De Roosten

- Pleincollege Nuenen

- Augustinianum

- Novalis College

- Pleincollege St. Joris

- Pleincollege Van Maerlant

- Christiaan Huijgens College

- Vakcollege Eindhoven

- Antoon Schellenscollege

- Scholengemeenschap De Rooi Pannen

- Sint Lucas
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Indicatoren SKPO:

Sinds enkele schooljaren hanteren we indicatoren om de output te meten. 
Deze indicatoren richten zich op de volgende aspecten:

- leerlingaantal 

- leeropbrengst (gemeten met CITO eindtoets)

- plaats VO na 3 jaar 

- welbevinden (gemeten met SAQI in groep 6-7-8). De School  Attitude 
Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die  informatie geeft over hoe 
een leerling de school ervaart. 

Hieronder vindt u een overzicht van de indicatoren over de laatste 3 
schooljaren afgezet tegen de norm.

leerlingaantal:

Jaar 2013 2014 2015 norm max. 
5%

leerlingaantal 223 239 262 9.6 %

U ziet dat ons leerlingaantal ten opzichte van 2014 stijgende is. De gegevens 
die gebruikt worden voor deze indicator worden verkregen uit de officiële tel-
datum 1 oktober 2015. De stijging was voorzien in de prognose. In juni 2016 
zien we dat het leerling aantal verder gestegen is. Naar verwachting telt de 
school op 1-10-2016 een leerlingaantal van 265 leerlingen. Wij zijn erg trots 
dat onze school met het onderwijs dat we bieden voor veel ouders reden is om 
te kiezen voor De Boog.   

leeropbrengst

Jaar 2014 2015 2016
schoolscore 531.1 539.1 534.6
landelijk 
gemiddelde

534.4 534.4 534.5

De leeropbrengst, gemeten met de CITO Eindtoets in groep 8, ligt dit 
jaar boven het landelijk gemiddelde. Er hebben 27 van de 28 leerlingen 
deelgenomen. Een resultaat waar we tevreden over zijn. Op schoolniveau 
worden de toets gegevens geanalyseerd en besproken met het team en de 
medezeggenschapsraad. Het geeft ons een beeld over het totaalonderwijs 
dat wij de kinderen bieden. De opbrengsten geven ons, samen met andere 
gegevens, richting aan de toekomst van ons onderwijs in alle leerjaren.

plaatsing Vo na 3 jaar:

Jaar 13-14 14-15  15-16
Norm 80% 80%  80%
schoolscore 79.59 86,21  95,35

Al verschillende jaren op rij laten we zien dat we een goed beeld hebben 
van onze leerlingen die de school verlaten na groep 8. Dit uit zich in goede 
scores waarin we het definitieve schooladvies vergelijken met de plaats van de 
leerling na drie jaar in het VO. Ook In 2016 zien we dat de school ruim boven 
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de SKPO norm scoort. Het tot stand komen van het schooladvies blijft altijd in 
ontwikkeling. Dit cyclisch proces zorgt ervoor dat ook de komende schooljaren 
passende schooladviezen gegeven worden.

welbevinden:

Jaar 2014 2015  2016
Norm 11% 11%  11%
schoolscore 5.40% 5.68%  5.2 % 

Eén van de belangrijkste zaken op onze school is het welbevinden van uw 
zoon/dochter. Dit wordt jaarlijks gemeten middels de SAQI (School Attitude 
Questionnaire Internet). Deze vragenlijst wordt via internet afgenomen en laat 
onder andere een duidelijk beeld zien van het welbevinden. Daarnaast krijgen 
we per leerling en per groep een duidelijk overzicht van de aandachtspunten 
op sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen we gericht werken aan bijvoorbeeld 
het pedagogisch klimaat in een groep of het welbevinden van een individueel 
kind.

De laatste drie jaar laten we zien dat we hier oog voor hebben, dat we het 
jaarlijks meten in groep 6-7-8 en dat we daar waar nodig preventieve zorg 
bieden om het welbevinden ook goed te houden.

1.2.2   evaluatie van het vorige schooljaar

onderwijskundig

Het afgelopen schooljaar hebben we met behulp van jaarplannen ontwikkeling 
gemaakt op verschillende onderwijskundige gebieden. We zijn trots op wat we 
met elkaar bereikt hebben.

 Afronding van het Implementatietraject KIJK.

Start van het implementatietraject ZIEN.

Invoering van de methode begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL.

Er is een nieuwe methode Engels en studievaardigheden gekozen.

We hebben een oriëntatie gedaan op coöperatieve werkvormen in combinatie met woor-
denschatonderwijs.

Vervolg van dramalessen en activiteiten binnen de school.

Uitbreiden van de doorgaande lijn VVE met vormen van ouderbeleid en educatief part-
nerschap.

Vormen van de Missie en visie van ons Spilcentrum met de uitwerking in kernwaardes.

Pilot levelwerk en tablet onderwijs afgerond.

De ontwikkeling van dit jaar geeft ons input voor het vervolg. Sommige onderwerpen 
worden vervolgd met een aangepast doel en sommige zullen worden afgesloten door 
borging. Wij zijn trots met elkaar op alle behaalde doelen.
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de zorg & begeleiding

In augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Het School  Ondersteuning 
Profiel (SOP) is opgesteld en op de site van de school geplaatst. Hierin staat 
beschreven in welke onderwijsbehoeften De Boog voorziet en waar onze 
grenzen liggen. 

 
Afgelopen schooljaar is de zorg & begeleiding op de inmiddels gebruikelijke 
wijze uitgevoerd. Dit wil zeggen dat middels een vooraf gepland jaarrooster 
alle groepen systematisch door de betreffende docent besproken worden met 
de Intern Begeleider. Daarnaast zijn er ook altijd twee gesprekken waarbij de 
directie aanwezig is en waar de opbrengsten centraal staan. Zoals hierboven 
ook al is beschreven stond het nog beter analyseren van de leerling resultaten 
centraal.

de kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg is de onzichtbare samensmelting van alle onderdelen die 
ons onderwijs aan elkaar verbindt en ervoor zorgt dat alles in ontwikkeling 
blijft. Als onderdeel van de kwaliteitszorg heeft dit jaar sterk de focus 
gelegen op de ontwikkeling van de professional. Dit is gebeurd door het 
volgen van de zogenaamde jaarcyclus. Evaluatie van de cyclus maakt dat 
er een enkele bijstelling gedaan moet worden, maar over het algemeen 
mag geconcludeerd worden dat het volgen van dit systeem heeft geleid 
tot betere resultaten en ontwikkeling van het team. Onderdelen van de 
jaarcyclus zijn: klassenbezoeken door directie en ib, groepsbesprekingen, 
overdrachtsgesprekken en opbrengstgesprekken. Daaruit voorvloeiend worden 
persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 

Binnen de kwaliteitszorg heeft, het opstellen en het beschrijven van 
het schoolplan voor de jaren 2015-2019, afgelopen jaar een grote plek 
gekregen. Voor het verkrijgen van de gegevens en analyse heeft de school 
verschillende vragenlijsten uitgezet onder team, ouders en leerlingen. Voor 
de toekomstplannen worden verschillende gegevens meegenomen. De 
medezeggenschapsraad is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming 
van het schoolplan. Voor een uitgebreide analyse en de daaruit vloeiende 
plannen verwijzen we u naar het schoolplan. Dit is te vinden op de website van 
de school.

1.2.3   nieuwe voornemens 

Vanuit de nieuwe visie van de school gaan wij met de volgende kernwaarden 
werken.

1. Talent ontwikkeling

2. Samen

3. Respect 

4. Ouderparticipatie
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Vanuit deze kernwaarden zijn er een aantal onderwerpen waar we met elkaar 
mee aan de slag gaan in schooljaar 2016-2017.

•	 Tweede jaar implementatie ZIEN groep 3/8 en Nieuwsbegrip

•	 Implementatie traject coöperatieve werkvormen traject met de school 
begeleidingsdienst Onderwijs Maak Je Samen

•	 Vernieuwen groepsplannen

•	 Vervolg woordenschat

•	 Voortgang drama en muziek impuls

•	 Voortgang zorg en begeleiding

Voor het komende jaar hebben wij de volgende hoofdzaken vastgesteld: 

Als onderdeel van de kwaliteitszorg zal de ontwikkeling van de professional 
altijd aan de orde blijven.      

Dit jaar gaan we met Coöperatief Leren aan de slag. Samen met 
onderwijsbegeleidingsdienst Onderwijs Maak Je Samen gaan we dit onderwerp 
verder uitwerken. 

We vervolgen in de groepen 1-2 samen met Korein het het VVE-plan. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de plannen verwijzen we naar het VVE-plan 2015-
2019. Wanneer u interesse heeft mag u het plan op school inzien.

 Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Dat 
betekent dat wij in ons ondersteuningsaanbod steeds beter moeten kunnen 
aansluiten bij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. 
Dit zal tijdens de groepsbesprekingen en individuele leerling besprekingen 
intensief besproken worden. Daarbij kan de hulp worden ingeschakeld van 
onze externe dienst die met haar expertise veel antwoorden heeft op onze 
vragen. Deze begeleiding zal dit jaar weer schoolbreed ingezet worden.

 Voor een degelijk ondersteuningsaanbod zal het School Ondersteunings 
Profiel (SOP) verder uitgerold worden. In ons SOP staat beschreven 
welke ondersteuning wij op onze school kunnen bieden en hoe dit wordt 
vormgegeven. Het SOP is onderdeel van het grote aanbod van ons 
samenwerkingsverband waar wij onderdeel van zijn (Samenwerkingsverband 
Eindhoven e.o.). Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning 
verwijzen we u naar het SOP-document. Dit is te vinden op de website van de 
school.

 Vanuit de zorg en begeleiding blijft de inzet van groepsplannen vervolg 
krijgen, waarbij we steeds meer de mogelijkheden voor de sterke leerlingen 
onderzoeken. Hiervoor zal o.a. de weektaak inhoudelijk meer diepgang en 
differentiatie bevatten. Daarnaast maken we ook gebruik van de methode 
Levelwerk. Deze methode biedt de leerlingen de kans om met meer, ander 
en diepgaander materiaal in aanraking te laten komen. Voor deze leerlingen 
kan het voorkomen dat de gebruikelijke tijd die voor een bepaald vak 
staat  ingekort wordt waardoor de leerlingen aan de slag kunnen met werk 
afgestemd op hun niveau. Levelwerk wordt voor schooljaar 2016-2017 ingezet 
voor de groepen 1/2, 6, 7 en 8. 

 Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling bij de kinderen 
gaan we verder met het observatiemethode ZIEN. Deze methode geeft ons 
een helder beeld van de ontwikkeling bij de kinderen. Daarbij kunnen we met 
behulp van de methode een juiste aanpak bieden op het moment dat we zien 
dat de ontwikkeling stilstaat of terugvalt. ZIEN wordt ingezet voor de groepen 
3-8.

In de groepen 1/2 maken we gebruik van observatie en registratiesysteem 
KIJK!



