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EEN WOORD VOORAF 
 

Voor u ligt de schoolgids van de Don Bosco school. De schoolgids is bedoeld om u te 

informeren over allerlei zaken die op de Don Bosco school plaatsvinden en waarom wij dit 

zo doen. Het is belangrijk dat ouders weten waarvoor zij kiezen. 

De school is een gemeenschap waar kinderen zich zowel sociaal-emotioneel als cognitief 

ontwikkelen. Zo trachten wij bij te dragen aan de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. 

 

In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs, de organisatie en de zorg voor 

leerlingen. Een verdere uitwerking staat in ons schoolplan (meerjaren strategisch 

beleidsplan).  

Deze schoolgids krijgt u éénmalig; alleen bij grote veranderingen krijgt u een nieuw 

exemplaar. In de bijlage van de schoolgids vindt u veranderlijke gegevens. 

 

Ontdekken en leren 

De naam Don Bosco hebben we te danken aan een Italiaanse man, genaamd  

Don Bosco. Don Bosco was priester in het dagelijkse leven. Toen hij zelf een kind was, 

had hij het heel erg moeilijk, omdat zijn ouders arm waren. Na heel hard werken, kon hij 

toen hij 26 jaar was, priester worden. Toen besloot hij een school te beginnen voor 

twintig arme jongens. Hij wilde dat deze jongens het beter zouden krijgen dan toen hij 

jong was. Hij probeerde de jongens steeds zelf na te laten denken over wat ze wilden 

gaan ontdekken en leren. Ook leerde hij ze op een gezellige en leuke manier met elkaar te 

werken en te spelen.  

In deze gids willen we u kennis laten maken met onze school, die de naam heeft 

gekregen van deze Don Bosco. U kunt iets lezen over onze manier van werken, de sfeer 

op school, wat de leerlingen allemaal leren, wat wij goed onderwijs vinden, hoe we met de 

leerlingen omgaan, welke zorg we besteden aan leerlingen.  

Dit alles kunt u vinden in het eerste deel van de gids.  

In het tweede deel, de bijlage, kunt u informatie vinden over de activiteiten die in de loop 

van het schooljaar aan bod komen. Een schoolgids vertelt alles over de school en kan u, 

als ouders/verzorgers helpen een goede schoolkeuze te 

maken. Wij willen u laten weten waar wij als school 

voor staan.  

Als u vragen of opmerkingen over deze schoolgids 

heeft, dan willen wij hierover graag met u praten. U 

kunt hiervoor altijd een afspraak maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco 1815 – 1888 
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1. KBS Don Bosco 

 

1.1  EEN KATHOLIEKE SCHOOL 

 

De Don Bosco is één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink 

(SKOBA). De stichting ontleent haar waarden en normen aan het katholieke geloof en zijn 

traditie. Deze traditie gaat ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is. Bovendien heeft 

ieder een eigen verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf en voor anderen, als voor de 

omgeving. Leerlingen maken deel uit van de school als een gemeenschap, waar mensen 

elkaar treffen en zorgdragen voor elkaar. In de onderlinge relaties binnen die gemeenschap 

ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn. In de omgang met elkaar zijn respect, openheid, 

rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid belangrijke waarden. 

Op verschillende wijzen dragen wij uit dat wij een katholieke school zijn. De school staat 

echter open voor iedereen die zich kan vinden in onze visie. Het katholiek zijn, komt vooral 

tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. We accepteren elkaar zoals 

we zijn, we leren elkaar respectvol te benaderen, we leren de zwakke en sterke 

eigenschappen van onszelf kennen, maar ook die van elkaar. In gesprek met elkaar 

proberen we problemen op te lossen. Respect blijft ook in elk gesprek heel belangrijk. Op 

deze manier proberen we de katholieke levenswijze uit te dragen. Iedereen op school is 

betrokken bij het Kerst- en Paasfeest. Ook betrekken we de kerk bij deze feesten. 

Daarnaast voelen we ons ook betrokken bij feesten van andere levensovertuigingen. De 

school draagt er zorg voor dat de leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging kunnen 

deelnemen aan alle bijeenkomsten.  

 
1.2 SKOBA, STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS BERNARDUS ALFRINK 
 
De KBS Don Bosco maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink 

(SKOBA). Dit schoolbestuur is het bevoegd gezag van acht scholen voor basisonderwijs met 

in totaal ruim 2.000 leerlingen. De scholen van Skoba staan in Dordrecht, Zwijndrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem.  

SKOBA kent sinds 1 januari 2011 een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Voorzitter van het College van Bestuur is mr.drs. A.F.M. van Noort. Ter ondersteuning van het 

schoolbestuur en de scholen is er een bestuursbureau bestaande uit enkele 

beleidsmedewerkers (o.a. voor personele- en financiële zaken), een bovenschoolse ICT-

beheerder en een bestuurssecretaresse. De contactgegevens staan voorin de schoolgids. 

 

1.3 DE DIRECTIE 

KBS Don Bosco is een middelgrote school in Nederland. De school wordt geleid door een 
locatieleider, bijgestaan door een meerscholendirecteur. De locatieleider is aanspreekpunt 
voor kinderen, ouders en leerkrachten.  
 

 

 



 
                               Schoolgids Don Bosco  

 
 

 9 
 

1.4 DE SCHOOL IN DE WIJK 

 

Basisschool Don Bosco is gelegen in Dordrecht in de wijk Crabbehof.  

Crabbehof is een wijk in Dordrecht, die is gebouwd in de jaren zestig van de twintigste 

eeuw en is vernoemd naar het in de wijk liggende kasteeltje Crabbehoff.  

Kenmerkend voor de wijk Crabbehof zijn de vierkante plantsoenen die, althans in 

Dordrecht en in deze vorm, alleen in deze wijk voorkomen en die geïnspireerd zouden zijn 

door de middeleeuwse hofjes, zoals die ook in de binnenstad van Dordrecht te vinden zijn. 

De straten in Crabbehof zijn vernoemd naar vooral negentiende- en twintigste-eeuwse 

bekende Nederlandse politici, zoals Thorbecke, Domela Nieuwenhuis, Troelstra en Colijn. 

De meest in het oog springende uitzondering is echter het winkelcentrum, dat is vernoemd 

naar een beroemd zestiende-eeuws Nederlands staatsman: Johan van Oldenbarnevelt. 

De school staat aan de Nolensweg, heeft een eigen speelplaats en een gymzaal.  

Het grootste deel van de leerlingen dat onze school bezoekt, komt uit de wijk. Een ander 

deel komt uit nabijgelegen wijken. Onze school wordt bezocht door leerlingen van veel 

verschillende nationaliteiten en dat zorgt voor een grote verscheidenheid aan culturele 

achtergronden.  

De laatste jaren schommelt het aantal leerlingen tussen de 165 en de 180 en het aantal 

medewerkers tussen de 20 en 22.  
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2.  UITGANGSPUNTEN VAN DE SCHOOL  

 

2.1 EEN KATHOLIEKE SCHOOL 

In onze school dragen we uit dat we een katholieke basisschool zijn. Dat doen we expliciet 

op bepaalde momenten zoals bij de opening van de dag, de godsdienstlessen en feesten 

zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Alle basis- en instructiegroepen werken met de 

methode Trefwoord. 

Het katholiek zijn moet vooral blijken uit de wijze waarop we, in en om de school, met 

elkaar omgaan, waarbij Jezus Christus ons tot voorbeeld dient. Dit bevordert het klimaat 

om alle leerlingen en medewerkers de kans te geven om tot volle ontplooiing te komen. 

