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1. Boerhaaveschool, een school voor iedereen! 
Zoekt u een levendige basisschool in het zuiden van de stad Groningen? Met betrokken medewer-
kers en ouders en bruisende plannen? Of zit uw kind al op de Boerhaaveschool? 
 
Dan kunt u in deze schoolgids veel informatie vinden over montessorionderwijs, de schoolorgani-
satie, het onderwijs, de zorg voor de kinderen, het team, de rol van de ouders en nog veel meer.  
 
Boerhaave school 
Veenweg 1-1 
9728 NH Groningen 
E-mail:       administratie@boerhaave.o2g2.nl 
Website:  www.boerhaaveschool.nl 
 
1.1 Openbaar onderwijs 
Er is plaats, binnen de mogelijkheden van de school, voor alle kinderen ongeacht geloof, levensop-
vatting of nationaliteit. De school moet een spiegel zijn van de samenleving en respect en begrip 
bijbrengen voor verschillende levensovertuigingen, levensopvattingen en gewoonten. We maken 
onze leerlingen bewust van het leven in een pluriforme maatschappij en stellen ons daarin open op, 
zodat onze leerlingen zelf keuzes leren maken. 
 
1.2 Wat is montessori onderwijs? 
Binnen ons onderwijs baseren wij ons op de montessorimethode van de Italiaanse arts en pedagoge 
Maria Montessori. Het montessorionderwijs is gebaseerd op het idee dat een kind een natuurlijke 
drang tot zelfontplooiing heeft, en speelt hierop in door de juiste omgeving en materialen aan te 
bieden aan een leerling. Hierbij valt een deskundige leerkracht niet weg te denken. Onze school 
bestaat uit een professioneel team van leerkrachten die niet alleen de juiste basisvaardigheden als 
docent beheersen, maar daarnaast specifiek zijn geschoold(of bezig zijn met scholing) om elk kind 
te volgen in zijn eigen, unieke leerproces en op basis daarvan het juiste onderwijsmateriaal en de 
juiste begeleiding aan te bieden. Meer informatie over de belangrijkste kenmerken en de invulling 
van het montessorionderwijs kunt u vinden in het hoofdstuk montessorionderwijs: iets voor uw 
kind? in deze schoolgids. Naast de onderwijskundige principes van Maria Montessori werken wij 
vanuit de Vreedzame school. De Vreedzame school helpt kinderen effectief te zijn in communiceren 
en relaties. Ze bereiden de kinderen voor op een toekomst in een veranderende samenleving. 
 
1.3 Individueel gericht 
We zijn als enige montessorischool in Groningen uniek in deze omgeving. Daarom onderscheiden 
we ons van de andere basisscholen in Groningen: Wij richten ons op de individuele ontwikkeling en 
behoeften van elk kind. Dit maakt dat de montessorimethode ons zo goed past en we uw kind de 
uitdagingen, begeleiding en de leerroute kunnen geven waar hij/zij behoefte aan heeft en die een 
beroep doen op inzet, samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en creativiteit. 
Bij een vervolgopleiding of vervolgstudie, en zeker in het latere beroepsleven van uw kind zijn juist 
die laatstgenoemde eigenschappen van cruciaal belang voor studiesucces. We gaan er in ons onder-
wijs ten allen tijden van uit dat ieder kind zich anders ontwikkelt, zowel in ontwikkelingstempo als 
in interesses. Er is dan ook veel ruimte voor individuele instructie en/of lessen voor kleine groepjes 
binnen de klas. Maar wij geven daarnaast ook klassikale lessen, bijvoorbeeld voor vakken als rekenen 
en taal. 
 

mailto:administratie@boerhaave.o2g2.nl
http://www.boerhaaveschool.nl/
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1.4 Kwaliteit van onderwijs op onze school 
Op basisschool Boerhaave worden de leerprestaties van de leerlingen op de voet gevolgd, met het 
kind volgsysteem van Esis om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven van de ontwikkeling 
van uw kind. 
In de eerste plaats wordt het ClTO-leerlingvolgsysteem ingezet (vanaf groep 3 tot aan groep 8), waar-
mee de prestaties van leerlingen op het gebied van belangrijke basisvaardigheden als rekenen en 
taal door middel van toetsen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. We kunnen zo direct zien of een 
leerling een achterstand of juist een voorsprong heeft op bepaalde gebieden, en hier meteen actie 
op ondernemen als dat nodig is. Met het volgsysteem kunnen we een beeld krijgen van hoe een 
leerling zich ontwikkelt door de jaren heen. Dit beschouwen we als de belangrijkste input om ouders 
en kinderen een juist advies voor vervolgonderwijs te kunnen geven. De eind Cito-toets wordt wel-
iswaar ook hiervoor ingezet, maar is slechts aanvullend en moet als een momentopname gezien 
worden. U kunt altijd contact opnemen met onze directeur, IBer of een leerkracht als u meer wilt 
weten over onze onderwijsprestaties en de manier waarop wij de kinderen volgen en begeleiden. 
 
1.5 Oog voor sociale ontwikkeling en veiligheid 
De aandacht van onze school is gericht op de totale ontwikkeling van uw kind. Naast het ontwikkelen 
van cognitieve vaardigheden is de ontwikkeling van kinderen tot sociaal verantwoordelijke mensen 
van groot belang. Om dit te kunnen bereiken is een klimaat van veiligheid noodzakelijk. Op de Boer-
haave school werken wij vanuit de Vreedzame School, waardoor de leerkracht uitstekend overzicht 
kan houden op de sociale ontwikkeling van elk kind en de sfeer binnen de klas, en direct actie kan 
ondernemen als de sociale veiligheid in het geding komt. Wij verwachten van leerlingen, medewer-
kers, ouders en bezoekers van De Boerhaave school eigen verantwoordelijkheid in gedrag. (zie het 
veiligheidsprotocol) 

Het is een afspraak dat wanneer iedereen de regels kent, ook iedereen ze kan uitvoeren. We houden 
rekening met iemand die een regel niet kan uitvoeren (bijv. bij een handicap of stoornis). Waarom 
dat zo is en de duur hiervan bespreken we van tevoren en we helpen diegene in zo’n situatie. 

Leerkrachten bespreken en oefenen met kinderen uitgebreid de regels en herhalen de regels, voor-
dat een activiteit aanvangt. Als kinderen dan weten wat de regels zijn, hoeven deze door de leer-
kracht niet blijvend herhaald te worden en kunnen we elkaar (kinderen en medewerkers) er aan 
herinneren als iemand deze vergeet. Leerkrachten leven ook gedrag voor zodat kinderen een goed 
voorbeeld hebben. Op deze manier kunnen we kinderen bekrachtigen in gewenst gedrag. Als we 
toch te vaak moeten waarschuwen dan gelden er vaste consequenties (passend bij leeftijden van 
kinderen). 

De schoolregels kennen alle kinderen, leerkrachten. Van ouders verwachten wij dat ze deze regels 
jaarlijks lezen, bespreken met hun kind(eren) en ondersteuning bieden in het naleven van de regels. 
Het veiligheidsprotocol, pestprotocol en protocol schorsen en verwijdering, worden ook vermeld op 
de website van de school, zodat ouders ervan op de hoogte zijn en de consequenties kennen. 

Wij gaan er van uit dat kinderen altijd goede bedoelingen hebben, maar vaak (nog) niet de juiste 
vaardigheden geleerd hebben, als zij ongewenst gedrag laten zien. Daarom vinden we het belangrijk 
om vooral eerst gedrag aan te leren, door voor te doen of het samen te doen en dit te benoemen in 
concreet uitvoerbaar gedrag. We geven kinderen een kans om gedrag te oefenen en het te leren 
toepassen in diverse situaties met behulp van de Vreedzame School. Wanneer kinderen grensover-
schrijdend gedrag hebben getoond, helpen we ze om dit te herstellen met een passende actie. Wan-
neer dat onvoldoende effect heeft, stappen we over op disciplinaire maatregelen. 
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Met deze werkwijze willen wij realiseren dat iedereen binnen de school zich veilig voelt. En iedereen 
weet welke verantwoordelijkheid hij heeft of volgens welke regels van een ieder verwacht wordt 
zich hiernaar te gedragen. 

Merkt of hoort u thuis dat uw kind gepest wordt? Neemt u dan contact met ons op. We doen er (o.a. 
volgens het stappenplan) alles aan om het pesten te stoppen en uw kind weer met plezier naar onze 
school te laten gaan. 

1.6 De Boerhaaveschool is er voor iedereen! 
Op basisschool Boerhaave zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid te maken naar godsdienst 
of levensbeschouwing. Het onderwijs is dan ook niet gebaseerd op een specifieke religie of levens-
beschouwing. Het montessorionderwijs binnen de Boerhaave past uitstekend bij deze uitgangspun-
ten, aangezien er binnen dit type onderwijs van uit wordt gegaan dat alles in de wereld en de kosmos 
(dus ook ideeën, theorieën en religies) met elkaar verbonden is (de zogenaamde kosmische visie). 
Vanuit dit perspectief geven we aandacht aan verschillende religies. Voor de ouders die hun kinderen 
graag meer kennis en inzicht in humanistische vorming willen geven zijn er lessen HVO die op onze 
school worden gegeven door een vaste leerkracht (Jolanda de Bree).  Voor de ouders die hun kin-
deren graag meer kennis en inzicht in godsdienst willen geven zijn er lessen GVO die op onze school 
worden gegeven door een vaste leerkracht (Angelika Chardon). 