20

ICT-ontwikkelingen staan nooit stil. Dit schooljaar gaan de groepen 5-8 de 
verwerking van de leerstof van o.a. het vakgebied rekenen en spelling op 
een tablet maken. Hierdoor hebben de leerkrachten sneller een beeld van de 
voortgang van de kinderen. De software op de tablets is 100% afgestemd op 
onze methodes en kunnen de opdrachten aanpassen op het niveau van de 
kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen sneller op hun eigen niveau aan de 
slag en kan de leerkracht het aanbod nog beter afstemmen.

Het team heeft veel zin om met de bovenstaande plannen aan de slag te gaan 
en hoopt veel te bereiken.

1.3  organisatie Van het onderwijs

1.3.1   de groepen

Bij de start van dit schooljaar telt de school 265 leerlingen verdeeld over 12 
groepen. Er werken ca. 25 personeelsleden, waaronder 1 conciërge en een 
administratief medewerkster. Op onze school werken we, indien mogelijk, met 
groepen waar kinderen afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling zijn ingedeeld 
in groep 1 t/m 8. In de groepen 1-2 werken we met heterogene groepen. Zo 
kunnen we nog beter aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 

Minder- en meer begaafde leerlingen of leerlingen met leerproblemen 
krijgen extra aandacht in de klassen. Aan het eind van elk schooljaar vindt 
een overgang plaats naar de volgende jaargroep. Kleuterschoolverlenging, 
zittenblijven of versnellen kan in het belang van het kind tot de mogelijkheden 
behoren. 

1.3.2   onderwijsleergebieden en de tijd daaraan besteed

In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vak- en vormingsgebieden 
aangeboden moeten worden. 

In de kleuterbouw komen deze leergebieden in verschillende thema’s aan 
de orde. Dit gebeurt met de methode Kleuterplein in samenhang met 
grondgedachten vanuit de  uit basisontwikkeling.

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden aangeboden. Hiervoor ge-
bruiken wij methodes die aan de kerndoelen (WPO) voldoen. Doorgaans is een 
methode 10 jaar te gebruiken. Onze methodes worden volgens een cyclisch 
vervangen waardoor we altijd gebruik maken van eigentijdse lesboeken die 
voldoen aan de gestelde normen.

de weektaak voor het jonge kind 

De weektaak bij jonge kinderen is een middel om de kinderen te leren plannen 
en te organiseren. Om de kinderen te motiveren en te betrekken, maken de 
kinderen een weektaak die aansluit op hun eigen onderwijsbehoeftes. Kinde-
ren krijgen de begeleiding die nodig is van de leerkracht om succesvol aan een 
weektaak te werken. Kinderen kunnen op die manier steeds vaardiger worden 
en de weektaak zelfstandig en op eigen niveau afronden met uiteindelijk een 
positief effect op hun zelfvertrouwen, cognitie en taakwerkhouding.  
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Om aan een weektaak te werken wordt een beroep gedaan op vijf verschillen-
de functies (Dawson & Guare, 2015):

•	 Planning

•	 Organisatie

•	 Timemanagement

•	 Metacognitie

•	 Volgehouden aandacht

De weektaak geeft de leerkracht de mogelijkheid om de kinderen te observe-
ren (in verschillende leergebieden) en het geeft ruimte om de kinderen te be-
geleiden waar nodig. De weektaak wordt op een zichtbare plek in de klas op-
gehangen waardoor de kinderen en de leerkracht een goed overzicht hebben 
op de taken en er ook te allen tijde op teruggekoppeld kan worden. 

Naast het werken met de weektaak vinden we het belangrijk dat er voldoende 
ruimte wordt gecreëerd voor vrije keuze en spel.  Kinderen hebben een drang 
naar zelfsturing. Ze willen exploreren, initiatieven nemen en zelfstandig zijn. 

Hieronder is aangegeven hoeveel tijd er gemiddeld per week besteed wordt 
aan een aantal leergebieden. Van de circa 25 uren onderwijstijd per week 
besteden wij: 

- ca. 6 ½ uur aan taal- en leesonderwijs;

- ca. 5 ½ uur aan reken- en wiskundeactiviteiten;

- ca. 3 uur aan de kennisgebieden, zoals aardrijkskunde,     
 geschiedenis etc.;

- ca. 4 uur aan de creatieve vakken en lichamelijke oefening;

In totaal gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in dit schooljaar 930 
uur naar school. De groepen 5 t/m 8 maken dit schooljaar 965 uur. In de 
schoolkalender vindt u alle geplande vrije dagen/middagen. 
Gemiddeld genomen over 4 jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 3720 
uur naar school en de leerlingen van groep 5 t/m 8  3860 uur. Een leerling 
op De Boog krijgt dus 7580 uur onderwijs. Wettelijk is vastgesteld dat een 
leerling in acht schooljaren 7520 uur onderwijs moet krijgen. De Boog voldoet 
aan de norm.

1.3.3   Zelfstandig werken

In onze school is zelfstandig werken de basis van het onderwijs. De school 
biedt de kinderen mogelijkheden zelfstandig naar oplossingen te zoeken. 
Zelfstandig werken is een geleidelijk proces dat vanaf groep 1 structureel 
opgebouwd wordt. De kinderen krijgen een weektaak en moeten deze in 
eigen tempo, op eigen niveau in een week zelfstandig afronden. Door het 
zelfstandig werken en de weektaak kan er goed gedifferentieerd worden, zodat 
de leerkracht de kinderen zoveel mogelijk extra hulp kan bieden, dus in eigen 
tempo en op eigen niveau. Duidelijke regels en afspraken binnen de school 
zijn daarbij van belang.
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1.3.4   informatie- en communicatietechnologie

Het computeronderwijs krijgt op De Boog de nodige aandacht. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van digiborden, computers en laptops. Dit gebeurt tijdens de 
meeste lessen en vooral bij het zelfstandig werken. Bij toerbeurt komen alle 
leerlingen aan de beurt om een reken-, taal- of wereld oriënterende opdracht 
uit te voeren. Daarnaast wordt de computer steeds vaker ingezet om kinderen 
met leerproblemen via speciale oefenprogramma’s verder te helpen. 

Op De Boog is de werkgroep ICT belast met alle ontwikkelingen op ICT 
gebied. De wergroep is erop gericht het gebruik van de computer, zowel door 
kinderen als leerkrachten, in onze school te bevorderen en op de hoogte 
te blijven van allerhande ontwikkelingen betreffende de informatie- en 
communicatietechnologie.

1.3.5   huiswerk

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen ook thuisopdrachten. Door 
middel van dit huiswerk willen we de kinderen laten wennen aan het thuis 
werken aan verschillende schoolopdrachten. De aard en de hoeveelheid zijn 
vanzelfsprekend per leerjaar verschillend. Daarnaast kan het voorkomen 
dat uw kind een extra oefen- of wereldoriëntatieopdracht mee krijgt. Eén of 
meer keren per jaar, ook weer afhankelijk van het leerjaar, moet uw kind een 
werkstuk maken en een spreekbeurt en boekbespreking voorbereiden. 

1.4  aannaMeBeleid

1.4.1   algemeen 

De Boog is een echte spil in de wijk; een buurtschool bedoeld voor kinderen 
uit de directe omgeving. Kinderen uit andere wijken zijn ook welkom, mits er 
voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn. 

Ouders kunnen bij de schooldirectie een afspraak maken om het kind of de 
kinderen in te schrijven. Na de voorlopige inschrijving volgt een periode van 
1 week waarin de directie de mogelijke plaatsing bespreekt met het team en 
eventueel onderzoekt of de verstrekte gegevens kloppen. Er kan informatie 
bij de voorgaande school worden ingewonnen. Daarna wordt de beslissing 
genomen over definitieve plaatsing. Het kan voorkomen dat leerlingen niet 
geplaatst kunnen worden. Dit kan te maken hebben met de grootte van 
de groep of wanneer onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de 
ontwikkelbehoeften van het kind. Uiteraard gaan we altijd met de ouders 
van mogelijk nieuwe leerlingen in gesprek om samen te bekijken waar de 
mogelijkheden kunnen liggen.

1.4.2   passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07). Dit 
samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best, Son en Breugel de 
samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 
(SBO) en speciaal onderwijs (SO). 

De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de 
onderwijsbehoefte van elk kind leidend te laten zijn en het onderwijs daar 
zoveel mogelijk op af te stemmen. Samenwerking met andere scholen of 
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andere instanties kan daarbij ondersteunend zijn en kansen bieden. 

Op de website van het samenwerkingsverband,

www.po-eindhoven.nl, vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio 
en de aangesloten schoolbesturen en scholen.

Indien een leerling een onderwijsbehoefte heeft die vraagt om 
een plaats binnen het speciaal (basis) onderwijs, dan is daar een 
toelaatbaarheidsverklaring voor nodig (TLV). De TLV wordt aangevraagd bij 
het samenwerkingsverband. De coördinator toetst de aanvraag procedureel. 
Indien voldaan is aan de aanvraagcriteria wordt de TLV vastgesteld en 
vervolgens afgegeven. 

Voordat een TLV wordt afgegeven, heeft de school van desbetreffende 
leerling overleg gehad met de ouders. Indien school (en ouders) besluiten 
om een TLV aan te vragen, (ofwel het kind te verwijzen naar een andere 
school), vindt er een gesprek plaats tussen de verwijzende school, ouders, de 
ontvangende school voor speciaal (basis) onderwijs en externe deskundigen. 
Het doel van dit gesprek is om met elkaar de duur en de inhoud van de 
toelaatbaarheidsverklaring te bepalen. 

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar 
een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek 
te vinden indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de 
ondersteuningsbehoefte van het kind. 

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. 

In het SOP staat beschreven wat  de ondersteuningsmogelijkheden zijn van 
onze school. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij 
als school af kunnen stemmen, anders gezegd of onze school voldoende kan 
aansluiten bij de (school) ondersteuningsbehoefte van uw kind. 

Ons SOP vindt u op de website van school. 

1.4.3   Voor- en vroegschoolse educatie (VVe) 

Vanuit de overheid en gemeente Eindhoven wordt veel geïnvesteerd om alle 
kinderen gelijke kansen te bieden bij de start van het onderwijs. De eerste 
jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is het 
leggen van een goede basis in de vroege kinderjaren van groot belang. 
Om achterstanden bij kinderen te voorkomen of te bestrijden worden VVE-
programma’s ingezet. Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf (de voorschoolse periode) en lopen door in de eerste twee 
groepen van de basisschool (de vroegschoolse periode). We werken binnen 
ons SPIL centrum met dezelfde visie en met methodieken en thema’s die 
zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Daardoor is onze manier van werken 
herkenbaar en vertrouwd voor de kinderen. Zo voelen kinderen zich snel thuis 
op de basisschool.

Maar ook door regelmatig contact en overleg hebben de pedagogisch 
medewerkers en de leerkrachten de kinderen goed in beeld. Ons handelen is 
goed op elkaar afgestemd en uw kind heeft zo alle mogelijkheid om zich in zijn 
eigen tempo in een doorgaande lijn te ontwikkelen.