 

2.2 ONDERWIJS VISIE - SCHOOLCULTUUR 

 

SAMEN STAAN WE STERK 

Als we het hebben over het kind, dan bedoelen we niet een gemiddeld soort kind maar 

we bedoelen dan ieder individueel kind. Leerlingen moeten de kans krijgen om zich te 

ontwikkelen naar hun eigen vermogen.  

Om dit te bereiken is het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen, weten waar zij aan 

toe zijn zodat zij zich zo optimaal kunnen ontwikkelen.  

RUST, REGELMAAT EN REINHEID 

Rust, Regelmaat en Reinheid, zijn belangrijk om zelf en samen tot ontwikkeling te 

komen. Leerlingen moeten zich in een rustige omgeving, waarin afspraken duidelijk 

zijn, kunnen ontwikkelen. De leeromgeving van de leerlingen moet  gestructureerd en 

motiverend zijn, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Ook innerlijke rust speelt een 

belangrijke rol; ieder persoon is uniek en heeft sterke punten. Wij, de kinderen, de 

leerkrachten èn de ouders, zijn er om dat te erkennen en te herkennen. Alleen zo, 

kunnen wij met en van elkaar leren.  

Regelmaat, een duidelijke structuur, is evengoed belangrijk voor de leerlingen. Zo 

weten ze welke verwachtingen zij mogen hebben en wat er van hun verwacht mag 

worden. Zoveel het kan houden wij ons handelen gelijk en gelden gelijke afspraken, 

maar wel met in acht neming dat ieder mens uniek is en daarom ook eigen behoeften 

heeft. Om ieder kind de kans te geven, zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, 

hebben we gekozen voor adaptief onderwijs. Dat betekent dat de instructie en de 

interactie tussen de omgeving, de leerkracht en het kind op de behoefte van het kind 

moeten zijn aangepast. Dit alles vraagt om een positieve grondhouding en een 

klassenorganisatie die dat mogelijk maakt. Het kind moet ondersteund worden bij wat het 

niet op eigen kracht kan. Het kind moet er ook op kunnen vertrouwen dat het 

geaccepteerd wordt zoals het is. Uitdaging, ondersteuning en vertrouwen leiden tot 

succeservaringen die nodig zijn voor het bevorderen van het zelfvertrouwen. Het kiezen 

voor adaptief onderwijs betekent een voortdurend evalueren van ons onderwijs en 

zaken bijstellen daar waar nodig is.  

De reinheid vinden we in de omgang met elkaar. Door samen te ontdekken en ervaren, 

ontwikkelen wij zelf, maar dragen wij ook bij aan de ontplooiing van een ander. Het is 

tevens de zorg voor jezelf, voor elkaar, voor de ander en voor de omgeving. Wij werken 

samen op verschillende niveaus, om elkaar te versterken. Communiceren is daarin de 

verbinding. Wij streven naar een open communicatie, waarin leerkrachten met elkaar 

kunnen bespreken hoe ze hun onderwijs vormgeven. Op die manier is het ook mogelijk dat 

leerkrachten open staan voor onderwijsveranderingen en vernieuwingen.  
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RESPECT 

In onze samenleving staat het woord ‘respect’ vaak centraal in vele gesprekken. Op onze 

school is dit niet anders. We gaan uit van de vanzelfsprekendheid, dat ieder zichzelf kan 

zijn in relatie tot de ander. Die relatie is dan gebaseerd op respect voor elkaar. Dat 

dragen we als team uit naar elkaar, de medewerkers van onze school dragen dat uit 

naar de  leerlingen en de ouders / verzorgers. Logisch is het, dat we dat van de 

leerlingen en ouders ook vragen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich leren 

kennen in al hun mogelijkheden maar ook in hun beperkingen en dat ze een manier 

vinden om hier mee om te gaan. Op deze manier geven wij de katholieke identiteit 

gestalte. Het uitdragen van menselijke waarden en normen vormt hier een belangrijk 

onderdeel van.  

De leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie. We proberen de leerlingen een 

positief kritische houding bij te brengen ten opzichte van de samenleving.  

Bovenaan staat dat de leerlingen de Don Bosco school als een veilige plek ervaren waar ze 

bij iedereen terechtkunnen. Dat vinden we ook belangrijk ten aanzien van de 

ouders/verzorgers en leerkrachten. Ieder moet zich prettig voelen binnen de groep 

leerlingen en binnen de school als organisatie. Als we hier samen aan werken, kunnen we 

samen meer leren en worden we samen sterker.  

 

2.3 SCHOOLAFSPRAKEN  EN GEDRAGSVOORWAARDEN 

 

Goed onderwijs vraagt om een aantal voorwaarden. Uiteraard is het vooral aan de 

leerkrachten om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, maar… ook 

ouders/ verzorgers, hebben wat dit betreft verantwoordelijkheden. Kiezen voor onze school 

betekent ook kiezen vóór en meewerken áán de afspraken die hier gelden. 

De school heeft een gedragsprotocol, afspraken over onderwijs, structuren en organisatie. 

Dat betekent dat we in de school regels en afspraken hebben op het gebied van leerlingen, 

leerkrachten, leervakken, huiswerk, beoordelingen en het omgaan met materialen.  

De vijf basisafspraken zijn:  

1. Wij zorgen voor elkaar. We doen elkaar geen pijn of verdriet en helpen als het nodig is. 

2. We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.  

3. We zorgen voor rust, binnen en buiten het gebouw. 

4. We zorgen ervoor dat het schoon blijft, binnen en buiten het gebouw.  

5. Nederlands is de spreektaal binnen onze school, maar ook op het plein.  

Deze afspraken zijn ook te vinden in het protocol ‘omgaan met gedrag’ en worden regelmatig 

met de leerlingen besproken. 
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Verder is ook dit voor u goed om te weten: 

* Voor schooltijd en tijdens de pauzes wordt er op het schoolplein gesurveilleerd. De 

leerlingen staan dan onder verantwoordelijkheid van deze leerkracht en mogen dus niet 

meer van het plein af.  

* De leerlingen kunnen hun jassen ophangen bij het lokaal. Waardevolle spullen mogen 

niet in de jassen blijven zitten. De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal 

en/of beschadigingen. 

* We leren de leerlingen dat belangrijk werk moet worden afgemaakt. Het kan ook zijn dat 

zij na ziekte belangrijk werk moeten inhalen. Dit gebeurt meestal na schooltijd, omdat er 

vaak een extra instructie moet worden gegeven.  

* Vanaf groep 6 wordt er op school regelmatig  huiswerk meegegeven. Wel verwachten we 

dat de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 vaak thuis Nederlandse boeken lezen. In de 

groepen 4 en hoger verwachten we van de leerlingen dat ze thuis de tafels van 

vermenigvuldiging oefenen. 

* Leerlingen worden zonder begeleiding niet naar huis gestuurd. Wanneer een kind 

plotseling ziek naar huis gaat, is er altijd eerst contact geweest met de ouder of 

verzorger. 

* Wanneer leerlingen zonder opgaaf van redenen niet op school verschijnen, wordt er in 

ieder geval zo snel mogelijk contact gezocht met de ouder/verzorger. 

*  Ouders worden verzocht om niet met honden op het schoolplein te komen. 

*  Bij verjaardagen mogen leerlingen trakteren. We zien het liefst gezonde traktaties. Het is 

ook niet de bedoeling dat er meerdere dingen worden getrakteerd. Ieder kind mag dus 

één traktatie uitdelen. 
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2.4 PEUTERSPEELZAAL ‘ DE BOSUILTJES’  

 

SAMENWERKING MET DE PEUTERSPEELZAAL 

In ons gebouw is tevens peuterspeelzaal “De Bosuiltjes” gevestigd. Onze school en de 

Bosuiltjes werken nauw met elkaar samen en gebruiken een werkwijze die precies op 

elkaar aansluit. 