1.7 De partners van de Boerhaaveschool 
De Boerhaaveschool is onderdeel van Vensterschool Hoornse Wijken. In samenwerking met onze 
partners voor kinderopvang en -zorg streven wij naar een doorgaande lijn in zorg, pedagogische 
aanpak en aanbod. De Boerhaaveschool is hier een actieve partner zowel op beleidsniveau als op de 
werkvloer. 
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1.8 Het team 

Hieronder vindt u de personeelsbezetting voor het schooljaar 2020-2021. 

 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montessorionderwijs: iets voor uw kind? 
 
De belangrijkste ideeën binnen het montessorionderwijs die ook centraal staan binnen ons onder-
wijs zijn: 
 
2.1 Gevoelige perioden 
Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren. De onderwerpen waarin het kind geïnteresseerd 
is kunnen per kind verschillen en veranderen naarmate het kind ouder wordt. Dit betekent dat kin-
deren kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor het aanleren van specifieke vaardigheden 
(de zogenaamde gevoelige perioden). Hier proberen wij binnen ons onderwijs zoveel mogelijk op in 
te spelen, door het juiste materiaal in de juiste omgeving in de juiste periode aan te bieden. 
 
2.2 Vrijheid in gebondenheid 
Individueel onderwijs is een belangrijk kenmerk van onze manier van onderwijs geven. Op basis van 
dit uitgangspunt leren kinderen zelfstandig hun werk te organiseren en daarin keuzes te maken. De 
leerkracht zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling en houdt tegelijkertijd scherp in de gaten of 
alle leerlingen de kerndoelen van het onderwijs weten te halen. Dit maakt dat dit type onderwijs 
voor veel verschillende typen kinderen, met verschillende eigenschappen en interesses geschikt is. 
Montessorionderwijs op Boerhaave betekent vrijheid in gebondenheid. Er worden dus grenzen ge-
steld aan de vrijheid van keuze, en die grenzen worden bepaald door wat schadelijk is voor het kind 
of voor de groep. In de praktijk komt dit er bijvoorbeeld op neer dat leerlingen uit een beperkte set 
van taken mogen kiezen om tijdens een bepaalde periode (dagdeel, dag of week) mee aan de slag 
te gaan. 
 
2.3 Voorbereide omgeving 
Binnen het montessorionderwijs is er veel aandacht voor de inrichting van het klaslokaal. De lesma-
terialen worden op een goed bereikbare plaats, meestal in kasten, bewaard, waar kinderen zelf een 
keuze kunnen maken uit de beschikbare werkjes. Er is een beperkte set aan materialen en taken 

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a Marjolies Marjolies Marjolies Daniël Daniël 

1/2b Tamara Daniël Daniël Tamara Tamara 

2/3a Mirjam Mirjam Petra Mirjam Mirjam 

3/4b Petra Petra Annemarie Petra Petra 

3/4a Annemieke Annemarie Annemieke Annemieke Annemieke 

5/6a Annemarie Asia Asia Asia Asia 

5/6b Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse 

6/7a Hilga Hilga Hilga Hilga Floor 

7/8a Susan Susan Susan Susan Susan 

7/8b Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen 

Intern begelei-
der 

Jos Jos Jos Jos  

Conciërge  Ellen Ellen Ellen Ellen  

Administratie Trijnie Trijnie  Trijnie  

Gymdocent Jolanda  Jolanda Jolanda  

Directie Hesley Hesley Hesley Hesley Hesley 
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beschikbaar, waardoor de leerlingen worden gedwongen een bewuste keuze te maken. Naast edu-
catieve materialen zijn er nog andere soorten materialen in het lokaal aanwezig, waarmee ‘leer-
lingen zichzelf en hun omgeving kunnen verzorgen’ (Website Nederlandse Montessori Vereniging): 
zo hebben alle leerlingen de zorg over een eigen plantje in de klas. 
 
2.4 Heterogene groepen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot sociaal verantwoordelijke mensen. Wij willen 
kinderen leren samen te werken, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Daarom zitten kinderen 
van twee opeenvolgende leerjaren bij elkaar in de klas (de zogenaamde heterogene groepen). Dat 
biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld de jongere kinderen in de groep om kennis te maken met 
wat de oudere kinderen kunnen en leren (goed voorbeeld doet goed volgen). Daarnaast stimuleert 
het de kinderen om klasgenoten te helpen en om hulp te vragen. Elk kind ervaart erdoor wat het is 
om een keer jongste, en oudste te zijn, en maakt dit proces gedurende de basisschoolperiode 4 keer 
door. Dit geeft vertrouwen voor de overgang naar de middelbare school: dan is men plotseling weer 
de jongste en de minst ervaren leerling, maar de leerlingen uit heterogene groepen hebben dit al 
vaker meegemaakt, waardoor zij hier soepeler mee kunnen omgaan. 
 
2.5 Montessori materiaal 
Bijzonder aan het montessorionderwijs is dat er gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde mon-
tessorimateriaal. Dit materiaal geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij 
het in zich opnemen van de leerstof, en nodigt uit tot spontane herhaling van een handeling (oefe-
ning). Het materiaal is zo ontworpen dat het kind zijn eigen stappen kan volgen en een fout zelf kan 
opmerken en corrigeren, zodat het er zelfstandig mee kan werken. Hierdoor leren de kinderen die 
ermee werken grip te krijgen op abstracte begrippen. Een voorbeeld van montessorimateriaal zijn 
de schuurpapieren letters: dit zijn gelakte plankjes waarop het profiel van een letter met fijn zand is 
aangebracht. Door het profiel van de letters te voelen kunnen kleuters spelenderwijs, en door actief 
gebruik te maken van hun zintuigen, kennismaken met de verschillende letters. Op de Boerhaave 
school werken wij intensief met het montessorimateriaal, dat een perfecte aanvulling vormt op de 
reguliere methodes waar wij mee werken. 
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3. Onderwijs in de praktijk op de Boerhaave 
 
3.1 Kosmisch onderwijs 
Een kind dat de wereld om hem heen gaat verkennen, ervaart de wereld als iets groots, als één 
geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Welk onderwerp je ook kiest, de relaties met andere on-
derwerpen zijn zo talrijk, dat de te vormen leerstof op school onuitputtelijk is. In de visie van Mon-
tessori vindt niets geïsoleerd plaats, maar is alles deel van een geheel. Richtinggevend voor de werk-
wijze bij Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO) is het leergebied overstijgend karakter van KOO. 
 
3.2 Thema's 
Gedurende het jaar staat in een groep steeds een aantal thema's centraal. Dit kunnen zowel aard-
rijkskundige, geschiedkundige als natuurkundige thema's zijn (bijv. herfst, prehistorie, ontstaan van 
de aarde, de Romeinen). Rond zo'n thema worden allerlei activiteiten ontplooid, lessen gegeven, 
dvd's bekeken, excursies en verwerkingen gemaakt. De kinderen verzamelen gegevens, vragen zelf 
informatie aan of houden bijvoorbeeld interviews. 
Naast de thema's, die in de hele groep centraal staan, kan een groepje kinderen of een Individueel 
kind op basis van belangstelling een onderwerp kiezen. Dit onderwerp wordt dan met hulp van de 
leerkracht verder uitgewerkt. Het kind kan, wat hij of zij heeft geleerd, in de vorm van bijvoorbeeld 
een spreekbeurt, aan de groep doorgeven. Wordt een thema op "Montessoriaanse" wijze uitge-
werkt, dan houdt dat in, dat het thema, in samenhang wordt geplaatst met grotere gehelen; in de 
tijd (geschiedenis) en de ruimte (aardrijkskunde) wordt geplaatst en dat naast de beleving de crea-
tiviteit een grote rol speelt. 

3.3 Algemeen, groep 1 t/m 8 
Als uw kind ’s morgens op school komt, neemt u in de gang of op het schoolplein afscheid van hem. 
Uw kind doet zijn jas uit, hangt die op de kapstok, doet zijn schoenen uit en zet die op de schoenen-
plank. Hij pakt zijn sloffen en doet deze aan. De leerkracht begroet uw kind en geeft hem een hand. 
Uw kind loopt dan naar zijn plaats in de klas, pakt zijn plantje van de tafel, verzorgt het en zet het in 
de vensterbank. Dan kiest uw kind een werkje waar hij mee aan de slag wil. Kinderen kunnen zelf 
hun werkmateriaal uit de kast halen. De materialen zijn zo opgesteld dat de kinderen er gemakkelijk 
zelf bij kunnen. 
 
3.4 Uw kind in de onderbouw 
Groep 1 t/m 4 is de onderbouw. Groep 1/2 wordt gevormd door kinderen van 4 tot 6 jaar. In groep 
3/4 zitten kinderen van 6 t/m 8 jaar. 
 
3.5 Groep 1/2 
In groep 1/2 staan de taalontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de motorische ontwikkeling 
centraal. Ook de andere ontwikkelingsgebieden horend bij deze leeftijd komen aan bod (voorberei-
dend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling). In kasten staan 
de materialen bij elkaar voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Elk materiaal heeft zijn eigen 
specifieke doel. De kinderen kunnen kiezen met welke materialen ze gaan werken. 
Er is ook een poppenhoek, een bouwhoek, een leeshoek, een computer en een themahoek. In de 
onderbouw is er veel gelegenheid voor (samen) spelen en creativiteit. 
’s Ochtends gaan de kinderen aan het werk. Ze bewegen zich vrij door de klas, maar die vrijheid is 
wel gebonden aan regels en grenzen. Ze leren rekening te houden met anderen. Als zij bijvoorbeeld 
met andere kinderen samenwerken, moet dit rustig gebeuren, zodat ze een ander kind niet storen. 
De kinderen werken vaak op kleedjes op de grond. Dat vormt voor hen een eigen, rustige werkplek. 
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Aan het eind van de werkperiode wordt het klaslokaal met elkaar opgeruimd. Daarbij heeft elk kind 
zijn eigen taak. 
De leerkracht observeert de kinderen om te zien waar ze in een bepaalde periode voor open staan. 
Daar probeert zij bij aan te sluiten door het materiaal aan te bieden dat past bij de ontwikkeling van 
het kind. Daarnaast biedt zij lesjes aan, zodat kinderen het aanwezige materiaal leren kennen. Taal-
ontwikkeling is heel belangrijk. Kinderen zijn de hele dag met taal bezig, wanneer ze met elkaar 
praten, lesjes krijgen van de leerkracht, etc. De leerkracht werkt planmatig aan de taalontwikkeling 
van de kinderen. Als kinderen eraan toe zijn, dan wordt er in groep 1/2 een begin gemaakt met het 
leren lezen en schrijven. Hetzelfde geldt voor rekenen.  
 