In SPIL centrum ’t Hofke werken wij met de VVE-methode Peuterplein & 
Kleuterplein.
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Deze VVE-methode verrijkt de omgeving door het werken met thema’s en 
geeft de pedagogisch medewerkers en leerkrachten handvatten om in te 
spelen op het natuurlijke ontwikkelingsproces van onze peuters en kleuters. 
Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod:

• sociale ontwikkeling: in een groep leren de kinderen van elkaar;

• sociaal-emotionele ontwikkeling: de ontwikkeling van de eigen  
persoonlijkheid;

• cognitieve ontwikkeling: taal en spraak, rekenen, logisch nadenken;

• lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling;

• morele ontwikkeling: normen en waarden;

• creatieve ontwikkeling.

Via dit totaalprogramma zijn de peutergroepen en de basisschool aan elkaar 
verbonden. We werken met elkaar aan hetzelfde thema. Door middel van onze 
informatiekringen en themaboekjes informeren we ouders over het thema. 
Daarnaast wordt binnen ons SPIL centrum de brede ontwikkeling van onze 
peuters en kleuters in beeld gebracht door te werken met het peuter- en 
kleuterobservatiesysteem van KIJK!.
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1.5  Zorg Voor de leerling 

We streven ernaar dat de leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en 
ontplooien. Dit doet elk kind op zijn eigen niveau. Het onderwijsleerproces 
wordt zo ingericht, dat het mogelijk is om te gaan met verschillen in de 
groep. Op de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de leerlingen goed 
kennen: wat is hun onderwijsbehoefte? Daarnaast moeten de leerlingen goed 
gevolgd worden: verloopt het ontwikkelingsproces naar verwachting?

1.5.1   uitgangspunten

De zorg voor de leerlingen in de groep is de verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht.

De leerkracht is de spil in de zorg voor de leerling in de groep en schept de 
voorwaarden en het klimaat waarin de leerlingen zich optimaal betrokken 
voelen bij het onderwijsaanbod. Daarom beschikken alle leerkrachten over 
basisvaardigheden zoals signaleren, diagnosticeren en begeleiden. Signaleren 
doen we met de methode gebonden toetsen, onafhankelijke toetsen (vanuit 
het CITO leerlingvolgsysteem) en observaties door de leerkracht. Het 
analyseren van de onafhankelijke en methode gebonden toetsen en de 
daaraan gekoppelde begeleiding is een competentie van de groepsleerkracht. 

De coördinatie van de leerlingenzorg is de verantwoordelijkheid van de intern 
begeleider (ib-er). 

Leerkrachten en de intern begeleider overleggen met elkaar en delen hierin 
hun deskundigheid met de volgende doelen voor de leerling en leerkracht: 

a. het oplossen van een probleem of het beantwoorden van een 
begeleidingsvraag. De besprekingen die zij voeren leiden tot het maken 
van afspraken over wie welke actie gaat ondernemen; wie welke taken 
gaat uitvoeren. Het is van groot belang dat alle betrokkenen ieder hierin de 
verantwoordelijkheid neemt en de afspraken nakomt.

b. het vergroten van de deskundigheid en het ondersteunen en begeleiden 
van de leerkracht.

Iedere periode gaat de intern begeleider met de groepsleerkracht in gesprek. 
Hierin worden de resultaten van de groep en individuele leerlingen besproken.

Wij zullen u als ouder betrekken bij de ontwikkeling van uw kind, ook 
verwachten wij dat u eventuele opvallende veranderingen of zorgen met de 
groepsleerkracht bespreekt. Door samen te werken kunnen we het beste uit 
uw kind halen.
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1.5.2   de ondersteuningsniveaus 

We kennen op De Boog 5 niveaus waarop de kinderen worden ondersteund of 
begeleid in hun ontwikkeling. Deze zogenaamde ondersteuningsniveaus geven 
in een oplopende trap aan hoe intensief het kind ondersteund wordt om aan 
te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Voor uitgebreide informatie zie ook 
het School Ondersteunings Plan (SOP).

Ondersteuningsniveau Omschrijving Verantwoordelijke
Ondersteuningsniveau 1 Basisgroep. De leerling krijgt les en 

instructie volgens de methode. Onderwijs 
op maat.

Groepsleerkracht

Ondersteuningsniveau 2 Begeleiding in de groep. De leerling krijgt 
extra verrijkingsstof omdat hij/zij sneller 
door de basisstof gaat of de leerling krijgt 
extra instructie en herhaalde oefening 
van de leerstof.

Groepsleerkracht

Ondersteuningsniveau 3 De leerling krijgt buiten de methode 
extra begeleiding om meer uitgedaagd te 
worden of krijgt extra aandacht bij wat 
hij nog moeilijk vindt.

Groepsleerkracht (in 
overleg met intern 
begeleider)

Ondersteuningsniveau 4 De leerling krijgt externe hulp. Om meer 
zicht te krijgen in de problemen die een 
leerling ervaart, kan een onderzoek 
worden aangevraagd.

Groepsleerkracht en 

intern begeleider

Ondersteuningsniveau 5 De leerling heeft een eigen leerlijn / 
Speciaal Basis Onderwijs Advies (S.B.O.-
advies).

Groepsleerkracht en 

intern begeleider
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1.5.3   groepsplan - handelingsplan

Wij werken met een groepsplan voor de 4 hoofdvakgebieden (rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen). 

In dit groepsplan worden de leerlingen op basis van resultaten en 
onderwijsbehoeften ingedeeld in 3 groepen. Voor alle groepen zal een gepaste 
instructie en verwerking plaatsvinden. Het werken met groepsplannen stelt 
ons in staat voor alle leerlingen te voorzien in hun onderwijsbehoeften. Het 
groepsplan wordt twee keer per jaar opgesteld en geëvalueerd.

Als blijkt dat de ontwikkeling van de leerling stagneert stellen we een 
handelingsplan op. Dit plan is een document waarin beschreven staat welke 
extra begeleiding de leerling gedurende een periode van 2 a 3 maanden krijgt.

 Als er voor uw kind een individueel handelingsplan wordt opgesteld, zult u 
hiervan op de hoogte gebracht worden. De groepsleerkracht zal met u het 
handelingsplan bespreken. We vragen u om het plan te ondertekenen. Als het 
handelingsplan klaar is zal er een evaluatie plaatsvinden. Ook daarvoor wordt 
u uitgenodigd.

1.5.4   het leerling dossier

Om de individuele vorderingen van de leerlingen precies te kunnen volgen, 
wordt met het leerlingvolgsysteem ParnasSys gewerkt. Dit systeem geeft 
ons die informatie die wij nodig hebben voor het samenstellen van het 
juiste onderwijsaanbod. Ook worden de gegevens en toets resultaten van 
de leerling bijgehouden in dit systeem. Hierbij kunt u denken aan verslagen 
van besprekingen, gesprekken met ouders, groepsplannen en individuele 
handelingsplannen. Dit dossier is strikt vertrouwelijk. De ouders hebben het 
recht om dit van hun eigen kind(eren) in te zien.

1.5.5   toetsen

Toetsen worden afgenomen om de leerlingen te kunnen volgen in hun 
ontwikkeling. Naar aanleiding van de resultaten wordt bepaald of bijsturing 
nodig is. Deze bijsturing is zichtbaar in het groepsplan. De toets resultaten 
kunt u op de rapporten aflezen. 

We maken onderscheid tussen methode gebonden toetsen en 
methodeonafhankelijke  toetsen.

De methode gebonden toetsen zijn gekoppeld aan de methodes die wij op 
school hanteren. Voor de methodeonafhankelijke toetsen maken wij gebruik 
van het CITO leerlingvolgsysteem. 

Naast het afnemen van de toetsen worden de leerlingen ook geobserveerd 
op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en speel- en 
leertaakgedrag. Wij gebruiken hiervoor de observatie instrumenten van ZIEN 
en KIJK!

In de groepen 1 worden de LOVS Cito-toetsen afgenomen op het gebied 
van Kleur en Lichaamsdelen. In groep 2 de LOVS Cito-toetsen Rekenen 
voor Kleuters en Taal voor Kleuters. Vanaf groep 3 worden er voor alle 
hoofdvakgebieden LOVS Cito-toetsen afgenomen. Hierbij kunt u denken 
aan rekenen, begrijpend lezen, leestempo, woordenschat, spelling. Om de 
voortgang van het lezen te toetsen gebruiken we de toets Leestechniek en 
Leestempo. In deze toets zitten o.a. de onderdelen DMT en AVI.
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Het CITO gebruikt de volgende score: I-II-III-IV-V.

I  =   goed/zeer goed. 

II  =  ruim voldoende/goed. 

III  = matig/voldoende. 

IV =  zwak/matig. 

V =   zwak/zeer zwak.

In groep  6 wordt de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) 
afgenomen. Deze toets meet de leermogelijkheden van de leerling. 

In de groepen 6-7-8 wordt het welbevinden gemeten door middel van de SAQI 
(School Attitude Questionnaire Internet).

In groep 8 wordt de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 
afgenomen. Deze test geeft een advies over de richting binnen het Voortgezet 
Onderwijs.

In april maken de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets.

1.5.6   rapportage 

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een 
rapport. Daarnaast krijgen ouders twee keer per jaar een voortgangsgesprek. 
Deze vinden plaats in november en in februari. In het gesprek van februari 
worden ook de resultaten van de gemaakte LOVS CITO toetsen besproken. 
De leerkrachten van de onderbouw maken gebruik van het observatie- en 
registratiesysteem KIJK! Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind inzichtelijk 
weergegeven op het gebied van sociaal emotioneel, taal, rekenen en 
motorische ontwikkeling. 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. 
Het eerste rapport kunt u in november verwachten. Dit rapport is gebaseerd 
op de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht(en). 
Aan dit rapport is ook een gesprek gekoppeld waar alle ouders voor 
uitgenodigd worden. In maart ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek 
met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de gemaakte 
LOVS CITO toetsen besproken. In juni ontvangt u het tweede rapport. In dit 
rapport staan ook de LOVS CITO resultaten van juni. Naar aanleiding van dit 
rapport zullen er alleen op verzoek gesprekken plaatsvinden. Dit verzoek kan 
vanuit de ouders of vanuit de leerkracht geïnitieerd worden.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek los het van rapport dan kunt u 
altijd een afspraak maken met de leerkracht.
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1.5.8   sViB: school Video interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de 
begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo 
goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen en te komen tot kwalitatief 
goed onderwijs. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet 
om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek 
wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen 
rondom onderwijsvernieuwingen. Als school kunnen we een beroep doen 
op Carmen van Krevel, de ib-er die gespecialiseerd is in School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB). Zij maakt korte video-opnames in de 
klas en bespreken deze vervolgens met de leerkracht. Net zoals dat bij 
andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een 
beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt 
worden, in beheer van de SVIB-er en worden niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de leerkracht getoond. Indien de methodiek wordt ingezet 
bij specifieke vragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/
verzorgers hiervan in kennis gesteld.