Als de ouders van deze leerlingen voor onze basisschool kiezen , is het van belang dat er 

informatie beschikbaar is over de ontwikkeling van het kind. In Dordrecht wordt er gewerkt 

met een overdrachtsformulier. Op het overdrachtsformulier wordt aangegeven op welke 

wijze een kind zich in de voorschoolse periode heeft ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de 

basisschool waarnaar het kind gaat dit overdrachtsformulier ontvangt. Tussen de 

medewerkers van de Don Bosco school en de medewerkers van peuterspeelzaal de 

Bosuiltjes vinden regelmatig gesprekken hierover plaats. 

 

2.5 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

 

In de bijlage van de schoolgids vindt u met welke organisatie de school de opvang heeft 

geregeld.  

 

2.6 SAMEN VERDER 

  

Een school is geen instituut op zich. Om de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te 

laten verlopen is het belangrijk dat de school samenwerkt met allerlei instanties. Zonder 

uitvoerig in te gaan op de taken van de belangrijkste instanties willen we ze u toch even 

noemen: 

 de andere scholen binnen ons bestuur 

 de andere scholen binnen de wijk 

 de scholen binnen het samenwerkingsverband van Dordrecht, waaronder de scholen 
voor speciaal basisonderwijs 

 de scholen voor voortgezet onderwijs in Dordrecht en zo nodig ook daarbuiten. 

 Pabo (hier worden nieuwe leerkrachten opgeleid) 

 schoolmaatschappelijk werk (via Flexus Jeugdplein) 

 CED (Centrum Educatieve Dienstverlening) 

 Stichting MEE 

 Careyn Jeugd en Gezin – schoolarts en jeugdverpleegkundige  

 Sportbedrijf Dordrecht  

 Da Vinci college 

 de kinderboerderij – Weizigt  

 de Bibliotheek Aan Zet (A tot Z) 

 Stichting Culturele Educatie  

 Culturele stichting ToBe 

 Jeugd- en wijkteams 

 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 

 Dienst gezondheid & jeugd (ZHZ) 

 de wijkagent 

 en anderen 
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 

3.1  DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL  

De leerlingen van onze school zijn verdeeld over basis- en instructiegroepen. De school 

heeft drie basisgroepen, basisgroep 3-4, basisgroep 5-6 en basisgroep 

7-8. Het aantal basisgroepen verschilt ieder jaar omdat dit afhankelijk is van het aantal 

leerlingen. In de bijlage van de schoolgids wordt dat ieder jaar aangegeven. 

In de basisgroepen ligt het accent op de creatieve- en de sociale ontwikkeling van het 

kind. Ook sport en beweging neemt een belangrijke plaats in, in de basisgroepen. 

In de instructiegroepen ligt de nadruk op de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Voor 

elke instructiegroep staat vast welke leerstof er aan bod komt; de gehele instructiegroep 

krijgt in principe hetzelfde lesprogramma; daarnaast zijn er sterke leerlingen die extra 

werk  kunnen krijgen en minder sterke leerlingen die een eigen lesprogramma kunnen 

volgen, maar toch zoveel mogelijk met leeftijdsgenootjes kunnen optrekken.  

De groepen 1 en 2 werken alleen in de instructiegroepen. In deze instructiegroepen 

wordt zowel aan de cognitieve- als aan de sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt. 

 

3.1.1 DE ORGANISATIE IN DE GROEPEN 1 EN 2.  

De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn verdeeld over de instructiegroepen leerjaar 1 

en leerjaar 2. Het aantal instructiegroepen verschilt van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk 

van het aantal leerlingen. In de bijlage van de schoolgids is dit aangegeven. 

 

3.1.2 DE ORGANISATIE IN GROEP 3 EN 4  

De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn verdeeld over basisgroepen 3-4 en over de 

instructiegroepen leerjaar 3 en leerjaar 4. Het aantal basis- en instructiegroepen 

verschilt van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen. In de bijlage van de 

schoolgids is dit aangegeven. 

 

3.1.3 DE ORGANISATIE IN GROEP 5 T/M 8  

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn verdeeld over basisgroepen 5-6 en 7-8 en 

over de instructiegroepen leerjaar 5, 6, 7 en 8. Het aantal basis- en instructiegroepen 

verschilt van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen. In de bijlage van de 

schoolgids is dit aangegeven. 

 

3.2 DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

Onze school wordt geleid door een locatieleider, bijgestaan door een meerscholendirecteur.    

Er zijn groepsleerkrachten, die lesgeven aan de basis- en instructiegroepen. Er zijn twee 

intern-begeleiders. De verdeling van het team over de groepen wordt jaarlijks opgenomen 

in de bijlage van de schoolgids.  

 

3.3 GEBRUIK VAN DE GEBOUWEN 

Onze school heeft 13 lokalen; 12 zijn er in gebruik als leslokaal; één lokaal is in gebruik 

door peuterspeelzaal De Bosuiltjes. De overige ruimtes zijn beperkt van omvang en gering 

in aantal. Het werken met individuele leerlingen of kleine groepjes vindt daarom meestal 

plaats in ruimtes die ook een andere functie hebben. De hal wordt daar onder andere voor 

gebruikt. We streven er dan ook naar om in de school gedurende de gehele dag een 

rustige sfeer te creëren.  
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3.4 ACTIVITEITEN VOOR DE LEERLINGEN 

 

3.4.1 ACTIVITEITEN IN DE ONDERBOUW 

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop in, door er voor te zorgen dat 

er veel materiaal is, waarvan de kleuters kunnen leren.  

We praten veel met leerlingen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en 

goed gaan spreken.  Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en 

taalonderwijs. Leerlingen die peuterspeelzaal De Bosuiltjes in onze school bezoeken, 

werken met de methode “Piramide“: aan de hand van thema’s komen er allerlei 

onderwerpen aan bod, waarbij de leerlingen hun Nederlandse woordenschat leren 

vergroten.  

In onze kleutergroepen werken we met de methode “Piramide”. Ook daar wordt met 

thema’s gewerkt en ligt de nadruk op het goed beheersen van de Nederlandse taal. Door 

de kleine groepen en de extra leerkracht die regelmatig aanwezig is krijgen de leerlingen 

veel aandacht waardoor ze zich snel(ler) kunnen ontwikkelen.  

 

De volgende activiteiten komen regelmatig terug:  

· Bovengenoemde taalactiviteiten 

· Bewegingsactiviteiten: in de grote gymzaal of buiten 

· Expressieactiviteiten:  tijdens het werken in de hoeken komen tekenen en 

handvaardigheid aan de orde; daarnaast is er aandacht voor dramatische-,  dansante- 

en muzikale vorming; wij gebruiken daarvoor de methode “Moet je doen”. 

· Werken met ontwikkelingsmateriaal: werken in de bouw-, lees- en huishoek, 

bouwen met het grote of kleine constructiemateriaal, het werken met puzzels enz. 

M.b.v. het planbord maakt de leerkracht of het kind zelf een keuze in de taken. Zo 

leren wij de leerlingen al op vroege leeftijd na te denken over de keuze uit de 

verschillende activiteiten. Ook leren wij de leerlingen verantwoordelijk te zijn over 

het bezig zijn met en het op de juiste manier afronden van de gekozen activiteit.  

Naar gelang de leerlingen ouder worden vordert de ontwikkeling en raken de 

leerlingen steeds meer geïnteresseerd in zaken die te maken hebben met lezen, 

schrijven en rekenen.  

Ook proberen we ouders bij het onderwijs te betrekken d.m.v. het 

"Boekenpret"project: samen met uw kind lezen en voorlezen.  

Tijdens die activiteiten wordt er hard gewerkt om leerlingen vertrouwd te maken  

met regels en afspraken, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. 

De ontwikkeling van sociale vaardigheden krijgt veel aandacht.  