3.6 De eerste schooldag 
Voor een kind is de eerste schooldag een belangrijk moment in het leven. Het kind doet een stapje 
vooruit op de weg naar zelfstandigheid en de ouders doen een stapje terug. De wereld van het kind 
wordt groter. Hij heeft een meester of juf en nieuwe vriendjes om mee te spelen. U hebt vertrouwen 
in het eigen kunnen van het kind en laat dit merken. Door respect te hebben voor de groeiende 
zelfstandigheid van het kind, zijn ontwikkeling en interesse in de wereld, geeft u hem de startvoor-
waarden om zich te ontwikkelen. Dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen, waardoor het 
kind uit kan groeien tot een mondige en creatieve wereldburger. 
Ouders en leerkracht moeten het kind die voorwaarden bieden in een veilige omgeving, waarin het 
kind voldoende uitdaging vindt en een omgeving die past bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 
Op een montessorischool zijn opvoeding en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders 
en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvoeding van het kind. 
 
3.7 Groep 3/4 
In groep 3/4 gaan de kinderen op hun eigen niveau door. Veel kinderen hebben in groep 1/2 al een 
aantal letters geleerd. Een aantal kinderen kan al lezen. Wanneer het leesproces van een kind in de 
groep 1/2 nog in een pril stadium was, gaat in groep 3/4 de leerkracht gericht werken aan het lezen. 
Het kind gaat dan aan de hand van een speciale methode letters en woorden leren. Hetzelfde geldt 
voor het rekenen. 
De kinderen zijn actief en concreet bezig met het leermateriaal. De basisvaardigheden moeten ook 
steeds meer ‘automatisch goed’ gedaan worden (automatiseren). Hierbij is de rol van de leerkracht 
te stimuleren, motiveren, en te controleren. 
De kinderen krijgen een registratieboekje waarin staat wat ze hebben gedaan of nog moeten doen. 
Elke week krijgen ze een nieuwe werklijst voorin hun registratieboekje. De werklijst bevat opdrach-
ten uit alle vakgebieden. Zo leren kinderen zelf hun werk te plannen en de verschillende vakken aan 
bod te laten komen. De leerkracht overlegt met het kind welke activiteiten echt af moeten in die 
week. 
 
Naarmate een kind inzicht krijgt in de leerstof, kan hij steeds meer loskomen van het materiaal waar-
mee hij werkt. Hij leert steeds abstracter te denken. Dit proces vindt voornamelijk plaats in groep 
3/4.  
 
Kinderen zijn heel gretig en hebben veel interesse in de wereld om zich heen. Daaraan wordt tege-
moet gekomen in het kosmisch onderwijs. Daar komen onderwerpen als het ontstaan van de aarde 
of het zonnestelsel aan de orde, maar bovendien thema’s die wat dichter bij huis blijven, zoals vogels 
in de winter. Ook in groep 3/4 wordt een aandachtstafel ingericht rondom de thema’s. De kinderen 
beginnen met eenvoudige werkstukjes met de computer als informatiebron. Sommige kinderen ma-
ken een boekbespreking, bouwen een website of maken een presentatie in PowerPoint. 
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Bij de overgang naar de bovenbouw vindt er een uitvoerige overdracht tussen de leerkrachten 
plaats. 
 
3.8 Uw kind in de bovenbouw 
De bovenbouwkinderen (8 tot 12 jaar, groep 5 t/m 8) moeten de basisregels die ze in de onderbouw 
hebben geleerd nu ook in combinatie toepassen om complexere leerstof aan te kunnen. Er komt ook 
steeds meer samenhang tussen de vakken. In de leerstof komen er nieuwe vaardigheden bij op het 
gebied van rekenen, taal, lezen, spelling en ICT. 
 
De wereld wordt voor de bovenbouwers letterlijk en figuurlijk steeds groter. Wereldgodsdiensten, 
de mens en zijn leefmilieu en belangrijke culturen, zoals de Grieken en de Romeinen komen aan de 
orde. Aan verschillende perioden in de geschiedenis, zoals de Middeleeuwen of de Industriële Re-
volutie, wordt aandacht besteed. Bijna wekelijks wordt geoefend op topografie. ICT-vaardigheden 
vormen een onmisbaar onderdeel van de lessen. De kinderen moeten zelf informatie zoeken, bij-
voorbeeld met de computer of in de mediatheek. Die informatie passen ze toe en geven ze door in 
werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen, drama en kringgesprekken. 
 
In de bovenbouw speelt het montessorimateriaal een minder grote rol, maar werken de kinderen 
met opdrachten voor rekenen, taal of andere leergebieden. De nadruk ligt op zelfstandig werken, 
zelf plannen, organiseren, structureren en samenwerken. Zo heeft een kind zelf overzicht over wat 
er gedaan moet worden. Langzamerhand krijgen de kinderen zelfkennis over hun manier van wer-
ken. Ieder kind maakt het werk af op de manier die bij hem past. Natuurlijk wordt ook hier weer 
gekeken wat het kind aankan. Regelmatig wordt er getoetst om de vorderingen en ontwikkelingen 
van het kind vast te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van hoofdrekenen of spelling. 
 
3.9 Lesprogramma 
De leerstof is te onderscheiden in drie vakgebieden: 

1. Basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven, rekenen en ICT) 
2. Kosmisch onderwijs (wereld verkennende vakken, zoals natuur, geschiedenis, aardrijks-

kunde, techniek, burgerschap en integratie en verkeer)  
3. Kunst en cultuur, cultureel erfgoed, creatieve vakken en bewegingsonderwijs 

 
De leerkracht bespreekt met de kinderen wat er die ochtend of die dag op het programma staat. In 
groep 1-2 en 3-4 hangen op het bord de dagritmekaarten met de activiteiten weergegeven als pic-
togrammen. In groep 3 t/m 8 staat het programma meestal op het bord geschreven. Kinderen kun-
nen direct zien welke tijd beschikbaar is voor zelfstandig werken. 
In groep 3 t/m 8 zijn de kinderen bezig met zelfstandig leren, individuele lessen en groepslessen. 
Geeft de leerkracht voor een gedeelte van de groep een instructie, dan werken de andere kinderen 
gewoon door. Heeft de leerkracht een instructie gegeven, dan kiest het kind zelf of het eerst ander 
werk afmaakt of met de opgedragen oefening aan de slag gaat. Soms bepaalt de leerkracht het ver-
werkingsmoment. Er zijn vaak lessen die voor de hele groep bestemd zijn, zoals muziek, verkeer, 
kosmisch onderwijs. 
 
Tijdens het zelfstandig leren loopt de leerkracht zijn/haar ronde. In groep 3 t/m 8 hebben de kin-
deren stoplichtkaartjes. Heeft een kind zijn stoplichtkaartje op groen staan, dan kan het zelf vooruit. 
Een rood kaartje betekent dat het kind een vraag heeft. Het initiatief om een kind te helpen kan ook 
van de leerkracht komen. Zij geeft tussendoor individuele lesjes aan de kinderen.  
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De Boerhaaveschool kent een aantal omgangsregels die aangeven hoe we op school met elkaar om-
gaan. Belangrijk is dat de kinderen hiervan het nut inzien en zich eraan houden. Daarom worden ze 
samen met de groep aan het begin van het schooljaar tijdens de gouden weken opnieuw opgesteld 
en vastgelegd. In iedere groep hangen de omgangsregels. Daarnaast zijn er regels die bijdragen aan 
een prettig werkklimaat.  
Voorbeelden zijn: alle materialen hebben een vaste plaats in de klas, je mag een ander kind niet 
zomaar storen als dat geconcentreerd bezig is. 
 
3.9.1. ICT/Digitale geletterdheid 
In de klas maken kinderen en leerkracht gebruik van diverse ICT- middelen: digitaal bord (digibord), 
computers, laptops en IPads. ICT is ondersteunend bij lessen en spreekbeurten, als bron van infor-
matie en kinderen kunnen er individueel of in groepjes op werken. Veel lesmethodes zijn uitgebreid 
met software die de leerkracht en leerlingen als ondersteuning kunnen gebruiken. De leerkracht 
kiest wat zij uit het aanbod van ICT kan gebruiken om de leeromgeving van de leerlingen te verrijken.  
Digitale geletterdheid: Dit zetten wij in als middel om een houding en vaardigheden te leren die 
nodig zijn om jezelf te redden in de maatschappij. De school is bezig met een structureel aanpak 
digitale geletterdheid. Voor het schooljaar 2019-2020 staat in ieder geval een project Mediawijsheid 
centraal en basiskennis ICT.  
 
3.9.2. Gymnastiek 
De kinderen in groep 1/2 gymnastieken met hun eigen leerkracht in school. Ze hebben een gymtas 
op school, met een gympak of broek met shirt en gymschoenen. Graag allemaal voorzien van naam. 
De tas blijft op school. 
 