1.5.9   Verwijzing naar het speciaal onderwijs

Als alle hulp en begeleiding in de groep niet tot het gewenste resultaat leidt, 
kan het nodig zijn een kind te verwijzen naar een school voor Speciaal Basis 
Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO). Dit gebeurt in overleg met de 
ouders en pas na onderzoek door een orthopedagoog of een andere externe 
deskundige. 

Als er een verwijzing naar een school voor SBO of SO nodig is, 
moet een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband.

In het samenwerkingsverband zal de verwijzing plaatsvinden middels 
de “triade”: de verwijzende school/instelling, ouders en ontvangende school. 
Daarbij is een positief advies voor plaatsing nodig van twee deskundigen.

Meer informatie kunt u lezen op: www.po-eindhoven.nl

1.5.10  ontwikkelperspectief

Een enkele leerling heeft behoefte aan een individuele leerlijn met 
een aangepast onderwijsaanbod. Voor deze leerlingen wordt een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt, in samenspraak met ouders, intern 
begeleider en leerkracht. Het doel is een optimale ontwikkeling binnen de 
eigen mogelijkheden en onderwijsbehoeften.

1.5.11  Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Vanaf groep 1 t/m 8 worden de resultaten van de kinderen gevolgd door o.a. 
de onafhankelijke toetsen. Vanaf groep 7 vindt er een eerste oriëntatie plaats 
op de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs: bij het oudergesprek 
in maart wordt er een voorlopig schooladvies uitgebracht. Het definitieve 
schooladvies vindt plaats eind januari/begin februari in groep 8.

Begin oktober vindt er een informatieavond plaats voor ouders van groepen 
8. Op deze avond wordt de procedure voor de overstap naar het voortgezet 
onderwijs toegelicht.
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Sommige kinderen zullen op de middelbare school extra 
ondersteuningsbehoeften nodig hebben. Als uw kind daarvoor in 
aanmerking komt, hoort u dat tijdig in groep 8. Uw kind valt dan onder de 
‘vooraanmelders’.

Bij het definitieve schooladvies spelen de volgende gegevens een rol: 

- leerling gegevens uit het leerlingvolgsysteem, die de ontwikkeling   
 aangeven; 

-  de persoonlijkheidskenmerken van uw kind: motivatie, werkhouding,   
 taakaanpak;

-  het voorlopig schooladvies; 

- de resultaten van het capaciteitenonderzoek NIO;

- de resultaten van de proef-CITO. 

De eind-Cito resultaten kunnen aanleiding geven om een advies naar het VO 
naar boven bij te stellen. 

Dit wordt door de adviescommissie van de school met elkaar bepaald.

 Van elke leerling wordt een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de 
school voor voortgezet onderwijs. U ontvangt een afschrift van dit rapport. 
Eind april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen.

In maart kunnen de kinderen worden aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. 
Vanaf april hoort u of uw kind op de gekozen school wordt aangenomen.  

1.5.12   Beleid najaars-leerlingen

De tijd die leerlingen in groep 1 en 2 doorbrengen, kan sterk verschillen. 
Leerlingen die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans 2 jaar in groep 
1-2. Najaars-leerlingen (jarig in september, oktober, november, december) 
kunnen ofwel ruim 1,5 jaar ofwel ruim 2,5 jaar in de kleutergroep zitten. 
De keuze voor verlenging heeft vooral te maken met de ontwikkeling 
van de leerling. De voortgang in deze ontwikkeling is bepalend, niet de 
kalenderleeftijd. De keuze voor verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en 
beargumenteerd.

Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de 
ouders en de intern begeleider betrokken.

1.5.13  dyslexie

Voor het goed volgen van het leesonderwijs volgen wij het ‘Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie’. Dat betekent dat er gedurende het 
(voorbereidend) technisch leesonderwijs verschillende meetmomenten zijn 
waarin we de vorderingen van de leerlingen bekijken. Als blijkt dat de geboden 
hulp onvoldoende resultaat heeft kan er een dyslexieonderzoek worden 
aangevraagd. In overleg met leerkracht, ouders en ib-er zal het onderzoek 
door een externe instantie worden afgenomen (bekostigd door de gemeente).  

Wanneer er bij uw kind door een officiële instantie dyslexie wordt vastgesteld, 
zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor aanpassingen binnen de 
groep.
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1.5.14  roboog

Voor enkele meer begaafde leerlingen in de bovenbouw hebben we een 
aanbod dat zorgt dat de leerlingen op een andere en originele wijze 
uitgedaagd worden. Het Roboog Challenge Team is een groep van maximaal 
10 kinderen uit groep 7 en 8 die meedoen aan de First Lego League. De 
First Lego League is een wereldwijde wedstrijd waarin de kinderen een 
onderzoek moeten doen naar een globaal probleem en een Lego-robot moeten 
programmeren die opdrachten uitvoert, die te maken hebben met het thema 
van dat jaar. De kinderen werken onder schooltijd aan Roboog, maar soms ook 
in de vrije tijd. Bijvoorbeeld wanneer een interview afgenomen moet worden 
of wanneer extra geoefend wordt in de weken voor de wedstrijd. De wedstrijd 
waar we naartoe werken is op een zaterdag in december. 

De kinderen worden begeleid door ongeveer 3 vrijwillige ouders. Zij 
hebben een begeleidende rol binnen het team, zodat de kinderen zelf hun 
leerproces en koers kunnen bepalen. De ouders worden ondersteund door de 
leerkrachten van groep 7 en 8 samen en de ib-er van de bovenbouw.

 

Het belangrijkste doel van Roboog voor de begeleiders is om kinderen te 
laten kennismaken met samenwerken binnen een team en daar zichzelf te 
ontplooien tot een eigen individu met eigen kwaliteiten.

1.5.15  samenwerking met externen

  Breed spil zorgteam

Basisschool De Boog maakt onderdeel uit van Spil centrum ‘t Hofke. Het doel 
van het SPIL centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo 
goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden 
aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind. Het belang 
van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg 
is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw 
kind. In het Breed SPIL zorgteam werken nauw samen: de peuterspeelzaal 
en de kinderopvang van Korein, generalisten van de WIJ teams, het 
basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg GGD en de wijkagent. Als het 
wenselijk blijkt dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het Breed 
SPIL zorgteam dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt de uitkomst 
hiervan met u besproken.

externe dienst skpo

Binnen SKPO bestaat de Externe Dienst. Deze dienst biedt op allerlei gebieden 
ondersteuning aan basisscholen in Eindhoven. Dit gebeurt in de vorm van 
begeleiding van leerlingen en leerkrachten in het regulier basisonderwijs door 
medewerkers van de SBO de reis van Brandaan en SBO de Petraschool. 

Onze school maakt 1 dagdeel in de week gebruik van een ambulant begeleider 
vanuit de Externe Dienst.

Meer informatie vindt u op: www.externedienst.nl
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wij eindhoven

WIJ Eindhoven staat voor de manier waarop inwoners van Eindhoven met 
elkaar om willen gaan. Uitgangspunt hierbij is: Eindhovenaren kunnen zelf 
heel veel en willen controle houden op hun leven. Ook als ze (tijdelijk) 
ondersteuning nodig hebben. Daarnaast willen mensen graag iets (terug)doen 
voor hun buurt. Iedereen is ergens goed in en kan daar anderen wellicht mee 
van dienst zijn. Door u als buurtgenoten samen in te zetten voor elkaar en 
voor de wijk, draagt dat bij aan een wijk waarin het prettig wonen en leven is. 
Daar heeft iedereen baat bij!

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, zorg, 
opvoeding, samenleven in de wijk of ontmoeting? En komt u er zelf of samen 
met anderen niet uit? Dan kunt u terecht bij het WIJ team Tongelre-Centrum. 
Samen met de medewerker van het WIJ team bespreekt u wat er nodig is om 
tot een oplossing te komen. Wat kunt u zelf doen? En wie kunnen u daarbij 
helpen? Denk daarbij aan familie, vrienden, buren of wellicht vrijwilligers. 
Misschien is er extra, professionele, ondersteuning nodig om te komen tot 
een oplossing. Dan biedt de medewerker van het WIJ team deze zelf. Hoe 
deze ondersteuning eruit ziet, is voor iedereen anders. Soms blijkt dat zelfs 
ondersteuning vanuit het WIJ team niet voldoende is. Dan is er een specialist 
nodig. In alle gevallen blijft de medewerker van het WIJ team uw vaste 
contactpersoon en aanspreekpunt. Zo wordt voorkomen dat u te maken krijgt 
met allerlei verschillende organisaties. 
Uw contactpersoon vraagt ook altijd of u iets terug kunt doen voor de buurt. 
  
WIJ Eindhoven werkt op deze manier om zo blijvende oplossingen te creëren. 
Het blijkt dat oplossingen waar u vanuit uw eigen kunnen aan werkt met hulp 
van familie, vrienden, buren of vrijwilligers beter bij u passen en dus blijvend 
zijn. U krijgt namelijk snel en dicht bij huis de ondersteuning die u nodig heeft. 
Vaak zonder dat u te maken krijgt met veel verschillende organisaties.

Wat betekent dit voor de basisschool van uw kind? Op basisschool De 
Boog is Lieke van der Straten onze contactpersoon. Zij is op maandag- of 
dinsdagochtend aanwezig vanaf 8.15 uur. Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie over WIJ Eindoven dan kunt u haar op deze dagen aanspreken. 
Samen met de ouders en eventueel de leerkracht of intern begeleider kijkt zij 
of de vraag opgepakt kan worden binnen het WIJ-team Tongelre-Centrum.  
 

Contactgegevens:   
Lieke van der Straten 
06 – 31 91 89 08 
Liekevanderstraten@wijeindhoven.nl

Kijk voor meer informatie ook op: www.wijeindhoven.nl

Ineke de Jong

06-50128513

Inekedejong@wijeindhoven.nl

Kijk voor meer informatie ook op: www.wijeindhoven.nl
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jeugdgezondheidszorg (jgZ)

De afdeling JGZ van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft 
tot doel de lichamelijke en psychosociale gezondheid van de jeugd te 
beschermen en te bevorderen en gezondheidsproblemen te voorkomen. 
Ieder jaar wordt een leeftijdsgroep uitgenodigd met ouders of verzorgers 
voor een gezondheidsonderzoek. Bij dit onderzoek bestaat de gelegenheid 
om vragen over groei en ontwikkeling te stellen of om problemen m.b.t. de 
gezondheid met de schoolverpleegkundige of schoolarts te bespreken. De 
kinderen worden samen met ouders of verzorgers schriftelijk uitgenodigd. 
Het onderzoek wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op school en anders in het 
wijkgebouw of bij de GGD. In de loop van het schooljaar komt de schoolarts 
en/of schoolverpleegkundige op school, zodat er overleg kan zijn met de 
leerkrachten. Dit gebeurt uiteraard met toestemming van de ouders.