 

Spelenderwijs leren de leerlingen de belangrijke begrippen 
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3.4.2 ACTIVITEITEN IN DE BASIS- EN INSTRUCTIEGROEPEN 

 

ACTIVITEITEN IN DE INSTRUCTIEGROEPEN 3 T/M 8. 

De basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen.  

 

Leesonderwijs  

De leerlingen in groep 3 starten met leren lezen.  

In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen, waarbij gebruik gemaakt wordt van 

aantrekkelijke materialen voor de leerkracht en voor de leerlingen. De methode is zo 

opgebouwd, dat er rekening gehouden wordt met extra uitleg en oefening voor 

leerlingen die dat nodig hebben en verdiepingsstof voor de leerlingen die dat 

aankunnen.  

In instructiegroep 3 wordt er vooral aandacht besteed aan "technisch" lezen; ook in 

instructiegroep 4 heeft het onder de knie krijgen van de techniek van het lezen nog veel 

aandacht en oefening nodig. Vanaf instructiegroep 4 t/m instructiegroep 8 werken wij met 

de technische leesmethode “Estafette”.  

 

Naast oefening  in het  technisch lezen, komt  al vanaf  het begin het "begrijpend" lezen 

aan de orde. Als de ontwikkeling van het kind volgens het boekje verloopt, zou het 

technisch leesproces uiterlijk halverwege  groep 6 moeten zijn afgerond. Het accent op 

begrijpend lezen wordt dan ook steeds groter.  

 

Aan de hand van verschillende teksten leren de 

leerlingen ontdekken dat er verschillende 

verhalen/teksten zijn. (Stap voor stap).  

 

 

Op onze school wordt gewerkt met de nieuwste versie van Veilig 

leren  

 

Taalonderwijs  

Het taalonderwijs is de laatste jaren veel veranderd. In groep 4 t/m 8 werken we nu 

met de methode "Taal Actief" die aansluit bij de leesmethodes die we gebruiken.  

 

Rekenen  

Voor het rekenonderwijs gebruiken de methode “Wereld in getallen”. Wij vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen goed “technisch” (hoofdrekenen en cijferen) kunnen rekenen 

zodat zij met meer succes het inzichtelijk (rekenen allerlei) rekenen aankunnen. In het 

inzichtelijk deel worden o.a. breuken, procenten, het metriekstelsel aangeboden. 

 

Wereldoriënterende vakken.  

Voor natuurkennis en biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, en verkeer gebruiken we 

verschillende methodes. Voor elk leerjaar is vastgelegd wat er aan de orde komt.  

Natuurkunde en biologie: In Vogelvlucht  

Geschiedenis: Wijzer door de tijd 

Aardrijkskunde: Geobas 

Verkeer: Jeugdverkeerskrant van “Veilig Verkeer Nederland” 
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3.4.3 ACTIVITEITEN IN DE BASISGROEPEN 3-4, 5-6 EN 7-8. 

 

Bewegingsonderwijs 

Leerlingen die naar de basisschool gaan, zijn volop in de groei. Ze moeten in die periode 

veel kunnen bewegen om zich lichamelijk harmonisch te ontwikkelen. Lichaamsbeweging 

is nodig voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek, een noodzakelijke 

voorwaarde om bijvoorbeeld te kunnen leren schrijven. 

Bewegingsonderwijs neemt een belangrijke plaats in op onze school. Vanuit onze visie 

vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel bewegen en met verschillende sport, spel en 

oefeningen in aanraking komen. De school is een ‘Doe FF gezond’-school. Dat betekent 

veel bewegen en verantwoord eten.  

In de instructiegroepen 1 en 2 wordt meerdere keren per week spel en beweging gegeven. 

De groepen 3 tot en met 8 krijgen minimaal één keer per week bewegingsonderwijs. Dat 

wordt jaarlijks ingedeeld en opgenomen in de bijlage van de schoolgids.  

Er wordt gewerkt met een leerplan ‘bewegingsonderwijs’, waarbij de activiteiten over het 

jaar worden verdeeld, zodat alle onderdelen van beweging aan bod komen binnen ons 

onderwijs.  

 

Expressie activiteiten  

Elke week worden er in elke basisgroep handvaardigheid, teken- en muziekactiviteiten 

gedaan. Voor muziek, handvaardigheid, tekenen, drama en dans wordt de methode: “Moet 

je doen” gebruikt, een methode met voor elk vak een aparte leergang.  

 

Sociale vaardigheden 

De afkorting voor sociale vaardigheden is SoVa. Het is van groot belang dat leerlingen leren 

hoe ze zich in allerlei situaties moeten gedragen. Daar oefenen we de leerlingen in: Hoe 

voorkom je dat je ruzie krijgt? Hoe ga je om met problemen? Hoe kun je zo werken dat 

een ander er geen last van heeft? Dat zijn maar een paar voorbeelden uit een lange rij. 

Tijdens de Sova lessen worden er allerlei oefeningen en spelletjes gedaan waardoor 

leerlingen zich bewust worden van hun eigen gedrag. Ook tijdens andere lessen worden 

deze omgangsvormen toegepast en besproken. Deze lessen worden gegeven in de 

basisgroepen en/of in de instructiegroepen. Wij volgen de ontwikkeling van onze 

leerlingen via de uitslagen van ons observatiesysteem SCOL. 

 

Zelfstandigheid 

De leerlingen maken we zelf verantwoordelijk voor hun werk: het moet op tijd af zijn, 

het moet goed gemaakt zijn en er netjes uit zien. Het plannen van het werk hoort daar 

ook bij. In de kleutergroepen beginnen we daar al mee en in instructiegroep 8 kunnen de 

leerlingen tenslotte een hele ochtend of middag zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk: 

zij krijgen een dagtaak en een weektaak die ze op school zelf maken. Daarnaast werken 

de leerlingen gedurende een week aan hun actieplan. Daarin staan opdrachten waaraan de 

individuele leerling nog extra aandacht kan besteden. Zelfstandigheid is vanzelfsprekend 

binnen onze school. 
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4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN  

 

4.1 DE OPVANG EN TOELATING VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL 

Kiest een ouder/verzorger er voor, om zijn/haar kind in te schrijven op onze school, dan 

gaat dat als volgt: Voor kleuters die nog 4 jaar  moeten worden:  

a. Op school wordt samen met de directeur een inschrijfformulier volledig ingevuld en 

ondertekend. Ook wordt ingevuld het formulier ‘ouderverklaring vaststelling 

leerlinggewicht’ 

b.  Er wordt een kopie gemaakt van uw identiteitsbewijs of uw paspoort, diploma’s en 

een kopie van het identiteitsbewijs en de zorgpas van de leerling zelf.  

c.  De groepsleerkracht waarbij uw kind in de klas komt, stuurt ongeveer 4 weken voor 

de vierde verjaardag een kaart om de eerste “gewenningsochtend”  af te spreken. 

Ook wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.   

De gegevens van uw kind worden verwerkt in de administratie van de school.  

 

Onze school kent geen wachttijd, er is plaats voor uw kind. Wel verwachten we, dat uw 

kind ook alle lessen volgt, ook al is er voor 4 - jarigen nog geen leerplicht.  

 

Voor leerlingen die ouder zijn dan 4 jaar gelden er andere toelatingscriteria. Ook voor 

deze leerlingen geldt dat de leerkracht een kennismakingsgesprek met u houdt.  