De Boerhaaveschool kiest voor kwantitatief en kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Daarom wor-
den alle gymlessen van groep 3 – 8 verzorgd door de vakleerkracht in de gymzaal aan de Semmel-
weisstraat. De vakleerkracht zorgt voor een veelzijdig aanbod, passend bij het niveau van de groep. 
Alle kinderen worden uitgedaagd zijn motorische grenzen te verleggen en zich te bekwamen in so-
ciale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om in een team te functioneren.  Bij mooi weer kan 
er buiten worden gegymd op sportpark Corpus den Hoorn (dit wordt altijd van tevoren aangegeven).  
Op school willen we dat de leerlingen tijdens de gymlessen gymkleding en gymschoenen dragen. 
Het is in het belang van de veiligheid en de hygiëne.  Na het sporten is er altijd de mogelijkheid om 
op te frissen of te douchen. Als ouder/opvoeder kunt u uw kind adviseren hoe dat ingevuld dient te 
worden. 
De groepen 3/ 4 gymmen aan het einde van de dag. Ze lopen met de groepsleerkracht naar de gym-
zaal en worden na schooltijd door de ouders opgehaald aan de Semmelweisstraat, indien ze aan het 
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begin gymmen, dan worden de kinderen door ouders naar de gymzaal gebracht. De groepen 5/ 6 
gymmen aan het begin van de dag. Ze fietsen na de gymles met de groepsleerkracht naar de Veen-
weg. 
 
3.9.3. Wilt u meer weten over onze school? 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u zich verder oriënteren op de vraag of het 

montessorionderwijs op de Boerhaave school wellicht iets voor uw kind is? Dan kunt u altijd vrijblij-

vend een gesprek aanvragen met de directeur, of met ouders van leerlingen die al op de Boerhaave 

zitten. 

 

3.9.4. Uw kind aanmelden 

Als u reeds de beslissing heeft gemaakt om uw kind op onze school in te schrijven, dan is deze uiter-

aard van harte welkom! Er volgt dan de volgende aanmeldingsprocedure. 
 

Als kinderen vier jaar zijn dan kunnen zij tot de school worden toegelaten. Voordat het kind wordt 

toegelaten wordt er een gesprek met de ouders en het kind gepland. Daarna kunt u het aanmeld-

formulier en een intakeformulier invullen. Het intakeformulier heeft betrekking op de ontwikkeling 

van uw kind. De kinderen mogen vanaf drie jaar en elf maanden  een ochtend in de week komen 

proefdraaien. Het proefdraaien gaat in overleg met de leerkracht. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen 

leerplichtig. In principe nemen wij alle vierjarige kinderen aan en ook oudere kinderen die van school 

moeten wisselen door bijvoorbeeld een verhuizing zijn van harte welkom. Voor leerlingen met een 

speciale onderwijsbehoeften bestaat een speciale procedure. 

Bij kinderen die van school veranderen binnen de regio nemen wij eerst contact op met de school 

die zij verlaten: ook worden er toetsen bij deze groep afgenomen om vast te stellen op welk ”niveau” 

de kinderen binnen komen. Mede aan de hand van de uitkomsten op deze testen wordt door de 

groepsleerkracht en de directie gezamenlijk bepaald of het kind geschikt is voor onze school en het 

montessorionderwijs. 

Aanmelden kan ook via de website https://www.boerhaaveschool.o2g2.nI, dan nemen wij contact 

met u op. 

 

4. Schoolplan 
Ouders worden (gelukkig) steeds kritischer en staan eerder op de stoep dan voorheen, wanneer ze 
het ergens niet mee eens zijn. Ouders willen inspraak in wat op school gebeurt. Scholen worden 
hierdoor uitgedaagd om meer en op een transparante wijze te communiceren met de ouders van 
hun leerlingen. Wanneer scholen nieuwe wegen inslaan dan worden zij dus geacht daarover verant-
woording af te leggen aan hun ”kIanten". Wij nemen onze verantwoordingsplicht als school serieus 
door in al onze onderwijsactiviteiten de volgende fasen door te lopen: 

  Vooraf nadenken en vastleggen welke doelen we willen nastreven in ons onderwijs 

  Onze doelen meetbaar maken: dat wat we gaan doen moet voor anderen (zoals ouders en 
bestuurders) controleerbaar zijn 

  Voortdurend reflecteren op ons handelen past datgene wat we doen nog wel bij de huidige 
onderwijsopvattingen en kerndoelen? Hierbij past de bereidheid en vanzelfsprekendheid om 
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voortdurend verantwoording af te leggen, zowel naar onszelf als team als naar buiten toe 
(naar de kinderen en ouders, het bevoegd gezag, en de inspectie). 

 
De beleidsvoornemens voor 2020-2021 zijn: 

 Aan het eind van dit schooljaar is er een visie, die door het hele team wordt 
              gedragen. Deze visie is gebaseerd op de principes van Maria Montessori. Alle 
              medewerkers werken vanuit deze visie en spreken dezelfde taal. Voor ouders is 

       de Boerhaave-visie herkenbaar. 

 De leerkrachten gebruiken het cito LOVS en het weekoverzicht om hun 
              handelen te structureren. De leerkrachten hebben zichtbare stappen gemaakt 
              in het verzorgen van lessen, passend bij het beoogde eindniveau. De leerlingen 

       zijn zichtbaar meer actief en betrokken bij de lessen en bij hun eigen leerproces. 

 De juiste Montessorimaterialen worden ingezet De leerkracht zorg voor afstemming tijdens 
de instructie, in het aanbod, in de onderwijstijd en in de extra ondersteuning/ uitdaging. 
Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. Dit wordt inzichtelijk ge-
maakt in het weekoverzicht. 

 De kwaliteitsdocumenten worden ingezet om tot het beste onderwijs te komen. 

 

5. Kwaliteitszorg 
Uitgangspunt bij onze kwaliteitszorg is vanzelfsprekend onze montessori—identiteit, de daaruit 
voortvloeiende missie en visie en de bovengenoemde 3 principes. Om maatschappelijke en culturele 
veranderingen voor te blijven ontwikkelt de school daarnaast iedere 4jaar een verbeterplan in de 
vorm van het schoolplan. Naar aanleiding van uitkomsten uit ouderenquêtes, QuickScans, vragen-
lijsten en evaluaties in team-, MR-, directie- en bestuursvergaderingen wordt het vierjaren school-
plan opgezet. De afspraken (doelen) in dit plan worden eenmaal per jaar beoordeeld door de directie 
en het team, en worden tevens meegenomen in de beoordeling van de Inspectie voor Onderwijs. 
Het schoolplan staat op de website. 
 

6. Zorg voor de leerlingen 
6.1 Resultaten van het onderwijs 
Kinderen ontwikkelen zich volgens bepaalde ontwikkelingsfasen, die voor ons het uitgangspunt bij 
de begeleiding vormen. Leerlingen verschillen onderling echter als het gaat om hun aanleg, werk-
tempo, interesse en thuissituatie. We vinden het een interessante uitdaging om met die verschillen 
om te gaan en kunnen onze kinderen met onze individuele begeleiding bieden wat ze nodig hebben. 
In hun eigen tempo en met behulp van hun eigen unieke talenten kunnen ze zich ontwikkelen en de 
leerkracht begeleidt hen daarbij. De meeste kinderen kunnen daarmee het normale traject op 
school volgen, maar er zijn ook kinderen voor wie een andere leerroute beter geschikt is. Denk hier-
bij aan een traject waarbij leerlingen meer of minder leerstof aangeboden krijgen, of waarin de stof 
wordt aangepast aan het niveau van het kind. Elk kind wordt tijdens de hele basisschoolperiode 
gevolgd in zijn/haar ontwikkeling: de uitkomsten hiervan worden vastgelegd in Esis met behulp van 
de toetsen uit het CITO— leerlingvolgsysteem en de observaties. 
 
6.2 Leerling dossier 
Van elk kind wordt een leerling—dossier bijgehouden. Daarin zitten onder andere:  

 het aanmeldingsformulier met alle persoonlijke gegevens 

 gegevens van een mogelijke vorige school  
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 De schoolverslagen 

 de bevindingen uit het leerlingvolgsysteem  

 rapportages en testen 

 correspondentie met ouders 
Het leerling—dossier is strikt vertrouwelijk en wordt slechts intern gebruikt. Het kan zijn dat onze 
school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan de schoolbegeleidings-
dienst of het zorgplatform. Dit kan alleen met toestemming van de ouders. 
 
IB'er in de school 
De IB’er heeft de taak om de coördinatie van de zorgverbreding te regelen. Op de Boerhaave school 
is dit Jos Wever. De IB’er is het aanspreekpunt voor leerkrachten op het gebied van de zorg voor 
leerlingen. Meestal is dat het geval als er in het onderwijsleerproces van een kind problemen dreigen 
te ontstaan. De IB’er probeert samen met de groepsleerkracht hier een oplossing voor te vinden. 
 
6.3 De IB’er heeft de volgende taken: 
 overzicht houden over het leerlingvolgsysteem en leerling dossiers, waarin ontwikkelingen en 

vorderingen van elke leerling geregistreerd staan.  
 samen met de directeur vormgeven aan kwaliteitszorg. 
 houden van besprekingen met de groepsleerkracht over de groep en/of individuele leerlingen 

en samen proberen oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen. 
 onderhouden van contacten met zorginstellingen. 
 onderhouden van contacten met andere IB’ers van o2g2. 
 