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 
7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. 
Het team Jeugdgezondheidszorg besteedt aandacht aan de lichamelijke, 
psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en 
ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals 
groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag. 
Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind 
besproken, zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek 
aanwezig.

Zorgen bij zorgen

Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de 
gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan 
groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag. Alle 
ouders en leerlingen, maar ook de school kunnen met dit soort vragen 
altijd terecht bij medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Als 
de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is 
toestemming van de ouders nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem, 
bekijkt Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en 
door wie. In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste 
twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en 
rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD. 12-jarige meisjes 
krijgen een oproep voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 
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2.1 aanMelding / uitschrijVing

2.1.1  kennismaking en aanmelden leerlingen

Indien ouders overwegen hun kind aan te melden op ‘De Boog’, maken wij 
een afspraak voor een persoonlijk gesprek op school. Daarin informeren we u 
over de school, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Tevens wordt 
u door het gebouw rondgeleid. Na het gesprek is er gelegenheid om het kind 
in te schrijven en leggen wij u uit hoe de kennismaking met de leerkracht en 
de groep verloopt. Bij de inschrijving hebben wij het Burgerservicenummer 
van uw kind nodig. Dit staat op het identiteitsbewijs van uw kind. Een kopie 
van dit document is nodig voor onze administratie. In ons aannamebeleid is 
opgenomen dat in principe alle leerlingen toelaatbaar zijn. 

2.1.2   uitschrijving

Bij verandering van school, bijvoorbeeld door verhuizing, dient u dit officieel 
te melden bij de schoolleiding. De administratie en ib-ers zorgen voor een 
correcte verwerking en overdracht naar de volgende school. 

2.1.3   schorsing / verwijdering

Binnen de SKPO is er in het schoolveiligheidsplan een hoofdstuk dat over 
schorsing gaat. Wilt u daar informatie over, dan kunt u een kopie opvragen bij 
de schoolleiding. 

2.1.4   leerlinggegevens

Het gebeurt nogal eens dat de gegevens die u bij de aanmelding van uw kind 
op het inschrijfformulier vermeld heeft, inmiddels gewijzigd zijn. 

Wij verzoeken u dringend deze veranderingen (adres, telefoonnummer, 
huisarts, enz.) schriftelijk aan de administratie door te geven. 

2. de schoolpraktijk
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2.2  aanweZigheid – Ziekte – schoolVerZuiM –    
 Vakantie

2.2.1   aanwezigheid

Ons streven is om elke dag op tijd aan de lessen te beginnen. Daarvoor zijn 
kinderen en hun ouders vanaf 08.20 uur welkom op school. Om 08.30 uur 
gaan de leerkrachten aan het werk met de groep. De ouders wordt verzocht 
op tijd het gebouw te verlaten. Het kan voorkomen dat uw kind ziek is of 
later op school zal komen. Wilt u ons dat zo snel mogelijk laten weten? Even 
opbellen zorgt ervoor dat wij weten wat er aan de hand is. Vanaf 08.00 uur 
is de school telefonisch bereikbaar: 040-2811760. U kunt ook via de website 
een ziekmelding doorgeven. Wij verwachten dat iedereen op tijd op school 
aanwezig is. Te laat komen is een vorm van verzuimen en werkt erg storend in 
de groepen. Wij verzoeken u daarom erop toe te zien dat de kinderen op tijd 
naar school gaan. Bij regelmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar op de 
hoogte gesteld. Deze bepaalt de mogelijke verdere stappen.

2.2.2   Verlofregeling

Buiten de vastgestelde schoolvakanties die in overleg met de 
medezeggenschapsraad en het bestuur worden vastgesteld, mogen wij 
de leerplichtige leerlingen niet zonder geldige reden vrijaf geven. Voor 
een verzoek om één of meerdere dagen verlof neemt u contact op met de 
schoolleiding. Elke verlofaanvraag wordt apart beoordeeld en de uitkomst 
wordt aan u teruggekoppeld. Voor de beoordeling hanteren wij de kaders 
die ons zijn opgelegd door de wetgever. Een veel voorkomende aanvraag is 
het verlof voor een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om. De 
Boog volgt ook hier de kaders van de wet: extra vakantieverlof wordt niet 
toegekend.

De wetgever schrijft voor wanneer leerlingen vrijgesteld mogen worden van 
onderwijs. Zo kunnen ouders verlof aanvragen voor religieuze feestdagen, 
huwelijken en uitvaartdiensten. Op de website van de overheid vindt u meer 
informatie over de verlofregeling.

2.2.3   schooltijden

Voor het wegbrengen van de kinderen hanteren we een zogenaamde 
inlooptijd. Deze houdt in dat alle kinderen vanaf 8.20 uur welkom zijn op 
school. De kinderen lopen ‘s morgens direct naar hun eigen klas en kunnen tot 
de lessen beginnen elkaar ontmoeten of alvast beginnen met een werkje. De 
leerkrachten zullen in de klas aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. Om 
08.30 uur beginnen de lessen. Als u een leerkracht wilt spreken kan dat het 
beste na schooltijd of op afspraak. Wij hanteren de volgende lestijden:

Groep 1-4 Groep 5 - 8

 
Maandag 08.30-14.45 08.30-14.45
Dinsdag 08.30-14.45 08.30-14.45
Woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15
Donderdag 08.30-14.45 08.30-14.45
Vrijdag 08.30-14.45* 08.30-14.45

*De groepen 1 t/m 4 hebben ongeveer 20 vrijdagmiddagen vrij. In de 
schoolkalender en op de site van de school vindt u de exacte data.

2. de schoolpraktijk
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overblijven op school

Op De Boog hanteren we een continurooster. De kinderen lunchen samen 
met de kinderen uit de groep en de leerkracht in de eigen klas. Voor of 
na de lunch spelen de kinderen een half uur buiten om vervolgens met 
het middagprogramma te beginnen. Voor de lunch geeft u uw kind(eren)             
‘s morgens een broodmaaltijd en iets te drinken mee (graag voorzien 
van naam en groep). Voor de korte pauze om 10.15 uur kunt u ook een 
tussendoortje en iets te drinken meegeven. Als school willen wij een gezonde 
en voedzame maaltijd bevorderen. Het is door Europees onderzoek bewezen 
dat kinderen beter leren en concentreren als er gezond gegeten wordt. Dit 
zien wij concreet terug in de vorm van een stuk fruit/groente voor in de kleine 
pauze en een belegde boterham met iets te drinken voor in de grote pauze. 
Snoep, chips en koeken passen niet in ons beeld van een gezonde maaltijd 
en staan wij niet toe in de pauzes. Voor meer informatie en gezonde snacks 
verwijzen wij u naar de website die gezonde voeding op school stimuleert:   
www.schoolgruiten.nl

2.2.4   Vakanties

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende vakanties vastgesteld. 

- herfstvakantie  24-10-2016 tot en met 28-10-2016

- kerstvakantie   26-12-2016 tot en met 06-01-2017

- voorjaarsvakantie  27-02-2017 tot en met 03-03-2017

- Goede Vrijdag  14-04-2017

- 2e paasdag   17-04-2017

- meivakantie   24-04-2017 tot en met 05-05-2017

- hemelvaart   25-05-2017 tot en met 26-05-2017 

- Pinksteren  05-06-2017  

- zomervakantie  17-07-2017 tot en met 25-08-2017

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende studiedagen gepland waarop de 
kinderen vrij zijn. Kijkt u op schoolkalender voor de exacte data.
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2.3  regelingen en afspraken

2.3.1   rookvrije school

Op Spilcentrum ‘t Hofke wordt niet gerookt. Dit geldt in het gebouw en op het 
schoolplein, voor alle medewerkers en ouders van het spilcentrum. Wij vragen 
uw medewerking en het roken te beperken tot buiten de hekken van het 
schoolplein.

2.3.2   Bewegingsonderwijs

De kinderen van De Boog krijgen 2 maal per week gymles. De les duurt 
voor groep 3 t/m 8 45 minuten. Deze wordt gegeven in de gymzaal van ons 
spilcentrum. Hiervoor brengen de kinderen gymspullen mee van huis. Verplicht 
zijn een sportbroekje en een shirt en gymschoenen voor binnen gebruik. 
De kleuters (groep 1 en 2) gymmen in de speelzaal. Zij gymmen in hun 
ondergoed en hebben gymschoenen die het hele jaar op school blijven. Voor 
de kleuters graag schoenen met klittenband meegeven voorzien van naam en 
groep.

Het gymrooster vindt u terug in de schoolkalender. De gymtijden voor 2016-
2017 zien er als volgt uit: 

Maandag 10.15 – 11.00 uur Groep 1/2
11.00 – 11.45 uur Groep 4
13.15 – 14.00 uur Groep 3B
14.00 – 14.45 uur Groep 8

Dinsdag 10.15 – 11.00 uur Groep 1/2
11.00 – 11.45 uur Groep 6
13.15 - 14.00 uur Groep 3A
14.00 – 14.45 uur Groep 7

Woensdag 10.45 – 11.30 uur Groep 5A en 5B
11.30 – 12.15 uur Groep 8

Donderdag 10.15 – 11.00 uur Groep 6
11.00 – 11.45 uur Groep 7
13.15 - 14.00 uur Groep 4
14.00 - 14.45 uur Groep 5A en 5B

Vrijdag 10.15 - 11.30 uur Groep 3B
11.30 - 12.15 uur Groep 3A

                    

Als “gezonde school” vinden wij persoonlijke hygiëne belangrijk. Daar hoort 
douchen na de gymles ook bij. Wij bieden daarom alle leerlingen van groep 3 
t/m 8 de mogelijkheid om te douchen. De leerkrachten zullen het douchen bij 
de kinderen stimuleren.

2.3.5  de weg naar school

De school staat langs een drukke doorgaande weg. In de ochtend wordt 
de weg door veel verschillende verkeersdeelnemers gebruikt. De veiligste 
manier om de kinderen over te laten steken is samen met de eigen ouder of 
begeleider. De school is altijd op zoek naar het verbeteren van de veiligheid. 
Mochten er signalen komen dat de verkeerssituatie onveiliger wordt dan gaat 
de school samen met ouders op zoek naar oplossingen. De school heeft een 
beperkte fietsenstalling. Wij stimuleren daarom kinderen om zoveel mogelijk 
te voet naar school te komen. De fietsen worden geplaatst in de daarvoor 
bestemde stalling.
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2.3.6   schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft de volgende verzekeringen afgesloten: 

algemene aansprakelijkheid;

bestuurders aansprakelijkheid; 

schoolongevallenverzekering (leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten);

doorlopende reisverzekering (kamp, schoolreisje, excursies e.d.) t.b.v. 
leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten;

schoolevenementenverzekering;

uitgebreide brandinventarisverzekering.

2.3.7   schade

Het kan gebeuren dat uw kind schade toebrengt aan bijvoorbeeld het 
schoolgebouw, eigendommen van school of van andere leerlingen. In die 
gevallen wordt de schade via uw WA-verzekering op u verhaald. 