 

Het belangrijkste criterium is of wij, als school, uw kind kunnen bieden wat het nodig 

heeft. Zou uw kind bijvoorbeeld geplaatst moeten worden in een groep die al erg groot is 

of waar al erg veel leerlingen zitten, die bijzondere aandacht vragen, dan moeten we u 

misschien teleurstellen. Zijn wij van mening, dat het beter is, als uw kind blijft op de school 

waar het is, dan vertellen wij u dat. Er zijn met de meeste scholen in onze buurt goede 

afspraken over het tussentijds overnemen van elkaars leerlingen. Het gebeurt ook dat er 

een leerling wordt aangemeld, waarvan wij als school moeten aangeven dat we niet bij 

machte zijn het kind te geven wat het nodig heeft, of waarvan blijkt dat we het wel  

“aanwezig” kunnen laten zijn, maar niet meer dan dat. Ook in dit soort gevallen is er voor 

het kind geen plaats op school. In bijzondere gevallen kan bovenstaande ook gelden voor 

4-jarigen. Binnen Passend Onderwijs kunnen ook lichamelijk en/of verstandelijk 

gehandicapte leerlingen, maar ook leerlingen met leer- of gedragsproblemen, toegelaten 

worden op de basisschool. Onze school zal ook toegankelijk zijn voor deze leerlingen. 

 

In alle gevallen zal er eerst een uitgebreid onderzoek plaatsvinden of een kind met een 

handicap op onze school de zorg en voorzieningen kan krijgen die het nodig heeft.  

Zowel op pedagogisch als op didactisch gebied, maar ook qua gebouw en materieel 

gezien, moeten er mogelijkheden zijn. Bovendien moet binnen het team voldoende 

draagvlak zijn om de extra zorg te kunnen verlenen.  

 

4.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN IN DE SCHOOL 

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Onze zorg voor de leerlingen 

verloopt volgens de procedures die we in dit samenwerkingsverband afspreken. In bijna 

alle gevallen vindt de (speciale)zorg plaats op onze school. De leerkrachten volgen het 

welbevinden en de leerprestaties van de leerlingen. Dit gebeurt op verschillende 

manieren. Het start uiteraard al bij de kleuters. De leerkrachten observeren de kleuters 

zowel op sociaal-emotioneel gebied als op een aantal ontwikkelingsgebieden. Ook ten 
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aanzien van de werkhouding wordt bekeken of uw kind belemmeringen ondervindt 

bij zijn/haar ontwikkeling. De bevindingen worden bijgehouden in een observatie- en 

registratiesysteem (KIJK). Daarnaast wordt er een aantal toetsen afgenomen:  

aan het eind van de instructiegroepen 1 en 2 de CITO toets “Taal voor kleuters” en 

“Rekenen voor kleuters”.   

 

In de instructiegroepen 3 t/m 8 wordt de ontwikkeling van uw kind ook nauwlettend 

gevolgd. In deze groepen worden de toetsen afgenomen die horen bij de methodes die 

we gebruiken.  

Naast deze methode-gebonden toetsen maakt de school gebruik van de toetsen van het 

Leerling Volg Systeem van CITO (LVS). Door gebruik te maken van deze toetsen, 

worden niet alleen de resultaten van de leerlingen objectief getoetst, maar kunnen 

we ook vergelijkingen maken met de resultaten van andere scholen.  

De gegevens van uw kind worden verzameld door de groepsleerkracht. De gegevens 

worden de gehele schoolloopbaan bewaard in het (digitaal) leerling-dossier. Als de 

leerkracht vaststelt, dat er extra aandacht gevraagd wordt door een leerling, dan kan 

het gebeuren dat de resultaten van het kind besproken worden met anderen. Daarover 

leest u in 4.3 meer.  

Uiteraard worden de ouders/verzorgers ook regelmatig op de hoogte gesteld van de 

vorderingen en het welbevinden van hun kind. Dat gebeurt zowel schriftelijk als 

mondeling.  

In de instructiegroepen 1 en 2 worden de “werkjes” van de leerlingen verzameld in een 

plakboek en samen met een korte beschrijving van de ontwikkeling van het kind 3x per 

jaar, behalve voor de allerjongste kleuters, aan de ouders ter hand gesteld.  

In de instructiegroepen 3 t/m 8  krijgt de leerling 3 x per jaar een rapport. Het eerste en 

tweede  rapport van elk schooljaar moet door de ouders op school worden opgehaald: zo 

leert u de leerkracht kennen en heeft de leerkracht de gelegenheid u ook mondeling een 

toelichting te geven bij het rapport.  

Bij het derde rapport is het mogelijk dat u een uitnodiging krijgt om het rapport te 

bespreken; dat is vaak afhankelijk van de prestaties van uw kind. Ook op andere 

momenten in het schooljaar is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek 

of is het mogelijk voor u om een afspraak te maken om het wel en wee van uw kind te 

bespreken.  
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4.3 DE SPECIALE ZORG  

In overleg met het samenwerkingsverband van bijna alle bijzondere scholen van Dordrecht 

is er gekozen voor de hieronder beschreven zorgstructuur.  

De werkwijze, zoals deze hier beschreven staat, is een verkorte versie van een groter 

geheel. Dit uitgebreide zorgplan is aanwezig op school en kunt u inzien.  

 

4.3.1 ZORGNIVEAU 1: DE ALGEMENE ZORG  

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn/ haar leerlingen en speelt daarbij 

in op de problemen die leerlingen kunnen krijgen en richt het onderwijs zo in, dat 

problemen bij leerlingen zoveel mogelijk worden voorkomen.  

 

4.3.2 ZORGNIVEAU 1A: EXTRA ZORG  

De leerkracht geeft extra zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben. Deze extra 

begeleiding wordt gegeven op basis van de uitslagen van methode- en niet methode 

gebonden toetsen.  

De leerkracht gaat daarna na, of de extra hulp voldoende effect heeft gehad.  

 

4.3.3 ZORGNIVEAU 2A: ZORGNIVEAU NA INTERN ONDERZOEK  

De leerkracht meldt de leerling aan bij de interne begeleider en de leerling wordt 

besproken in de leerlingbespreking. Tijdens de leerlingbespreking worden gedrag en 

prestaties van de leerlingen besproken.  

Dan zijn er 2 mogelijkheden:  

•   De leerkracht krijgt voldoende gegevens en mogelijkheden aangereikt en gaat 

daarmee aan het werk.  

•   Er wordt besloten dat nader onderzoek gewenst is en de interne begeleider gaat 

samen met het zorgteam een stappenplan maken.  

De Interne begeleider en de leerkracht evalueren de gegeven hulp en gaan na of de 

speciale zorg effect heeft gehad. 

 

4.3.4 ZORGNIVEAU 2B: EXTERNE LEERLINGENZORG/ OT*-BEGELEIDING  

Op dit niveau worden deskundigen van buitenaf geconsulteerd, of worden leerlingen 

aangemeld voor onderzoek door externe deskundigen of aangemeld bij het 

multidisciplinaire team (een team met meerdere verschillende deskundigen).  

* OT Ondersteuningsteam 

 

4.3.5 ZORGNIVEAU 3: ZORG IN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN  

Binnen dit zorgniveau komt de zorg voor het kind vooral van buiten de school. De zorg 

kan bestaan uit:  

•   Begeleiding door een ambulant begeleider vanuit de speciale school voor 

basisonderwijs  

•   Video-interactie begeleiding  

•   Plaatsing op een andere basisschool  

•   Hulp vanuit (jeugd) zorginstellingen  

 

Na evaluatie van de geboden hulp zijn er twee mogelijkheden, namelijk: 

•   Teruggaan naar een van de andere niveaus van zorg  

•   Besluiten tot overgang naar zorgniveau 4  

 



 
                               Schoolgids Don Bosco  

 
 

 21 
 

4.3.6 ZORGNIVEAU 4: SPECIALE ZORG IN HET ONDERWIJS  

Deze zorg speelt zich geheel buiten onze school af. Leerlingen worden dan aangemeld bij 

een commissie voor toelating tot SBO (speciaal basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs). 