 
6.4 De schoolanalyse 
Tweemaal per jaar vindt er een schoolanalyse plaats, waarin de resultaten van alle kinderen in een 
groep worden geëvalueerd; hierbij zijn de directeur, leerkrachten en de interne begeleider aanwezig. 
Tijdens de schoolanalyse wordt ook het functioneren van de gehele groep besproken. Zit een leerling 
op een bepaald vak (met name als het gaat om basisvaardigheden als lezen en rekenen) onder het 
gemiddelde (C niveau, op basis van CITO-leerling volgsysteem) dan komt deze leerling ter sprake in 
een aparte zorgleerling bespreking tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken 
op diverse aspecten (persoonsbeeld, gedrag, leerstof, taak— en werkhouding). In eerste instantie 
wordt geprobeerd het kind binnen de eigen groep te helpen bij het inhalen van zijn/haar achter-
stand, of bij andere leerproblemen. Er worden afspraken gemaakt, en zo nodig vindt er een diagnos-
tisch onderzoek plaats door de interne begeleider. Op basis hiervan wordt een handelingsplan op-
gesteld door de interne begeleider en groepsleerkracht, dat na ongeveer 6 weken door hen wordt 
geëvalueerd. 
 

6.5 Extra jaar 
Een enkele keer wordt een kind een extra periode gegund. Die periode is dan nodig om het kind ”rij-
per" te laten worden, waardoor het met een beter resultaat en met meer plezier het onderwijs kan 
volgen. Het kind vervolgt gewoon de leerstof waarmee hij/zij bezig was. De beslissing om een jaar 
te verlengen wordt genomen met de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. De ou-
ders worden hierover vanzelfsprekend vooraf geïnformeerd. 
 
6.6 Vergadering zorgleerlingen 
In oktober, februari en mei vindt er een vergadering plaats over zorgleerlingen. Dit zijn de kinderen 
die extra hulp nodig hebben buiten en/of binnen de groep. De ontwikkeling van de kinderen wordt 
besproken door de groepsleerkrachten, en de IB-er. Tijdens deze Vergadering worden er afspraken 
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gemaakt over eventueel nadere onderzoeken, en worden de handelingsplannen geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. De ouders van de betreffende leerlingen worden door de groepsleerkracht op de 
hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind. 
 
6.7 Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
De Boerhaaveschool streeft ernaar ook leerlingen met een beperking een plek te geven. Er zijn leer-
lingen op school met een visuele beperking, een auditieve beperking en met ernstige spraak/taal-
moeilijkheden, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen 
met psychiatrische stoornissen. De mate waarin een zorgleerling een specifieke onderwijsbehoefte 
heeft, is afhankelijk van de aard van de problematiek. De Boerhaaveschool onderscheidt vijf zorgni-
veaus. 
 
6.8 Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe 
wet  zijn dat: 

 reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zor-
gen voor een passende plek);  

 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning 
aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen 
regelen. 

Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeen-
ten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld 
 
6.9 Zorgplicht 
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ’zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de ver-
antwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. 
Liefst zoveel mogelijk thuis nabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school 
de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere 
basisschool binnen het samenwerkingsverband of op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Als 
u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of  
 
bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband of om ondersteuning vragen door 
een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een lande-
lijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: 
http://www.onderwijsgeschiIIen.nl/informatie-voor-ouders/ 
 

6.9.1. Extra ondersteuning 
Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de 
school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van school vinden of op school inzien. 
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke 
mogelijkheden voor extra—ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste on-
dersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit 
betekent kort gezegd: Als een kind extra—ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats 
gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking 
en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt. 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de 
leerkrachten, de IB—er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe 

http://www.onderwijsgeschiiien.nl/informatie-voor-ouders/
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ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in in-
telligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. 

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze 
afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra- 
ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. 
 

 Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a. kan het kind op deze school de gevraagde 
ondersteuning geboden worden, 

 blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, 

 is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht. 
 

6.9.2. Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat 
om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met 
uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de 
adequate informatievoorziening aan ouders.  
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal In-
formatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteu-
ning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te 
bereiken via telefoonnummer:  050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl. 
 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het Sa-
menwerkingsverband: 
Coördinator Roel Weener: roel@wkonderwijsadvies.nl – 06-12060863 
Procesondersteuner Marjet Westerhoff : marjet.westerhoff@gmail.com –  06-27557709 
 
6.9.3. Website en contactgegevens samenwerkingsverband  
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ou-
ders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgronin-
gen.nl/SWV-PO20-01  
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwik-
kelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passend-
onderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkings-
verbanden en over Passend Onderwijs.  
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen 
ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Pas-
send Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 
123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl 
 
6.9.4. Grenzen aan de plaatsing 
Soms is het niet mogelijk deze zorg te bieden in onze school. De belangrijkste algemene overwegin-
gen die een rol kunnen spelen om naar een andere passende school te zoeken zijn: 

 Verstoring van rust en veiligheid. Als een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, die de 
rust en veiligheid in de groep dusdanig verstoren dat wij geen goed onderwijs meer kunnen 
bieden aan de groep en aan het desbetreffende kind. 



17 

 

 Interferentie tussen verzorging/behandeling en het onderwijs. Als een leerling met een han-
dicap een zodanige verzorging/behandeling nodig heeft, waardoor noch de zorg en behan-
deling, noch het onderwijs voldoende tot hun recht kan komen, kan de vraag gesteld worden 
of de geïntegreerde setting wel zinvol is. Dit ondanks de extra faciliteiten voor de school. 

 Verstoring van het leerproces door de andere kinderen. Indien een leerling met een handicap 
zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht dat daardoor onvoldoende tijd, 
onderwijs en aandacht voor de overige leerlingen en zorgleerlingen in de groep is, is plaatsing 
niet mogelijk. 

 
Integratie op onze school is zeker mogelijk, maar de school bepaalt voor elke individuele leerling of 
dat mogelijk is. Bij toelating gaat het dus altijd om een individuele beslissing. In algemene zin is er 
dan ook geen advies te geven over welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn. De 
stappen die tot deze beslissing leiden staan in het SOP. 
 
6.9.5. Procedure Passend Onderwijs 
Indien een leerling met een handicap op onze school wordt aangemeld dan volgen wij onderstaande 
procedure. 
1. Aanmelding 
Gesprek met de ouders, toelichting op de visie van de school, toelichting op de procedure. Schrifte-
lijke toestemming van ouders om informatie van derden op te vragen. 
2. Informatie verzamelen en bestuderen 
Bij de huidige school, zorgcircuit (zorginstellingen), medisch circuit. Eventueel observatie van het 
kind op huidige school/voorschoolse opvang. 
3. Inventarisatie 
Wat vraagt het kind? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school (SOP). En wat is 
binnen het samenwerkingsverband 20.1 mogelijk (www.passendonderwijsgroningen.nl) 
4. Overwegingen 
De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en wat het samenwerkingsverband 
20.1 te bieden heeft. 
5. Besluitvorming 
De inventarisatie van de hulpvragen van het kind zetten we af tegen de visie van de school en onze 
mogelijkheden om goed onderwijsaanbod te realiseren. We houden rekening met de (im)materiële 
mogelijkheden voor ondersteuning. 
6.Advies/uitspraak 
Tijdens een gesprek met de ouders bespreken  we  het  besluit  van  de  school (het team). 
bij plaatsing: opstellen OPP met daarbij een overzicht van inzet van middelen, ondersteuning door 

deskundigen, aanpassingen aan het gebouw en dergelijke 
bij afwijzing: onze inhoudelijke onderbouwing waarom het team van mening is dat het kind niet 

geplaatst kan worden. School ondersteunt bij het vinden van een passende onderwijsvoorzie-
ning. 

 
6.9.6. Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Kinderen in groep 8 krijgen regelmatig huiswerk mee, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Dat moeten ze in principe zelfstandig kunnen maken. Door de aandacht voor hun individuele ont-
wikkeling kennen ze hun eigen sterke en zwakke punten meestal goed tegen de tijd dat ze de basis-
school gaan verlaten. Doorgaan naar voortgezet onderwijs dat bij hen past, is dan een natuurlijke 
stap. 
 
Kinderen en ouders krijgen op verschillende manieren informatie over het voortgezet onderwijs. 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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       In het najaar geeft de leerkracht in een gesprek met de ouders een (voorlopig) advies over de keuze 
van het schooltype. Op verzoek van ouders of leerkracht kunnen er meerdere adviesgesprekken 
plaatsvinden. 

      In november organiseren de scholen in Zuid- Groningen een informatieavond voor ouders van kin-
deren van groep 8. Verschillende openbare middelbare scholen geven op deze avond een presen-
tatie over het onderwijs op hun school. 

       De gemeente Groningen verzorgt schriftelijke informatie over alle middelbare scholen van de stad. 
Deze informatie krijgen de kinderen mee naar huis. 

       De CITO-eindtoets vindt plaats in april, gedurende drie ochtenden. Kinderen met dyslexie krijgen 
de vragen en opdrachten met audio-ondersteuning aangeboden. We willen als school niet te veel 
nadruk leggen op de CITO; wel bereiden we de kinderen erop voor door oude CITO-toetsen geza-
menlijk te maken. Dit doen we om de kinderen vertrouwd te maken met de manier van vragen. 

       In januari en februari kunt u met uw kind open dagen bezoeken van de scholen waarin u geïnteres-
seerd bent. 

       Is de keuze gemaakt, dan geeft u dit voor 15 maart door aan de basisschool en meldt u uw kind 
aan bij de gekozen middelbare school. Deze school neemt contact op met de leerkracht van groep 
8. De leerkracht geeft informatie over de schoolresultaten van uw kind (over de gehele acht jaar) 
en over de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, motivatie en werkhou-
ding. 

       Op basis van deze informatie bepaalt de nieuwe school of uw kind wordt toegelaten. 
 