Wij vertrouwen erop dat we in die gevallen op uw medewerking kunnen 
rekenen. Let u er tevens op dat uw kind geen waardevolle spullen mee naar 
school neemt! Schade aan, en diefstal van, spullen kunnen wij niet vergoeden. 

2.3.8   arBo-regelgeving

Regelmatig worden de werkomstandigheden en het schoolgebouw getoetst 
aan de ARBO-regelgeving. Dit gebeurt in een cyclus van 4 jaar. De MR 
en de directie bespreken de bevindingen en zorgen er voor dat eventuele 
verbeteringen aangebracht worden. Alle zaken met betrekking tot de ARBO-
regelgeving worden opgenomen in een veiligheidsplan. In het veiligheidsplan 
zijn o.a  zaken opgenomen als: fysieke en emotionele veiligheid, een 
pestprotocol, een brand- en ontruimingsprocedure.

2.3.9   Veiligheid

Veiligheid in en rondom een SPIL centrum is erg belangrijk. We hebben onder-
scheid gemaakt in twee verschillende onderdelen. Fysieke veiligheid en sociale 
veiligheid.

Fysieke veiligheid:

Meneer René en meneer Frank zijn vanaf dit schooljaar ARBO meester. Zij 
houdt een digitaal volgsysteem (DVVS) bij waarin alle veiligheidsaspecten van 
de school omschreven staan. Dit varieert van de gesteldheid van het gebouw 
tot de veiligheid van de kinderen. Alle incidenten worden in dit volgsysteem 
geregistreerd. Alle aspecten vanuit het gebouw worden jaarlijks geëvalueerd 
en de punten waarmee iets moet gebeuren, worden uitgevoerd (denk hierbij 
aan een ontruimingsplan en een veiligheidsplan voor het schoolreisje).

Sociale veiligheid:

Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich opti-
maal kunnen ontwikkelen (zie pestprotocol). Vanaf dit schooljaar is er bij ons 
op school een anti-pest coördinator, juffrouw Karin. Zij is voor ouders, kinde-
ren en teamleden het aanspreekpunt indien zich een pestsituatie voordoet. 
Mocht er rondom pesten iets zijn, kunt u contact opnemen met juffrouw Karin 
(k.vangrunsven@skpo.nl)  
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2.3.10  een gezonde school

We willen de kinderen een gezonde, veilige en hygiënische schoolomgeving 
bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, 
de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, 
sport en spel. Een daarbij passend gezondheidsbeleid omvat de volgende 
thema’s: voeding en gezondheid, sport en bewegen en relaties en seksualiteit. 
Basisschool De Boog besteedt aandacht aan al deze thema’s en heeft ervoor 
gekozen om het voedingsbeleid extra aandacht te geven. Dat betekent dat wij 
ernaar streven dat leerlingen op school alleen fruit, groente en brood eten. 
De school wordt door de GGD ondersteund bij het uitdragen van een gezonde 
leefstijl. Meer informatie m.b.t. de GGD vindt u op: www.ggdbzo.nl.

Basisschool De Boog is vanwege de structurele aandacht voor voeding, vanaf 
schooljaar 2013-2014 voor een periode van drie jaar beloond met het vignet 
gezonde school. 

2.3.10  Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVl)

Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en 
meer op de dagelijkse praktijk gerichte verkeerseducatie te geven. Wij hebben 
dit label in juni 2014 behaald. Met dit label laten wij als school zien dat wij 
verkeerseducatie en verkeersveiligheid zeer belangrijk vinden binnen ons 
onderwijs. Om het label te kunnen voeren vindt er regelmatig controle plaats 
door de BVL-adviseur.

2.3.11  Mobiele telefoons

Op onze school hebben kinderen geen mobiele telefoons nodig. Mochten 
kinderen toch om bepaalde redenen naar huis moeten bellen dan kan dit altijd 
via de telefoon op school. Mobiele telefoons die toch worden meegenomen, 
worden door de leerkracht centraal bewaard maar vallen daarmee niet onder 
de verantwoordelijkheid van school. Voor eventuele diefstal of schade kan de 
school niet aansprakelijk worden gesteld.

2.3.12  Vulpennen

Halverwege groep 4 ontvangen de kinderen éénmalig een vulpen van school. 
Dit past binnen de schrijfmethode die wij op school hanteren. Mocht de pen 
kapot gaan dan kan er op school een nieuwe pen gekocht worden. Hiervoor 
brengen wij €4,- in rekening.

2.4  de BijZondere geBeurtenissen

2.4.1   iVn-activiteiten

De IVN-activiteiten (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) vinden 
meestal plaats in combinatie met activiteiten van Groendomein Wasven en 
aansluitend bij een project of thema waarmee de kinderen bezig zijn. Zo 
organiseert het Wasven jaarlijks verschillende activiteiten waar onze school bij 
betrokken wordt.

Andere IVN-activiteiten worden door een groep, bestaande uit een aantal 
ouders en leerkrachten begeleid. 

Hierbij kan het voorkomen dat wij een beroep doen op bereidwillige ouders 
voor het per auto vervoeren van een aantal kinderen.
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2.4.2   Verjaardagen

Een verjaardag is voor een kind een bijzondere dag. In de kleutergroepen 
wordt een verjaardag van een kind uitgebreid gevierd samen met de kinderen 
uit de klas. In de hogere groepen blijft de verjaardag een bijzondere dag en 
zal er aandacht voor zijn door een korte viering in de groep. Trakteren hoort 
bijna vanzelfsprekend bij een verjaardag. Het is fijn als de kinderen gezonde, 
verantwoorde traktaties uitdelen. De jarige mag in de pauzes rondgaan langs 
de verschillende leerkrachten.

2.4.3   drama en vieringen

Op De Boog worden dramalessen gegeven door zowel de leerkracht als een 
vakdocent. Daar aansluitend worden elk jaar groepsvieringen georganiseerd. 
Deze vieringen worden om de beurt door een groep verzorgd en worden in de 
speelzaal gehouden voor alle kinderen. De ouders van de presenterende groep 
zullen mogelijk worden betrokken bij de voorbereidingen en zijn natuurlijk van 
harte welkom bij de opvoering van het resultaat. De kinderen voeren (toneel)
stukjes op, er wordt gedanst, muziek gemaakt, gezongen, verteld. Kortom, 
een gezellige bijeenkomst waarin we elkaars activiteiten kunnen bewonderen.

2.4.4   kinderboekenweek

Eén keer per jaar, in oktober, doen wij met de hele school mee aan de 
Kinderboekenweek. Een mooie gelegenheid om het leesplezier te bevorderen. 
Elk jaar heeft de Kinderboekenweek een ander thema. De week wordt 
iedere keer   op een leuke manier geopend en afgesloten. De manier waarop 
verschilt per jaar en per thema. In alle klassen wordt gedurende enkele weken 
aandacht besteed aan het centrale thema. De schoolbibliotheek staat dan ook 
in het teken van de Kinderboekenweek.

2.4.5   creaochtend 

Op basisschool De Boog organiseren we drie á vier keer per jaar een 
creaochtend.

Deze creaochtenden worden buiten onze reguliere creatieve vakken om 
georganiseerd. Dit doen we, zodat de creativiteit van de kinderen op 
verschillende vlakken gestimuleerd wordt.  Er wordt groep doorbroken gewerkt 
waardoor kinderen van verschillende leeftijden en uit verschillende groepen 
met elkaar werken aan een creatieve opdracht. 

De creaochtenden worden georganiseerd op woensdag- of vrijdagochtend. 
Ouders en leerkrachten kiezen voor een crea-activiteit die ze in kleinere 
groepen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan: dans, toneel, knutselen, muziek, 
koken, techniek, timmeren en meer. Ouders die graag een crea-activiteit willen 
opzetten of graag mee willen helpen kunnen zich opgeven naar aanleiding van 
een oproep in de nieuwsbrief.

Tijdens De creaochtenden opent de school haar deuren voor belangstellenden. 
Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de kinderen is welkom om 
een kijkje te komen nemen. In de nieuwsbrief en schoolkalender worden de 
precieze tijden gecommuniceerd.
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2.4.6   schoolreizen / schoolkamp

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan elk jaar op schoolreis. Het schoolreisje 
wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolreisje is altijd een 
leuke en soms ook spannende gebeurtenis voor de kinderen. Wij zoeken 
daarom altijd een bestemming uit die goed past bij de beleving van het kind.

Groep 8 gaat elk jaar, bij de start van het schooljaar op kamp. Met de fiets 
gaan zij in Eersel een gezellig kamp tegemoet. Al enkele jaren huren wij 
‘De Hazelaar’, een ruime en sfeervolle locatie vlakbij de bossen. Voor het 
schoolkamp wordt de ouders om een bijdrage van €60,- gevraagd. Hiermee 
bezorgen wij de kinderen een onvergetelijk kamp.

2.4.7   sport, spel en feest

Sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Behalve de 
wekelijkse gymlessen doet de school ook mee aan verschillende toernooien 
en activiteiten. Voor de training voorafgaande aan of de coaching/begeleiding 
tijdens een toernooi hopen wij een beroep te mogen doen op enthousiaste 
ouders.

In dit schooljaar zijn weer verschillende sport- en spelactiviteiten gepland, 
waar we als school graag aan meedoen en waarbij we uw hulp goed kunnen 
gebruiken:

- oktober marathon Eindhoven

- maart  schoolzwemkampioenschappen

- mei/juni sportdag groep 1 t/m 8

- mei/juni avondvierdaagse

Door verschillende sportverenigingen wordt ons regelmatig gevraag de 
inschrijving voor sporttoernooien via school te regelen. Dat doen wij heel 
graag. Helaas kunnen wij niet bij alle evenementen ons gezicht laten zien. Bij 
de bovenstaande sportieve evenementen zullen verschillende teamleden de 
kinderen van De Boog enthousiast toejuichen. 
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3.1    de MedeZeggenschapsraad (Mr)

3.1    De medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert ca. 8 
keer per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ouders en leerkrachten, 
van beide evenveel, belangrijke zaken betreffende de school. Hierbij kunt u 
denken aan:

* Veiligheid

* Schoolondersteuningsprofiel

* Vakantieregeling

* Financiën

* De schoolgids 

* Het schoolplan

Verder bespreken we ook zaken die op dat moment actueel zijn op de Boog. 

De samenwerking tussen ouders en leerkrachten is erg prettig en belangrijk. 
Samen proberen we tot mooie resultaten en ideeën te komen. 

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen, ook door u, als toehoorder of als 
spreker worden bijgewoond. Wilt u als toehoorder of als spreker deelnemen 
aan een van de MR vergaderingen neem dan contact op met de voorzitter. (Pe-
ter Kruijt)

De agenda en verslagen van vorige vergaderingen zijn te vinden op de web-
site. 