 

Ouders/verzorgers  worden vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van alle voor uw 

kind belangrijke zaken. Voordat iemand van buiten de school betrokken wordt bij 

onderzoek van uw kind, wordt aan de ouders schriftelijke toestemming gevraagd.  

 

4.4 DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Zowel in groep 7 als in groep 8 vindt voorlichting plaats over het voortgezet onderwijs. In 

groep 7 door het uitdelen van informatie en leerlingen en ouders te attenderen op open 

dagen en voorlichtingsbijeenkomsten. In groep 8 gebeurt dit min of meer op dezelfde 

manier, maar dan intensiever.  

Naast klassikale gesprekken zijn er ook individuele gesprekken met leerlingen en ouders.  

Naast het geven van voorlichting aan de leerlingen wordt er een, door de gemeente 

vastgesteld, OKR (Onderwijskundig rapport) ingevuld. Daarin wordt opgenomen:  

•  Informatie over de leerling en een overzicht van de leerlingkenmerken.  

•  Een overzicht van de resultaten in groep 8  

•  De uitslagen van het CITO -LVS 

•  Het definitieve eindadvies van de school. 

•  De schoolkeuze van de ouders  

•  Verdere aanvullende gegevens van het kind  

 

Dit OKR wordt met de ouders besproken en door de leerkracht, directeur en de ouders  

voor akkoord getekend. Dit OKR wordt op een beveiligde site met code geplaatst en 

wordt door de school van V.O. gebruikt om definitieve plaatsing te regelen.  

Het definitieve eindadvies van de school is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind in 

de periode dat het bij ons op school heeft gezeten. We kijken naar werkhouding, 

zelfvertrouwen, zelfstandigheid, concentratie, motivatie, doorzettingsvermogen, sociaal 

gedrag en naar de prestaties. Ook huiswerkattitude speelt een rol.  

Het OKR  is de eerste informatie overdracht van basisschool naar voortgezet onderwijs. 

Met een aantal scholen is er persoonlijk of telefonisch contact om informatie uit te 

wisselen.  

 

4.5. BESPREKING VAN RESULTATEN MET OUDERS. 

 

Onze leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen twee of drie maal een rapport (afhankelijk 

van de maand waarin de leerling begint met het basisonderwijs) wat met de ouders 

besproken wordt. 

 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 krijgen drie maal per jaar een rapport, met daarin de 

weergave van hun resultaten. Het 1e en 2e rapport wordt alleen aan de ouders 

meegegeven na afloop van het gesprek met de leerkracht. 

Voor groep 8 wordt alleen het 1e rapport besproken. Het 2e gesprek gaat vooral om het 

eindadvies voor het voortgezet onderwijs.  
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4.6. DE RESULTATEN  VAN ONS ONDERWIJS  

 

Wat bedoelen we als we praten over de resultaten van ons onderwijs?  

•   Hebben we het dan over de resultaten die de leerlingen scoren op de verschillende 

onderdelen?  

•   Hebben we over de verwijzingscijfers naar het voortgezet onderwijs?  

•   Hebben we het over de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de leerlingen?  

•   Over de zorg die de school de leerlingen biedt?  

•   Over het veilige klimaat van de school?  

Uit ervaring weten we, dat wat belangrijk is voor het ene ouderpaar, totaal onbelangrijk 

is voor het andere ouderpaar.  

Basisschool Don Bosco hecht er in de eerste plaats grote waarde aan, dat de leerlingen 

zich op school veilig voelen. Dat zij zich op hun niveau kunnen ontwikkelen tot 

zelfstandige, zelfredzame leerlingen die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en 

hun omgeving en die geleerd hebben dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag 

en daar op aangesproken kunnen/moeten worden. Zij moeten kritisch kunnen zijn op 

hun eigen functioneren, opkomen voor de zwakkeren en zich staande kunnen houden in 

onze maatschappij.  

Ook heeft onze school het uitgangspunt dat we “eruit willen halen wat er in zit”, d.w.z. dat 

we elk kind zo goed mogelijk willen laten presteren.  

Naar beste kunnen is bij elk kind verschillend. Sommige dingen zijn, samen met de 

ouders, beïnvloedbaar: 

•   Werkhouding 

•   Interesse  

•   Motivatie  

• Doorzettingsvermogen 

•   Concentratie 

• Sociaal gedrag 

 

Andere dingen zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar: intelligentie, karakter.  

In de rapporten die u van ons over uw kind krijgt, wordt behalve aan de resultaten van 

de verschillende vakken, ook aandacht besteed aan bovengenoemde zaken.  

Er zijn mensen, die vinden dat een school een goede school is, als alle leerlingen minstens 

naar de Havo gaan. Zo denken wij er niet over.  

Wij denken dat wij een goede school zijn, als wij er in slagen uw kind zo ver mogelijk 

te brengen.  

Daarmee bedoelen we, dat uw zoon of dochter op een school voor voortgezet onderwijs 

terechtkomt, die past bij uw kind, bij zijn of haar capaciteiten, vaardigheden, 

toekomstverwachting, mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat uw kind een toekomst 

tegemoet gaat die perspectief biedt.  

U kunt in de bijlage van de schoolgids de uitslagen van de CITO-eindtoets op 

schoolniveau inzien alsmede het verwijzingspercentage naar het voortgezet onderwijs 

van de afgelopen jaren. 
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5. DE OUDERS 

 

5.1. HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS 

 

In deze schoolgids staat beschreven op welke manier wij op onze school het onderwijs en de 

omgang met ouders, leerlingen en leerkrachten laten plaatsvinden. Het beleid van onze 

school dat is vastgesteld door ons team, is in overeenstemming met het beleid van ons 

schoolbestuur en voldoet aan alle wettelijke eisen.  

In het belang van het kind, gaan wij uit van een goede samenwerking met de ouders / 

verzorgers. Dat betekent dat er van beide partijen iets verwacht mag worden.  

De school zorgt voor een duidelijke visie en de daarbij horende verwachtingen, die 

gedragen worden door het gehele team. Van u verwachten wij, dat u daarvan op de 

hoogte bent en dat u achter de school staat.  

We hebben regelmatig persoonlijk contact met de ouders. Het is belangrijk dat u  

bereikbaar bent voor ons. Het is fijn als u regelmatig op school bent.  

We benaderen ouders als partners. Het is belangrijk dat school en ouders op één lijn 

zitten. Het hebben van vertrouwen in de school en u het de hoogte van wat er op school 

gebeurt, is dan vanzelfsprekend.  

Wij verwachten van u als ouders, dat u ons aanspreekt op zaken die naar uw idee niet 

gaan zoals ze in deze gids zijn beschreven. 

We hopen dat u ons daar rechtstreeks op 

aanspreekt en niet via omwegen. 

Regelmatig uw ongenoegen uiten aan 

andere ouders heeft weinig tot geen effect. 

Een kort gesprek op school lost meestal 

alles op.  

We verwachten van u, als ouders, dat u 

onze school kiest vanwege ons beleid, 

onze uitgangspunten, onze wijze van 

functioneren en omdat u zich kunt vinden 

in de aanpak op onze school.  

Tijdens vieringen en evenementen is er veelal plaats voor ouders. Dat kan zijn door te 

komen kijken en meedoen, maar ook hulp van de ouders bij het organiseren en uitvoeren 

is onmisbaar op onze school.  

 

5.2 INFORMATIEVOORZIENING  

 

Informatieverstrekking vanuit onze school voor de ouders van onze leerlingen vindt 

op de volgende manieren plaats: Via oudergesprekken bij het eerste en tweede rapport 

en in individuele gevallen zo vaak als dat nodig is.  