6.9.7. Plaatsingswijzer vervangt Cito bij schooladvies 
Vanaf het schooljaar 2014/ 2015 wordt een kind niet meer op basis van de uitslag van de Cito toets 
geplaatst maar op basis van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer gaat uit van de leerlingprestaties 
van de laatste drie jaar van de basisschool.  
Dat geeft, naast het advies van de leerkracht van groep 8, de beste indicatie of een leerling naar het 
PRO, VMBO (LWOO), Havo of VWO kan. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerling-
volgsysteem vanaf groep 6 centraal.  
 
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij: 
•     Begrijpend lezen 
•     Rekenen en Wiskunde 
•     Technisch lezen 
•     Spelling 
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. 
 
6.9.8. Toelating 
Alle Po en Vo scholen in de stad Groningen, Haren en Zuidlaren hebben afspraken gemaakt om de 
toelating beter te laten verlopen. Kinderen moeten voor 15 maart worden aangemeld en ze horen 
voor de meivakantie of ze zijn geplaatst. Naast het twee weken eerder inschrijven moeten ouders 
een 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven. Alle aanmeldingen die na half maart binnenkomen worden op 
volgorde van binnenkomst behandeld. Scholen die meer aanmeldingen krijgen dan ze kunnen plaat-
sen gaan loten. Alle scholen doen dat vanaf 21 maart onder toeziend oog van een notaris. 
De eindopbrengsten van de Boerhaaveschool zijn de laatste jaren boven de  
inspectienorm.  
2017  537,2 
2018    533,9 
2019 538,1 
2020   geen toets 
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Deze score wisselt per jaar en is het voor nu prachtig dat we boven de inspectienorm scoren. 
 

7. Hoe informeren wij u? 
 

7.1 Website 
Onze school heeft een website: www.boerhaaveschool.o2g2.nI Op deze site kunt u onder andere 
de schoolgids terugvinden, maar ook de nieuwsbrieven, veiligheidsplan, schoolondersteuningspro-
fiel, diverse protocollen en klachtenregeling. 
 
7.2 Nieuwsbrief 
Een keer per twee weken wordt er een nieuwsbrief via de mail verzonden waarin alle nieuwtjes en 
belangrijke zaken worden vermeld, zoals festiviteiten en actualiteiten. 
 
7.3 Jaarplanning 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor de ouders een jaarplanning opgesteld: in deze 
planning staan alle activiteiten voor het hele schooljaar vermeld. Overzicht van de vakanties in het 
lopende schooljaar zijn terug te vinden in deze planning en in de schoolgids. 
 
7.4 Materiaalavond 
Eenmaal per jaar organiseert het team een avond waarop montessorimateriaal en/of nieuw aange-
schaft materiaal gepresenteerd en gedemonstreerd wordt. 
 
7.5 Verslagen/verslagavonden 
Tweemaal per jaar maken wij een schriftelijk verslag over de vorderingen van uw kind (het kindver-
slag). Voor de bespreking en toelichting hiervan nodigen wij u uit voor het zogenaamde 10 minuten-
gesprek. Wij sturen u via mijn school een intekenlijst, waarop u een tijd kunt aankruisen voor zo’n 
gesprek. Wanneer u geen gebruik maakt van deze verslagavond, dan wordt u verzocht dit via een 
getekend briefje aan de groepsleerkracht kenbaar te maken. 
Aan het begin van het schooljaar houden wij ook een wederzijds kennismakingsgesprek met u over 
uw verwachtingen van het schooljaar en de verwachtingen van de leerkracht ten aanzien van uw 
kind. Dit om de optimale samenwerking te bevorderen. Evaluatie vindt plaats tijdens het laatste 10 
minuten gesprek. 

7.6 Informatiebijeenkomsten: Inloopochtenden 
Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij u in de groep kunt kijken, uitleg kunt 
krijgen van uw kind en de leerkracht over de gang van zaken in de groep en andere ouders kunt 
ontmoeten. (I.v.m. met Corona kan dit afwijken). 
 

7.7 MijnSchool 
We maken gebruik van MijnSchool. Dat is een afgeschermde website die gebruikt wordt voor mai-
ling, persoonlijke berichten, foto’s, filmpjes, agenda’s en het plannen van oudergesprekken. Via 
MijnSchool kunnen u en de leerkracht communiceren. De schoolinformatie van uw kind is hierin 
inzichtelijk. 
 
7.8 Ouderactiviteiten 
Op onze school is de bereidheid van ouders om mee te helpen bij onderwijsondersteunende activi-
teiten van oudsher zeer groot geweest, zoals bij de: 
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De Boerhaaveschool vindt het geweldig wanneer ouders een bijdrage willen leveren aan (les)activi-
teiten op school. Niet alleen omdat we dan meer voor de kinderen kunnen doen, maar ook omdat 
we het leuk vinden u te betrekken bij de school en uw kind in deze omgeving. We kunnen ook gere-
geld hulp gebruiken bij de organisatorische kant van de school, bijvoorbeeld, ICT, coaching, pr. Er zijn 
veel ouders met specifieke talenten, vaardigheden en ervaring. Wilt u uw talent en ervaring inzetten 
voor de Boerhaaveschool, laat het ons dan weten, bijvoorbeeld via de leerkracht. U kunt helpen bij 
de volgende activiteiten: 

 Mediatheek: ouders lenen boeken  uit  aan  de  kinderen, helpen  en  adviseren  bij  het 
zoeken  naar informatie en houden de collectie bij. 

 Individueel lezen of rekenen met kinderen: een keer per week met een aantal kinderen op 
de gang lezen of rekenen; vorderingen noteren. 

 Helpen bij feesten en projecten: kerstknutselmiddag, Koninginnedag, lampionnen maken, 
etc. 

 Begeleiding bij activiteiten zoals sportdag, museumbezoek, etc. 

 Veenweg: kinderen begeleiden bij het van of naar gymnastiek lopen. 

 Klassenouder: aanspreekpunt voor de leerkracht. De klassenouder kan andere ouders mobi-
liseren voor activiteiten, meehelpen in de klas bij speciale knutselmiddagen of bijv. bij de 
verjaardag van de leerkracht. 

 Maken, onderhouden en schoonmaken van materialen. 

 Kinderhoofden controleren op luizen. 

 Deelname aan medezeggenschapsraad of ouderraad. 

 Vertellen over uw beroep, uw ICT- of technische kennis overdragen, muziek maken met de 
kinderen, dansen,  

 noem maar op! 
 

7.9 Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van personeel en ouders. De raad bestaat 
uit 3 ouders en 3 personeelsleden die ongeveer 1 keer per 6 weken vergaderen. 
In de Wet Medezeggenschap Scholen is vastgelegd over welke beleidsstukken de MR advies- of in-
stemmingsrecht heeft. Op gemeentelijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad voor openbare scholen. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR (instemmings- of 
adviesrecht), maar behandelt alleen onderwerpen die de school overstijgen. Elke openbare school 
in de gemeente Groningen heeft 1 afgevaardigde (ouder of personeel) als vertegenwoordiger in de 
GMR. 
 
Ouders: 
Monique Hofman (voorzitter) 
David Zomer 
Elsbeth Jansen-Sijtsma (secretaris) 
Leerkrachten: 
Marjolies Meijwes (vice voorzitter) 
Annemieke Edens 
Mirjam Keverkamp 
  
De vergaderingen zijn openbaar en ouders mogen aansluiten als ze dat willen. Wilt u iets aan de 
orde stellen binnen de MR? Neem dan contact op door een mail te sturen naar mr@boerhaave-
school.nl 
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7.10 Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit ouders en twee leden uit het team en ondersteunt bij de organisatie van 
feesten als Sinterklaas, paasontbijt, Sint-Maarten, etc. De ouderraad vraagt de ouders jaarlijks een 
vrijwillige financiële bijdrage per leerling, onder andere voor het organiseren van activiteiten. Inwo-
ners van Groningen met een minimuminkomen en schoolgaande kinderen kunnen in veel gevallen 
een tegemoetkoming krijgen voor de ouderbijdrage en de schoolreizen. Als u daar recht op heeft, 
ontvangt u van de dienst SOZAWE een brief. Wanneer een ouder de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, 
kan overwogen worden het kind niet te laten deelnemen aan bepaalde activiteiten. Er wordt dan 
een vervangende activiteit aangeboden. 
 

8. Verlof 
Het is meestal niet mogelijk om Verlof aan te vragen voor een kind buiten de schoolvakanties om 
(bijvoorbeeld voor een gezinsvakantie). Volgens de Leerplichtwet kan alleen toestemming worden 
verleend, Indien de ”specifieke aard van het beroep" van een van de ouders het onmogelijk maakt 
om binnen één van de reguliere vakanties gezamenlijk op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen 
mag de directie hooguit één keer per schooljaar toestemming verlenen tot maximaal 10 dagen. Een 
verzoek om vakantieverlof op grond van artikeI13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 
maanden tevoren aan de directie van de school te worden voorgelegd.  
 
Kort samengevat: 
 

Extra verlof voor vakantie (—verlenging ) is vrijwel onmogelijk. 

 Het moet gaan om de enige vakantie die de ouders/verzorgers en het kind/de kinderen in het 
schooljaar gezamenlijk kunnen maken. 

 Het verlof mag niet plaatsvinden in de twee eerste lesweken van het nieuwe schooljaar. 

 Het verlof mag niet plaatsvinden in de toetsweken van de school. 

Verdere inlichtingen over de regelgeving omtrent extra verlof kan worden opgevraagd bij de direc-
tie. 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat een kind niet naar school kan. Een bijzon-
dere omstandigheid is in ieder geval een ziekte van de leerling. In andere gevallen moet er vooraf 
verlof worden aangevraagd. Men moet hierbij denken aan een huwelijk, een jubileum, of een be-
grafenis. Formulieren voor vakantie— en extra verlofaanvraag zijn op school aanwezig. 