U kunt contact opnemen met de MR: 

De medezeggenschapsraad is voor het schooljaar 2016-2017 als volgt samen-
gesteld:

Peter Kruijt; voorzitter

(Ouder) Paukenstraat 45, 5642 RL Eindhoven, 040-2813163, peter.kruijt@
gmail.com

Paul Peeters

(Ouder) Bandalaan 36, 5641GG Eindhoven, 06-23460538, pjjpeeters@live.nl

Esmée Buscop

(Ouder) ‘t Hofke 87, 5641AJ, Eindhoven, 06-41009894, Info@esthe-esmee.nl

Hanneke Hanssen-Rovers

(Ouder) 040-2123138, hanneke_rovers@hotmail.com

René van Kemenade

(Leerkracht) 040-2811760, r.vankemenade@skpo.nl

Karlijn Eikenaar 

(Leerkracht) 040-2811760, k.eikenaar@skpo.nl

Karin van Grunsven

(Leerkracht) 040-2811760, k.vangrunsven@skpo.nl

Syl Polder

(Leerkracht) 040-2811760, s.polder@skpo.nl

3. ouders en school
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In de  medezeggenschapsraad (MR) bespreken ouders en personeel alle 
belangrijke aangelegenheden van de school. De raad bestaat uit evenveel 
ouders als personeelsleden.

Voor belangrijke besluiten van het bestuur is instemming van deze raad 
vereist, zoals bijvoorbeeld voor de schoolgids, het schoolplan, het school 
ondersteuningsprofiel en alle regels op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, 
zoals bijvoorbeeld over de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het 
toelatingsbeleid, enz. De raad voert het overleg altijd met de schooldirectie die 
optreedt namens het bestuur (SKPO).

Wij hebben als medezeggenschapsraad dus echt een ‘vinger in de pap’. Wij 
proberen zoveel mogelijk mee te denken en zetten ook zaken op de agenda 
die wij belangrijk vinden. Graag zetten we ook onderwerpen op de agenda die 
door ouders of leerkrachten buiten de MR aangedragen worden.

We willen de gang van zaken binnen de school (en, voor zo ver relevant, 
daarbuiten) zo goed mogelijk volgen om op tijd in te kunnen springen. Dit 
doen we onder andere door onze jaarplanning af te stemmen op die van 
de school, en door het volgen van cursussen. Zo willen wij een deskundige 
medezeggenschapsraad zijn, die de belangen van alle betrokkenen zo goed 
mogelijk behartigt. 

De MR is er voor de dingen die de hele school aangaan, zoals bijvoorbeeld 
toelatingsbeleid, grootte van de groepen, onderwijstijden en andere 
beleidszaken. Wij, als MR leden, horen graag uw vragen, ideeën of 
opmerkingen hierover. Natuurlijk kunt u ons te alle tijden persoonlijk 
aanspreken of een e-mail sturen naar ons e-mailadres: mr@skpo-boog.nl. 

De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn 
openbaar en kunnen, ook door u, als toehoorder of als spreker worden 
bijgewoond. Wilt u als toehoorder of als spreker deelnemen aan een van de 
MR vergaderingen neem dan contact op met de voorzitter. 

De agenda en verslagen van vorige vergaderingen zijn te vinden op de 
website. 

3.2      de geMeenschappelijke MedeZeggenschaps  
      raad (gMr)

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR) van de SKPO is een 
overlegorgaan waarin ouders (50%) en personeelsleden (50%) participeren. 
Elke school van de SKPO heeft een afgevaardigde in de GMR. De GMR is 
een klankbord voor het BMT en het bestuur van de SKPO. Bovenschoolse 
(beleids-)veranderingen moeten volgens wettelijke regelingen ter instemming 
voorgelegd worden aan de GMR. Op andere punten kan de GMR gevraagd of 
ongevraagd advies uitbrengen. De Boog wordt ook door een lid uit de MR in de 
GMR vertegenwoordigd.

De GMR wordt aangestuurd door een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 2 
ouders en 2 personeelsleden.

Deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen zijn ter inzage. 
Informatie is ook via internet in te zien:http://www.skpo.nl/page/421/
GMR+SKPO+Startpagina. Daar vindt u onder meer alle agenda’s, verslagen, 
toelichtende presentaties en namen en adressen. Het secretariaatsadres van 
de GMR: secretariaat@bmtskpo.nl. 

3. ouders en school
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3.3      de ouderVereniging 

Als bestuur van de oudervereniging (OR) proberen wij een bijdrage te leveren 
aan een goed contact tussen school en thuis. Door het organiseren van allerlei 
activiteiten biedt de oudervereniging aan u als ouder de mogelijkheid om meer 
betrokken te raken bij het leven op school. Doordat dit de leerkrachten werk 
uit handen neemt, hebben zij meer tijd voor inhoudelijke zaken. Zonder uw 
hulp kunnen activiteiten zoals sportdag en creaochtenden niet georganiseerd 
worden. 

Na inschrijving van uw kind op De Boog bent u automatisch lid van de ouder-
vereniging. Het vrijwillige lidmaatschap bedraagt jaarlijks €30,00 per kind. Bij 
gebruik van een doorlopende incasso krijgt u 10% korting op dit bedrag. Deze 
ouderbijdrage wordt gebruikt om de diverse activiteiten voor de kinderen te fi-
nancieren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het schoolreisje en de sinterklaas-
viering. De begroting wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering tijdens 
de eerste schoolinformatiebijeenkomst met u besproken.   

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit vier tot zes ouders. 
Zij houden zich bezig met het innen en beheren van de vrijwillige ouderbij-
drage, het organiseren van verschillende ouderbijeenkomsten, en het werven 
van ouders voor de verschillende werkgroepen. Uiteraard onderhouden zij ook 
nauw contact met de directie van de school. 

Aan het begin van het schooljaar presenteert de OR zich aan alle ouders tij-
dens de informatieavond. Tijdens deze avond (en de drie weken erna) kunt u 
zich inschrijven voor de activiteiten waarbij u wil gaan helpen. Met de andere 
ouders die zich hebben ingeschreven vormt u samen met een leerkracht een 
werkgroep. Deze werkgroep zal verschillende malen bij elkaar komen om een 
activiteit te organiseren. 

Welke activiteiten worden er zoal georganiseerd? 

- avondwandelvierdaagse 

- carnavalsviering 

- creaochtenden 

- internationaal kinderfeest en koningsfeest 

- kascommissie 

- kerstviering 

- luizenpluizen 

- lustrum 

- musical 

- paasviering 

- schoolbibliotheek 

- schoolfotograaf 

- schoolreisje 

- sinterklaasviering 

- sportdag 

- werkgroep BVL / brigadieren 
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De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 
Zuidoost-Brabant onder nummer 40237696, met de ouderraad als bestuur. 
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen en be-
staat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor het ko-
mende schooljaar is de ouderraad als volgt samengesteld: 

- Elvira van Schaijik (penningmeester) 

- Melinda Sheridan (secretaris) 

- Nicole Van der Sanden ( voorzitter) 

- Karima Zerktouni ( Lid) 

De leden van het bestuur zijn regelmatig binnen school te vinden waar ze u 
te woord kunnen staan. Ook zijn ze te bereiken via het mailadres ouderraad@
skpo-boog.nl.  

Het ING rekeningnummer van de oudervereniging is: 

NL76 INGB 0005 0407 12   

3.4      de contacten Met de ouders 

Een goed contact tussen school en ouders is voor uw kind van groot belang. 
In ons ouderbeleid spreken we van partnerschap. Om goed partnerschap te 
creëren zorgen we ervoor dat we elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en dat 
we elkaar zo goed mogelijk informeren over alles wat de school en de kinderen 
aangaat. Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van recente 
ontwikkelingen hanteren we verschillende media.

website

Onze website www.bsdeboog.nl wordt bijna dagelijks bijgewerkt en biedt de 
meest up-to-date informatie. Daarnaast vindt u er veel achtergrondinformatie, 
verslagen van MR bijeenkomsten, de laatste nieuwsbrieven en de foto’s van 
de verschillende activiteiten. Ook wordt door de leerkrachten de groepspagina 
bijgehouden met nieuws of nieuwtjes uit de klas.

facebook

Wie ons volgt op Facebook wordt regelmatig getrakteerd op foto’s van de 
groepen of van een bijzondere activiteit. Soms wordt Facebook gebruikt om 
een algemene oproep te doen. Het is daarom zeker interessant om ons te 
volgen op Facebook. Zoekt u ons via: bs De Boog

school app

Per september 2016 maken we een start met de ouderportal schoolapp. 
Hierop gaan we veel informatie delen met ouders.  Elke ouder mag zich 
hiervoor aanmelden na de zomervakantie.

nieuwsbrief

Elke laatste donderdag van de maand komt de nieuwsbrief uit met 
alle informatie van de volgende maand. Ook de oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad hebben een vaste plek in de nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief wordt digitaal verspreid via de mail. U kunt zelf ook items in de 
nieuwsbrief plaatsen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar: deboog@skpo.nl
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oudergesprekken

Twee maal per jaar wordt een rapport over uw kind(eren) geschreven. Om het 
rapport en de algemene ontwikkeling van uw kind te bespreken worden er per 
jaar 3 gespreksrondes georganiseerd. Tijdens de gesprekken in november en 
maart vinden we het belangrijk om alle ouders te spreken. De laatste avond in 
juni is enkel op verzoek van ouders of op uitnodiging van de leerkracht. Soms 
is het nodig om eerder met elkaar in gesprek te gaan. Het initiatief hiervoor 
kan zowel bij school als bij de ouders liggen. Het belang van uw kind staat 
hierbij altijd voorop.

kennismakingsavonden

Begin september worden de kennismakingsavonden georganiseerd.

Op deze avonden krijgt u informatie over het komende schooljaar. Er wordt 
verteld over de verschillende vak- en vormingsgebieden, de regels in de 
klas en zaken die u als ouder moet weten. Voor u is er, dat spreekt vanzelf, 
gelegenheid om vragen te stellen. 

informatie voor ouders van de kleuters

Alle ouders van een bijna 4-jarige kleuter worden voor een 
kennismakingsgesprek uitgenodigd door de leerkracht. Tijdens het gesprek 
wordt veel besproken, maar vooral een basis gelegd voor een goede 
samenwerking tussen school en ouders. Na afloop krijgt u een boekje mee met 
de belangrijkste informatie en de dagen en tijden waarop uw kind kan komen 
wennen.

ontmoeting

Naast het informeren van ouders vinden we het waardevol om elkaar te 
ontmoeten. Het informele contact is vaak prettig en tegelijkertijd heel 
waardevol. Voor uw kind is het fijn om papa of mama regelmatig in de school 
te zien. Om die reden zetten wij onze deuren regelmatig open voor ouders en 
andere belangstellenden. 

inloopochtenden / middagen

Ongeveer zes maal per jaar bent u welkom om een kijkje te nemen in de klas 
van uw zoon of dochter. U kunt dan zien waar de kinderen op dat moment 
mee bezig zijn. De kinderen krijgen de gelegenheid u te laten zien aan welke 
opdrachten of thema’s ze werken. Het is een informeel half uurtje bij de start 
van de dag  waar u een heel aardig beeld krijgt van de gang van zaken in de 
groep. De inloopochtenden staan vermeld in de schoolkalender.

groepsvieringen

Elke groep krijgt één maal per jaar de gelegenheid een groepsviering te 
verzorgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met ouders van 
de klas. De kinderen trakteren de rest van de school op een eigen creatie. 
De ouders van de betreffende groep zijn van harte welkom om een kijkje te 
nemen.