Daarnaast schriftelijk op de volgende manieren:  

•   U wordt geïnformeerd via ons (online) ouderportaal. Daar plaatsen wij regelmatig 

berichten op om u op de hoogte te houden.  

•   Op onze website staan veel belangrijke zaken die u moet weten over onze school.  

•   In onze schoolgids staan alle belangrijke zaken die u moet weten over onze school.  

•   In de bijlage vindt u voor een heel schooljaar alle bijzonderheden aangaande 

activiteiten en schooltijden.  

Van belang is nogmaals te melden, dat u altijd een afspraak kunt maken met ons. De 
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eerste stap is naar de leerkracht van uw kind, maar als u dat wenst, bent u altijd welkom 

bij de directie van de school. 

 

5.3 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

 

Elke SKOBA-school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een overlegorgaan 

dat voor de helft uit ouders (oudergeleding) en voor de helft uit personeelsleden 

(personeelsgeleding) bestaat. De directeur voert namens het bevoegd gezag het overleg met 

de MR. 

De MR heeft o.a. als algemene taak de openheid en het onderling overleg binnen de school te 

bevorderen. De vergaderingen van de MR zijn daarom in principe openbaar.  Hij mag alle 

aangelegenheden die de school betreffen bespreken en daarover voorstellen doen en 

standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR een adviesbevoegdheid  en een 

instemmingsbevoegdheid ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De adviesbevoegdheid 

betreft o.a. de begroting van de school, duurzame samenwerking met andere instellingen of 

organisaties, deelname aan onderwijskundige projecten en regeling van de kinderopvang. De 

instemmingsbevoegdheid betreft o.a. het schoolplan, het zorgplan, sponsoring en fusie (hele 

MR), samenstelling formatie, regels voor nascholing en taakverdeling binnen het personeel 

(personeelsgeleding MR), hoogte en bestemming ouderbijdrage, schoolgids en schooltijden 

(oudergeleding MR). 

De MR werkt volgens een reglement dat voor alle SKOBA-scholen hetzelfde is. In dit 

reglement worden zaken geregeld zoals de samenstelling van de MR, de zittingsduur van de 

leden, de verkiezingen en de diverse bevoegdheden.  

SKOBA kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is het 

overlegorgaan van het bevoegd gezag voor aangelegenheden die voor de meerderheid van of 

voor alle SKOBA-scholen van belang zijn. De GMR bestaat uit leden die door de ouder- en 

personeelsgeledingen van de diverse MR-en zijn gekozen. De GMR heeft bevoegdheden die 

vergelijkbaar zijn met die van de MR maar wel duidelijk inhoudelijk onderscheiden. Dus waar 

de GMR bevoegd is, is de MR dat niet en omgekeerd. Zo gaat bijvoorbeeld de GMR over het 

toelatingsbeleid en over een voor alle scholen geldende klachtenregeling. Een MR 

daarentegen gaat over de onderwijskundige doelstelling van de school en de schooltijden (bv. 

continurooster of niet). 

De reglementen voor de MR en de GMR zijn te vinden in de map “Regelingen” op school. 
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5.4 DE OUDERVERENIGING  

Als uw kind op onze school zit, bent u automatisch lid van de oudervereniging. De 

oudervereniging is actief op vele gebieden in en buiten de school. Het bestuur van de 

oudervereniging is de ouderraad. Het bestuur is een kleine actieve groep ouders, die vele 

activiteiten organiseert. Ouders kunnen worden gevraagd,  of zich aanmelden om lid van 

deze ouderraad te worden.  

 

5.5. LEERPLICHT 

De Leerplichtwet schrijft voor dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun leerlingen geregeld 

naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente (leerplichtambtenaar) heeft de 

taak dit te controleren. Als u zonder toestemming uw kind thuis houdt, moet u er rekening mee 

houden dat de leerplichtambtenaar een waarschuwing geeft of een proces-verbaal opmaakt. 

Op grond daarvan kan de rechtbank u een straf (boete) opleggen. 

Uw kind hoeft niet naar school als de school dicht is in verband met vakanties of vanwege een 

speciale reden, bijvoorbeeld een studiedag van het personeel. U wordt tijdig geïnformeerd 

over de dagen in het schooljaar dat de school dicht is. Ook als uw kind ziek is, hoeft het niet 

naar school. U moet dit uiterlijk dezelfde dag nog aan de school doorgeven. Een 

doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs. En het spreekt vanzelf dat ook bij een 

schorsing uw kind niet naar school hoeft. 

5.5.1  VERLOF BIJ BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

 

Er zijn naast de hierboven genoemde omstandigheden nog enkele bijzondere 

omstandigheden waarin uw kind niet naar school hoeft. Het gaat om de volgende bijzondere 

omstandigheden:  

 als er sprake is van een speciaal religieus feest anders dan de christelijke feestdagen 

waarop de school al gesloten is (richtlijn: 1 dag); 

 het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak 

voor zover dat absoluut niet buiten schooltijd kan (duur van de verplichting of 

afspraak); 

 een huwelijk van een familielid van uw kind t/m de 3e graad (ouders, (over)grootouders, 

broers/zussen, ooms/tantes) (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar 

het huwelijk wordt gesloten); 

 een huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 of ten hoogste 2 dagen, 

afhankelijk van de plaats waar het jubileum gevierd wordt); 

 een 25- of 40-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag); 

 geboorte van broertje of zusje (ten hoogste 1 dag); 

 verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

 ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zussen (duur in overleg met de 

directeur); 

 overlijden (inclusief begrafenis/crematie) van familie t/m 4e graad (ouders, 

(bet)(over)grootouders, broers/zussen, (oud)ooms/(oud)tantes, neven en nichten) (ten 

hoogste 4 dagen, afhankelijk van graad en plaats waar begrafenis/crematie 

plaatsvindt). 

Afwijking van de genoemde duur van het verlof is mogelijk. Uitgangspunt daarbij is steeds het 

belang van het kind. 
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Een verzoek tot verlof bij bijzondere omstandigheden moet zo vroeg mogelijk schriftelijk en 

met opgave van redenen worden aangevraagd bij de directie. Op school zijn hiervoor 

formulieren verkrijgbaar. De directeur kan zelf een besluit nemen, als het een verzoek om 

verlof betreft dat niet het aantal van in totaal 10 dagen per schooljaar te boven gaat. Bij meer 

dan 10 dagen wordt het verzoek met een advies van de directeur doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar die daarop een besluit neemt. 

5.5.2 BIJZONDER VAKANTIE VERLOF  

In heel uitzonderlijke gevallen kan verlof worden aangevraagd om buiten de schoolvakanties 

op vakantie te gaan. Dat kan alleen als op grond van de specifieke aard van het beroep van 

één van de ouders niet mogelijk is om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. 

Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen 

waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft (bv. zeevarenden). Er mag dus geen 

verlof worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het 

seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang 

weekend weg. 

Dit bijzonder vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten 

hoogste 10 dagen. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het 

schooljaar.  

Een verzoek voor dit bijzonder vakantieverlof  moet tijdig en gemotiveerd worden ingediend bij 

de schoolleiding.  

5.5.3  BEZWAAR EN BEROEP  

Als u bezwaar heeft tegen het besluit, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij 

degene die het besluit heeft genomen (de directeur of de leerplichtambtenaar). Mocht u op uw 

bezwaarschrift geen gelijk krijgen, dan kunt u de zaak in beroep voorleggen aan de rechter. 

Aan deze laatste procedure zijn kosten verbonden. 

5.6 OVERIGE KOSTEN / VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Het door de overheid bekostigde (speciaal) basisonderwijs is gratis.  

Om alle activiteiten zoals Sint, Kerst, sportdag, afscheidsfeest enz. te bekostigen, vraagt de 

oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage.  Deze bijdrage is dus niet verplicht. 