Meer informatie over de leerplicht vindt u op de website van Meer inzicht onder Leerlingzaken.  
 
8.1 Schooltijden en vakanties  
Leren doen kinderen overal. En altijd. Binnen de school krijgen de leerlingen dan ook voldoende 
tijd om zich de leerstof eigen te maken. Er zijn minimaal 7520 lesuren. Het lesrooster van elke 
groep geeft een overzicht van de tijd die wordt besteed aan de verschillende leer- en vormingsge-
bieden. Het rooster maakt onderdeel uit van de groepsmap. In deze map zijn alle lijsten, overzich-
ten en formulieren opgenomen die nodig zijn voor het plannen (wat, wanneer, waarmee en hoe), 
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noteren (vorderingen en resultaten) en evalueren.  
Wij hebben een continurooster, dus alle kinderen lunchen tussen de middag op school.  
 
De leerlingen mogen vanaf 8:15 uur naar binnen. 
 
De groepen 1 t/m 8 starten om 8:30 uur met hun onderwijsprogramma. 
 

Groep 1 t/m 8 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30- 14.30 8.30- 14.30 8.30 -12.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.30 

 
8.2 Pauze/ lunch 
De groepen 3 t/m 8 hebben op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend een kwartier pauze, 
tijden liggen tussen 10-11.45, afhankelijk van de dag. De kinderen gaan dan naar buiten. Een deel 
van het team heeft een kwartier pauze en een deel heeft pleinwacht. Daarna gaan de kinderen weer 
aan het werk tot aan de middagpauze. 
Alle leerlingen gaan naar buiten van 12.00 - 12:30 uur. Een deel van het team heeft dan pleinwacht 
en een deel heeft pauze. Daarvoor of daarna eten de kinderen een kwartier in de klas.  
Tijdens het eten wordt er een onderwijsactiviteit ingepland waarbij de kinderen rustig op hun plaats 
luisteren. Te denken valt aan een bordlesje voor de hele groep, een algemene les over een thema, 
een spreekbeurt of boekbespreking van een medeleerling. De kinderen uit groep 1/2 hebben mid-
dagpauze van 11.30 tot 12.00 uur. Ze volgen gedurende de dag hun eigen programma. 
 
Op woensdag en vrijdag lunchen de kinderen niet op school. De ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 
is dan van 10:30 - 10:45 uur. Daarna start de tweede helft van de ochtend en om 12:30 uur gaan alle 
kinderen naar huis of BSO. 
 

8.3 Vakantierooster en margedagen schooljaar 2020-2021 
Groningens Ontzet  28 augustus 2020 
Herfstvakantie   10 oktober t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie    19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   20 februari t/m 28 februari 2021 
Extra meivakantie   24 april t/m 30 april 2020 
Tweede paasdag   5 april 2021 
Meivakantie    1 mei t/m 9 mei 2021 
Hemelvaart    13 mei t/m 16 mei 2021 
Tweede Pinksterdag   24 mei 2021 
Zomervakantie 2021   10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Ieder jaar worden er ook enkele margedagen gepland, omdat er anders te veel onderwijsuren wor-
den gemaakt per jaar. De kinderen zijn die dag vrij. De margedagen worden gebruikt door de leer-
krachten om bij te scholen of samen te praten over onderwijskundige speerpunten. Voor het ko-
mende schooljaar zijn er 4 dagen marge beschikbaar. Graag zouden we de margedagen aan vakantie 
koppelen maar soms gaat dat niet, omdat er allerlei richtlijnen zijn waar wij ons aan dienen te hou-
den voor het inplannen van margedagen. 
 
Margedagen 2020-2021 
Maandag  2 november 2020 
Woensdag  10 februari 2021 
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Donderdag  10 juni 2021 
Vrijdag  11 juni 2021 
 

9. Huishoudelijke afspraken  
9.1 Uw kind naar school brengen 
De Boerhaaveschool waardeert het wanneer u uw kind lopend of fietsend naar school brengt. In 
verband met de veiligheid lopen kinderen en ouders op het schoolplein, ze fietsen dus niet. 
 
9.2 Parkeren  
Het plein voor de school aan de Veenweg kent een zogenaamde rode zone. Dit is een afgebakend 
gebied dat gemarkeerd is met een rode streep. Het gebied is bedoeld als keerlus voor grote voertui-
gen zoals (school-)bussen en vrachtverkeer. Er mag niet geparkeerd worden, ook niet heel eventjes 
om uw kind in of uit te laten stappen. Vlak voor of na schooltijd mag u niet met een auto door de 
rode zone heen rijden. De ingang van de rode zone wordt aangegeven met een verkeersbord dat 
door de kinderen van de bovenbouw zelfontworpen is. Parkeren kunt u het beste aan de Van Nop-
penstraat of Leggerstraat. Eventueel kunt u parkeren aan de Veenweg. De parkeervakken naast de 
school zijn gereserveerd voor de leerkrachten en ander personeel van de Vensterschool Hoornse 
Wijken. 
 
 
9.3 Uw kind ophalen van school 
De kinderen uit groep 1-2 en 3-4 mogen alleen naar huis onder begeleiding van hun ouders. Als uw 
kleuter wordt opgehaald door iemand anders dan hun ouders/verzorgers wilt u dit dan aan de leer-
kracht van uw kind doorgeven? 
 
9.4 Schoolregels 
Omdat we willen dat op school en in de omgeving een plezierige sfeer heerst, hebben we een aantal 
afspraken gemaakt en we verwachten dat een ieder - team, ouders en leerlingen - deze respecteert: 
De buitendeur sluit om 8.30 uur. De ouders hebben dan inmiddels de school verlaten, na hun kin-
deren naar de klas gebracht te hebben. Fietsen worden in het fietsenhok geplaatst, op het school-
plein mag niet worden gefietst. Verder mag het fietsenhok niet als speelplaats gebruikt worden. 
Kinderen en groepsleerkrachten geven elkaar een hand bij het binnenkomen en bij het naar huis 
gaan: oogcontact is hierbij belangrijk. In de school wordt niet gehold maar gelopen. Na schooltijd 
komen ouders pas de klas binnen als de groepen de klassen verlaten hebben. 

9.5 De hal 
Om de hal netjes te houden hebben we met elkaar een aantal regels afgesproken:  
o Als we binnen komen vegen we altijd de schoenen op de mat.  
o In de klas lopen we met sloffen of oversloffen.   
o Schoenen zetten we altijd 2 aan 2 in het vak boven de kapstok.  
o Pauzehapjes nemen we mee naar de klas.  
o Als we onze jas opgehangen hebben gaan we direct naar de klas.  
o Na schooltijd is de vloer vrij van voorwerpen. 
 

9.6 Ziekte/afwezigheid 
Is uw kind ziek of kan het om een dringende reden niet op school komen, wilt u dit dan vóór  
8.30 uur telefonisch doorgeven? Telefoonnummer: 050 – 3210405. 
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9.7 Schoolreisje/schoolkamp 
Kinderen van groep 1 t/m 6 hebben in mei of juni een schoolreisje. De kinderen in groep 7 en 8 gaan 
in september drie dagen op schoolkamp. De bijdrage in de kosten van de schoolreisjes en kamp 
staan los van de ouderbijdrage. U wordt via MijnSchool over bedragen en rekeningnummer geïnfor-
meerd. (I.v.m. met Corona kan dit afwijken). 
 
9.8 Snoepen/trakteren 
Kinderen die jarig zijn mogen in hun groep trakteren. Snoepen op school is niet toegestaan. Ook 
kauwgom is verboden. Wij vragen ouders om voor de verjaardag traktaties alleen eenvoudige en 
gezonde versnaperingen te kiezen, dus niet te zoet en/of te vet. En verpakte traktaties. 
 

9.9 Hoofdluis 
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kunnen hoofdluizen gemakkelijk van de een naar de 
ander gaan. De school is ongewild zo’n plaats. De Boerhaaveschool vindt dat school en ouders geza-
menlijk verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van hoofdluis. De school neemt voorzorgsmaatre-
gelen om de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te beperken. Het is de verantwoordelijkheid 
van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Wij hebben 
ervoor gekozen om geen luizenzakken aan de kapstok te hangen. De onderzoeken tonen aan dat het 
geen preventief effect heeft. 
 
9.9.1. Foto’s en filmmateriaal 
Indien u er bezwaar tegen hebt dat wij foto- en filmmateriaal van uw kind gebruiken voor de website 
en ander informatiemateriaal van school, dan kunt u dat invullen op het inschrijfformulier: gebruik 
beeldmateriaal en (social media) Apps. 
 
9.9.2. Gevonden voorwerpen 
Op beide locaties van de Boerhaaveschool bewaren we gevonden voorwerpen op een vaste plek. 
Via MIJNCSHOOL doen we een oproep om te komen kijken of er iets van uw kinderen bij is. Niet 
opgehaalde spullen gaan naar een goed doel. 
 

9.9.3. Speelgoed dag 
Elke laatste dag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed, spelletjes mee naar school nemen. 
Graag speelgoed meegeven waar kinderen samen mee kunnen spelen, geen spelcomputers. Het 
meenemen van speelgoed geschiedt op eigen risico. 
 
 

10. Veiligheidsbeleid 

 Veiligheid is zeer belangrijk. Onze school biedt leerlingen, onderwijspersoneel en ouders een 
plek waar ze veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. We bereiken dit door de volgende 
maatregelen 

 Onze school heeft zes opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Zij zorgen voor de coördinatie 
bij calamiteiten en verlenen zo nodig eerste hulp. Op onze school zijn dat alle leerkrachten. 