Verder is de school ook vrijblijvend binnen te lopen tijdens de creaochtenden. 
En heeft u nog kinderen bij de kleuters, dan zult u regelmatig worden 
uitgenodigd bij de opening of de afsluiting van een thema. Als ouder 
bent u ook van harte uitgenodigd om mee te helpen bij de verschillende 
schoolactiviteiten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de 
oudervereniging.
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3.5.1   Vertrouwenspersoon

Op De Boog is Carmen van Krevel de vertrouwenspersonen voor kinderen, 
ouders en leerkrachten. Zijn er problemen, klachten of zaken waar u over wilt 
praten dan kunt u bij Carmen terecht. Carmen werkt op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.

Veiligheidscoordinator 

Karin van Grunsven is onze veiligheidscoördinator/antipest coördinator, zij is 
hier in schooljaar 2015-2016 voor opgeleid.

3.5.2  klachtenprocedure

Overal waar wordt gewerkt worden fouten gemaakt. Door met elkaar in 
contact te blijven kunnen we fouten herstellen of zaken met elkaar uitpraten. 
Soms is er een aanleiding om een klacht in te dienen, als ouder, als leerling 
of als personeelslid. De school heeft een klachtenregeling waarin staat 
aangegeven hoe met dergelijke klachten wordt omgegaan. We kennen twee 
regelingen: 

1. klachten over schoolaangelegenheden in het algemeen; 

2. klachten op het gebied van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten. 

ad. 1. Klachten over schoolaangelegenheden in het algemeen.

In eerste instantie geeft u klachten, die betrekking hebben op een bepaalde 
groep door aan de groepsleerkracht. Het prettigst is om een afspraak te 
maken, zodat de tijd genomen kan worden om over het probleem te praten. 
Indien de groepsleerkracht geen antwoord kan geven, wordt de directie op de 
hoogte gebracht. Na intern beraad komen wij bij u terug met een reactie.

Als het gaat om een algemene klacht, die niet een bepaalde groep aangaat 
of wanneer u vindt dat uw klacht via de groepsleerkracht niet afdoende is 
beantwoord, stapt u rechtstreeks naar de schoolleiding. Ook hier geldt: een 
afspraak maken, zodat rustig met u gesproken kan worden.

In derde instantie kunt u de vertrouwenspersoon van de stichting 
benaderen. Wanneer u vindt dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld 
of bij twijfels neemt u contact op met Human Capital Care (Arbodienst), 
vertrouwenspersoon SKPO, tel. 040-2066900.

ad. 2. Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten.

Als zich naar uw mening met betrekking tot ‘ongewenste intimiteiten’ situaties 
voordoen die volgens u niet juist zijn en die u wilt melden, dan kunt u terecht 
bij de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie van de SKPO. U kunt 
natuurlijk ook contact opnemen met de directeur van de school of de leraar 
van uw kind en eventueel ook het bestuur hierover benaderen. Al deze 
personen kunnen u verder helpen en adviseren. Het ‘reglement ongewenste 
intimiteiten’ geeft aan hoe dat gebeurt en biedt garanties voor een juiste 
behandeling.
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Het adres van de arbodienst is:

Human Capital Care Arbozorg BV

Science Park Eindhoven 5127

5692 ED Son

tel. 040-206 69 00

Het adres van de klachtencommissie is: 

Het Centraal Secretariaat Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Stadhouderslaan 7

postbus 82324

2508 EH Den Haag

tel. 070 - 392 55 08

3.5.3  schoolbibliotheek

In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven hebben we op onze school 
een prachtige bibliotheek met boeken voor alle kinderen van SPILcentrum ’t 
Hofke. De kinderen ontvangen hiervoor een eigen pasje dat op school bewaard 
blijft. Onze eigen bibliotheek wordt gerund door vrijwillige ouders. Zij helpen 
de kinderen met het zoeken naar het juiste boek en zorgen ervoor dat de 
bibliotheek er netjes uit blijft zien. Vanuit de Bibliotheek Eindhoven is voor vier 
uur in de week een consulent aan onze school gekoppeld. Hij helpt mee waar 
nodig en zorgt ervoor dat de bibliotheek een vaste plek heeft in ons gebouw. 
De openingstijden zijn afhankelijk van de grootte van de groep vrijwilligers. 
Wij streven ernaar om de bibliotheek dagelijks op te stellen. De exacte 
openingstijden kunt vinden op de deur van de bibliotheek.

3.5.4   abonnementen

Bij de start van het schooljaar worden via de school verschillende 
abonnementen aangeboden op jeugdtijdschriften. Het gaat veelal om 
tijdschriften met een “lerend” karakter. Abonnementen kunnen uitsluitend per 
jaar worden afgenomen, met of zonder vakantieboeken. Daarnaast kunnen 
alle kinderen een leesboekenpakket op niveau bestellen via school. Aan het 
begin van het schooljaar liggen de inschrijfformulieren klaar op de tafels onder 
de informatieborden. Verdere informatie kunt u altijd vinden op de website van 
Malmberg. 

3.5.5   goed doel

Bij verschillende activiteiten verzamelen wij soms geld in voor een Goed Doel. 
Als school steunen we verschillende goede doelen die door ouders, kinderen of 
leerkrachten kunnen worden aangedragen. 
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inspectie Basisonderwijs

Onze school valt onder het inspectiegebied Eindhoven. In maart 2011 heeft de 
inspectie onze school voor het laatst bezocht in het kader van een periodiek 
kwaliteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de kwaliteit 
van het onderwijs en de behaalde onderwijsprestaties en zijn de nieuwe 
ontwikkelingen in of buiten de school die van invloed zijn op het onderwijs 
besproken. Momenteel heeft de school het ‘basisarrangement’, dit wil zeggen 
dat de kwaliteit voldoende is en er verder geen ernstige tekortkomingen zijn 
gesignaleerd.

Zie ook www.onderwijsinspectie.nl. 

kinder(dag)opVang

In SPIL centrum ’t Hofke zit naast basisschool De Boog ook Korein. Zij 
verzorgen de voor- en naschoolse opvang. Daarnaast zijn er verschillende 
groepen kinderdagopvang en peuterwerk. Ouders die hun kind inschrijven op 
De Boog mogen ervan uit gaan dat hun kinderen ook geplaatst kunnen worden 
bij de voor- en naschoolse opvang. Inschrijven bij Korein kan op onze locatie 
of direct via www.koreinkinderplein.nl.

directieoVerleg skpo

Zes keer per jaar komen de schoolleiders van de SKPO-scholen bijeen om van 
gedachten te wisselen over zaken van gemeenschappelijk belang. Daarnaast 
vindt een overleg plaats tussen alle directies van basisscholen uit Tongelre en 
Stratum. 

arBodienst (hcc)

Human Capital Care Arbozorg BV

Science Park Eindhoven 5127

5692 ED Son

tel. 040-206 69 00

wijeindhoVen

Als ouder(s)/verzorger(s) wilt u natuurlijk dat het met uw kind(eren) goed 
gaat op school. En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook  goed.  

Toch kan het gebeuren dat het met uw kind(eren) op school wat minder gaat. 
Heeft dat met leren te maken, dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren) over praten.  

Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Bijvoorbeeld dat uw kind vaak 
bij ruzies is betrokken, dat het niet zo goed luistert of niet goed in zijn of haar 
vel zit.  

In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerkers (zogenaamde 
generalisten) van het WIJteam in uw buurt. Dit zijn professionals die samen 
met u en de school bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen. Daarbij 
bekijken ze eerst wat u zelf kunt doen. En hoe familie, vrienden en buren 
u daar eventueel bij kunnen helpen. Lukt het niet om op deze manier 

4. contacten Buiten de school
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een oplossing te vinden voor uw kind? Dan bekijken de generalisten van 
WIJeindhoven samen met u en uw kind welke vervolgstappen nodig zijn.   

Meer informatie over WIJeindhoven en contactpersonen vindt u op de website 
www.wijeindhoven.nl.  

jeugdgeZondheidsZorg: 
gelukkig gezonde kinderen

wat kan jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  als 
ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij 
kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen 
op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. en dat roept ook wel 
eens twijfels, vragen of zorgen op. dan kan jeugdgezondheid helpen. 

Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Bra-
bant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, as-
sistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige 
neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezond-
heidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team 
naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk 
aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en 
gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stel-
len.  

Even praten….

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt 
het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van 
mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter 
aan tafel….. 

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Pra-
ten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en 
helpt u verder. Zij ieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie 
die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door. 

Extra informatie… 
Betrouwbare en actuele over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl. De informatie is ontwikkeld door de Stichting Op-
voeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de prak-
tijk en is getoetst door ouders. 

Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen 
tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). 
Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskan-
ker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal 
centrale locaties in de regio.

altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek 
of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid 

•	 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders

•	 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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•	 Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind

•	 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

de ggd doet meer…

- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, 
genotmiddelen, pesten en seksualiteit.  

- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en 
geven hierbij advies.

- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, 
scholen en kinderen.

- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden

- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid 
van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de 
resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en 
scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen. 

oVerige Zaken

hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen, ook als alle denkbare maatregelen genomen 
zijn. Geen reden tot paniek dus, maar wel noodzaak om direct actie te 
ondernemen ter voorkoming van uitbreiding van deze lastige aandoening. 
Neem contact op met de school en meld dat er hoofdluis is geconstateerd. 
Zowel op school, als bij de apotheek en de huisarts is een folder verkrijgbaar 
met tips ter bestrijding. Na elke vakantie worden de kinderen door zgn. 
luizenpluizers gecontroleerd.

logopedie

Als er twijfel ontstaat over de ontwikkeling van de spraak- en/of 
taalontwikkeling van uw kind kunt u dit altijd met de leerkracht bespreken. 
Andersom zal de school hetzelfde doen. Een verwijzing voor de logopediste 
is te krijgen via de huisarts. Hiervoor kunt u zelf een afspraak maken. De 
logopediste onderhoudt contacten met de school over de ontwikkeling van het 
kind. 

sponsors

Alleen buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen en bijv. 
buitenspeeltoestellen op het plein kunnen gesponsord worden. De Boog sluit 
hierbij aan bij het sponsor-convenant dat door de SKPO getekend is.

Over veel wetenswaardigheden hebben wij u in deze schoolgids verteld. Via de 
maandelijkse nieuwsbrief, kennismakingsavonden en ouderavonden zullen wij 
u verder op de hoogte houden. 

U bent van harte welkom!
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