 Onze school heeft een ontruimingsplan. Het ontruimen van de school wordt tweemaal per jaar 
geoefend met het team en de leerlingen; 

 
10.1 Op bestuursniveau is een preventiemedewerker aangesteld. 
 Het schoolgebouw en het schoolplein zijn (her)ingericht volgens de normen van de ARBO en de 

speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd. Geconstateerde gebreken worden verholpen. 
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 Op onze school is een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) in 2017 afgenomen en op basis 
daarvan is een plan van aanpak opgesteld. 

 Onze school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat waarbij het van belang is dat de kinderen 
zich veilig voelen. Goed toezicht op de leerlingen in en buiten de school en het creëren van een 
goede sfeer van respect en samenwerking staan hierbij centraal. 

 Wij nemen pesten serieus. Onze school heeft een pestprotocol en besteedt actief aandacht aan 
het opstellen van gedragsregels en dergelijke. 

11. Klachtenregeling 
Iedereen die klachten heeft op het gebied van onderwijs en gedrag kan een klacht indienen. In de 
meeste gevallen ligt het voor de hand dat u met uw klacht eerst naar de leerkracht van uw kind 
gaat. Het kan echter zijn dat u daar onvoldoende gehoor krijgt, of dat de aard van de klacht dusdanig 
is dat deze niet met de leerkracht besproken kan worden. In dat geval kunt u terecht bij de IB’er, 
wanneer u daar samen niet uitkomt kunt u naar de directie. U kunt ook een klacht indienen door 
een e-mail te sturen aan het College van Bestuur via klachten@o2g2.nl. 
 

Extern: 
Een klacht bij het LKO kan per brief, per e-mail en via een in te vullen klachtenformulier worden 
ingediend. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl, onder klachten, 'Hoe dien ik een klacht 
in?' is het formulier en overige informatie na te lezen. 

Uitgebreide informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op onze website. 

12. Schorsing en verwijdering 
Het komt soms voor dat een school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van een leerling. Dit be-
tekent dat de school onderwijskundig en organisatorisch niet meer kan bieden wat de leerling nodig 
heeft. In dat geval wordt een andere school voor het kind gezocht. Ook kan het gebeuren dat een 
leerling van school verwijderd moet worden vanwege ernstig wangedrag van de leerling zelf of het 
herhaaldelijk overtreden van de voorschriften van de school. De school volgt in beide gevallen het 
protocol ‘time-out en verwijdering in PO’ (primair onderwijs). Dit protocol kunt u vinden op de web-
site. 
 

13. Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd 
door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het 
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg te-
gen op de basisschool.  
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.  
 
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht  
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en 
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen 
de schoenen uit te doen. Als uit de lengte- en gewicht meting blijkt dat er sprake is van overgewicht, 
wordt de bloeddruk gemeten. 
Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit 
van tevoren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990. 

mailto:klachten@o2g2.nl
http://onderwijsgeschillen.nl/
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De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Als er 
sprake is van overgewicht, wordt, net als in groep 2, de bloeddruk gemeten. 
Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een voorlichting over voeding en 
bewegen. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tij-
dens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen 
met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.  
 
Vragenlijst groep 2  
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en 
het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragen-
lijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD. De 
doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier. Hebt u 
in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? 
Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onder-
zoek nodig is.  
 
Vragenlijst groep 7  
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en 
noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt 
met een verpleegkundige of arts van de GGD. 
De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.  
 
Signaleringslijst 
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen 
in hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan 
bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders. 
 
Vaccinaties  
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze 
worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond 
krijgen. Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. 
Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.  
 
Aandacht voor gezondheid op school 
De GGD adviseert scholen bij het vormgeven van gezondheidsonderwerpen op school. Bijvoorbeeld 
rond voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij aandacht voor het onder-
werp in de groep, maar ook voor het maken van regels en afspraken, het betrekken van ouders en 
het signaleren van problemen. 
 
Vragen, twijfels  
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. 
Bijvoorbeeld:  

 Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?  

 Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?  

 Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar wat aan doen?  

 Eet mijn kind wel goed? 
Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daar-
bij niet uit in welke groep uw kind zit. 
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U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op 
werkdagen van 8.00 - 20.00 uur). 
De verpleegkundige die aan de Boerhaaveschool verbonden is, is Monique Huizenga. 
 
Informatie over gezondheid en opvoeding 
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bij-
voorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen. 
Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding  
 
Roken 
De Boerhaaveschool is helemaal rookvrij. Dit betekent dat er in school en op het plein niet mag 
worden gerookt. Ook niet bij het halen of brengen van de kinderen. 

 

14. Bestuur en organisatie 

Bij ons staat de leerling en daarmee het onderwijs centraal. Om het onderwijs en onze mensen te 
ondersteunen en te ontwikkelen zijn goede bedrijfsvoering, duidelijk beleid en gedegen medezeg-
genschap en toezicht van groot belang. 

College van Bestuur 
Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter College van Bestuur en een lid College van Be-
stuur.   

Akkelys Lukkes, voorzitter College van Bestuur 

 Secretaresse: Sandra Kruisman 
 Telefoon: (050) 321 03 30  
 E-mail: s.kruisman@o2g2.nl 

Portefeuilles: 

 HR 
 Communicatie 
 Bestuurssecretariaat 
 Onderwijs & Kwaliteit (deel-eigenaar; eerste aanspreekpunt) 

__________________________________________________________________________ 

Hans Jansen, lid College van Bestuur 

 Secretaresse: Ellen Stam 
 Telefoon: (050) 32 10 301 
 E-mail: e.stam@o2g2.nl 

Portefeuilles: 

 Huisvesting & Facilitair en Inkoop 
 Control, Finance & administraties 
 IT 

https://openbaaronderwijsgroningen.nl/actueel/nieuws/bericht/23201-akkelys-lukkes-nieuwe-voorzitter-college-van-bestuur.html
mailto:s.kruisman@o2g2.nl
https://o2g2.nl/actueel/nieuws/bericht/23060-hans-jansen-start-als-interim-lid-college-van-bestuur.html
mailto:e.stam@o2g2.nl
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 Onderwijs & Kwaliteit (deel-eigenaar) 
 

Bestuurssecretaris: André van Schaik, a.vanschaik@o2g2.nl 

15. Adressen van instanties 
 
Openbaar Onderwijs Groep Groningen (OOGG) 
Leonard Springerlaan 39, Postbus 744, 9700 AS Groningen   
T 050 321 030  E info@O2G2.nl   
www.o2g2.nl 
 
Passend onderwijs 
www.passendonderwijsgroningen.nl 
 
Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs 
Postbus 8061, 9702 KB Groningen 
T  050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
CvA: info@cvagroningen.nl | CI: info@cigroningen.nl 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 
Postbus 138, 9640 AC Veendam 
Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff 
T  06-12060863 en 06-27557709 
E  roel@wkonderwijsadvies.nl | marjet.westerhoff@gmail.com 
www.passendonderwijsgroningen.nl 
 
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
 
Zorgfederatie Noord 
Postbus 700180, 9704 AA Groningen  
T  575 28 56 
 
Kinderdagverblijf De Blokkendoos 
Van Swietenlaan 1-a, 9728 NX Groningen   
T  (050) 526 07 51  
www.deblokkendoos.nl 
 
Cedin 
Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten 
T  (088) 0200 300  
E  info@cedin.nl  
www.cedin.nl 
 
Nederlandse Montessori Vereniging 
Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM ‘s-Gravenhage 
T   (070) 331 52 82  
E  nmv-secretariaat@montessori.nl  
www.montessori.nl 

mailto:a.vanschaik@o2g2.nl
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.montessori.nl/
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Informatie Centrum Gezondheid 
onderdeel GGD, gemeentelijke gezondheidsdienst  
Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen  
T (050) 367 40 00  
www.ggdgroningen.nl 
Battello  kinderdagverblijf/NSO/VSO/SKSG 
Veenweg 1-3, 9728 NH Groningen  
T   (050) 525 69 01  
E  battello@sksg.nl 
 
V.O.O. (Vereniging Openbaar Onderwijs) 
Louis Armstrongweg 120, Postbus 60182, 1320 AE Almere  
T  (036) 533 15 00 
E  voo@voo.nl 
www.voo.nl 
 
Buitenschoolse opvang De Blokhut (BSO) 
Van Swietenlaan 1, 9728 NX Groningen 
T  (050) 526 88 13 |  
E  info@bsodeblokhut.nl 
www.bsodeblokhut.nl  
 
Inspectie voor het onderwijs 
Vragen over onderwijs: T  0800-8051 (gratis)  
E  info@onderwijsinspectie.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch  
of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
T  (0900) 111 3 111 (lokaal tarief) 
 
Stichting Kinderopvang Stad Groningen 
Heresingel 10, 9711 ES Groningen 
T  (050) 313 77 27  
E  algemeen@sksg.nl 
www.sksgkinderopvang.nl 
 
COP groep (Centrum voor Ontwikkeling en Pedagogische activiteiten)  
Peuterspeelschool De Speelhoorn 
Van Swietenlaan 1, 9728 NX Groningen  
T  (050) 526 88 13 | M 06 13198077  
Speelotheek en Koffieochtenden voor ouders Gieke Tacoma 
Van Swietenlaan 1, 9728 NX Groningen  
T (050) 526 88 13 | M 0610559532 
 g.tacoma@cop-groningen.nl 
 
Coördinator naschoolse activiteiten 
Jannie Boer  
Semmelweisstraat 80, 9728 NX Groningen  

http://www.bsodeblokhut.nl/
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M  06 13198017  
E  j.boer@sksg.nl 
 
Huis voor de sport Groningen Sportconsulent 
T  (0598) 32 32 00   
E  wijertsport@gmail.com  
www.huisvoordesportgroningen.nl 
  



31 

 

 