Zonder deze bijdrage is het uiteraard niet mogelijk om allerlei extra zaken op school te 

organiseren. We verwachten dan ook dat alle ouders deze bijdrage betalen. De hoogte 

van die bijdrage kunt u jaarlijks terug vinden in onze bijlage.  

De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage behoeven de instemming van de 

oudergeleding van de MR.  

Op onze school vragen wij naast de vrijwillige bijdrage een bedrag voor schoolreis en het 

schoolkamp. Deze activiteiten zijn niet verplicht. Maar als uw kind daaraan mee mag 

doen, dan kost dat wel geld. Vanzelfsprekend kunt u in zulke gevallen gebruik maken 

van gespreide betaling. Het kind is wel verplicht op school te zijn als hij/zij niet mee gaat. 

In de bijlage van de schoolgids vindt u verdere informatie over de overige kosten en wat 

de Ouderraad met haar inkomsten doet. 
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5.7 VERZEKERING  

Voor schade die de leerlingen zichzelf of anderen toebrengen, kan de school niet 

aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering, die het bevoegd gezag 

voor onze school heeft afgesloten geldt slechts in de gevallen dat er geen toezicht is en 

er duidelijk sprake is van een aan de school toe te rekenen fout.  

Wij adviseren u dan ook, een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) 

voor uw kind af te sluiten. De school heeft een doorlopende ongevallenverzekering 

afgesloten. Voor ongevallen zowel op school als tijdens uitstapjes, sportdagen en andere 

evenementen zijn we dus steeds verzekerd.  

 

5.8 SPONSORING  

Scholen mogen sponsorovereenkomsten aangaan. Van sponsoring is sprake als een school 

geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor een geringe tegenprestatie. Binnen SKOBA zijn 

de volgende afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zo’n overeenkomst kan 

worden gesloten: 

 de samenwerking met de sponsor mag de ontwikkeling van leerlingen niet schaden; 

 sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden en de uitvoering van de 

kernactiviteiten van de school mag hiervan niet afhankelijk zijn; 

 in lesmaterialen mag geen reclame voorkomen, ook niet impliciet. De objectiviteit en 

betrouwbaarheid van het onderwijs mag niet in het geding zijn; 

 sponsoring mag niet misleidend zijn en mag geen gevoelens van bijgelovigheid of 

angst bij leerlingen oproepen; 

 sponsoring moet een gezonde levensstijl aanmoedigen; 

 bij de aanschaf van (computer)apparatuur mag geen aanvullende afname van 

bijvoorbeeld software van de sponsor verplicht worden gesteld of het gebruik van 

diensten/software van een ander bedrijf dan dat van de sponsor worden verboden. 

Bovenstaande voorwaarden sluiten aan bij het convenant dat het ministerie van OCW in 2009 

heeft gesloten met de belangenorganisaties uit het primair en voortgezet onderwijs. 

De MR moet instemmen met een sponsorovereenkomst als het alleen sponsoring van de 

school betreft; gaat het om een meerderheid van of om alle SKOBA-scholen dan ligt deze 

bevoegdheid bij de GMR. 

5.9. KLACHTENREGELING  

5.9.1 HOE GAAN WIJ OM MET KLACHTEN ? 

 

5.9.1.1 ALGEMEEN 

Het kan gebeuren dat u het niet eens is met de wijze waarop een personeelslid van de school 

heeft gehandeld. Binnen SKOBA kiezen wij er niet voor u direct door te verwijzen naar de 

landelijke klachtencommissie. Nee, wij vinden dat we moeten proberen samen naar een 

oplossing te zoeken door met elkaar in gesprek te gaan. Wij nemen een klacht altijd serieus. 

En zien een klacht als een advies over hoe we de school (nog) beter kunnen maken. 

In de map “Regelingen”, die u op school kunt inzien, is de SKOBA-procedure van de 

afhandeling van klachten uitvoerig beschreven. In het kort komt dit op het volgende neer: 

 eerst bespreekt u de klacht met de leerkracht van uw kind; 

 komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u zich tot de directeur wenden. Het is wel 

zo netjes de betrokken leerkracht daarover te informeren; 
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 u kunt ook, in overleg met de leerkracht, besluiten de klacht in aanwezigheid van de 

leerkracht direct met de directeur te bespreken; 

 heeft u een klacht over de directeur, dan kunt u met hem of haar daarover een gesprek 

aan gaan. Als u dat lastig vindt, kunt u ook contact opnemen met de bovenschoolse 

vertrouwenspersoon . Deze bespreekt o.a. met u of een gesprek met de voorzitter van 

het College van Bestuur gewenst is. 

 

Uitgangspunt bij klachten is een open en respectvolle houding , zowel van de kant van de 

school als van uw kant.  

Wat mag u van ons verwachten: 

 een serieuze en zorgvuldige behandeling van klachten; 

 discretie en mogelijk zelfs geheimhouding waar dat gewenst of noodzakelijk is; 

 begripvolle en respectvolle bejegening van de klager; 

 toepassen van principe van hoor en wederhoor; 

 op papier zetten van gemaakte afspraken; 

 nakomen van gemaakte afspraken; 

 binnen 1 week na indienen van een klacht een gesprek in eerste instantie; 

 binnen 2 weken na indiening van een verzoek een gesprek in tweede instantie; 

 bij een uitspraak van de landelijke klachtencommissie een gesprek over de uitspraak 
(wat gaan we doen met de uitspraak, hoe gaan we weer verder met elkaar). 
 

Wat verwachten wij van u: 

 tijdig een klacht indienen; 

 geen anonimiteit bij het indienen van een klacht; 

 discretie en mogelijk zelfs geheimhouding waar dat gewenst of noodzakelijk is; 

 begripvolle en respectvolle bejegening van de beklaagde en anderen die bij de klacht 
betrokken zijn; 

 melden als u zich bij de bespreking van de klacht door een externe (familielid, vriend, 
kennis) laat ondersteunen; 

 meehelpen met het oplossen van de klacht; 

 nakomen van gemaakte afspraken; 

 melden aan de directeur en het bevoegd gezag van het indienen van een klacht bij de 
landelijke klachtencommissie. 
 

Als u geholpen wilt worden bij de afwikkeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon die op de school aanwezig is. Wie dat is (zijn), staat vermeld in de bijlage 

van de schoolgids. Ook de naam en contactgegevens van de bovenschoolse 

vertrouwenspersoon staan in de bijlage.  

Soms is het gewenst om de klacht op schrift te stellen. De vertrouwenspersoon kan u daarbij 

helpen.  

Het kan zijn dat er geen oplossing voor uw klacht gevonden wordt. Of dat u de klacht zo 

ernstig vindt dat u een onafhankelijke externe deskundige wilt laten kijken naar de klacht. Dan 

kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie waarbij SKOBA is aangesloten. Het 

adres van deze commissie vindt u in de bijlage. Het reglement van de klachtencommissie is 

opgenomen in de map “Regelingen”. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij het antwoord 

op de vraag of u naar de landelijke klachtencommissie zult gaan. En ook bij het benaderen 

van deze commissie. 
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5.9.1.2 KLACHTEN M.B.T. GEWELD, INTIMIDATIE EN MISBRUIK 

Een klacht over geweld, intimidatie of misbruik kunt u direct melden bij de 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. U hoeft deze dus niet eerst op 

school te melden. De contactgegevens van deze inspecteur staan in de bijlage. U kunt voor 

de volgende zaken terecht bij de vertrouwensinspecteur: (seksuele) intimidatie en misbruik, 

discriminatie, fundamentalisme, lichamelijk of psychisch geweld en grove pesterijen. De 

vertrouwensinspecteur behandelt dergelijke klachten met de grootste zorgvuldigheid en 

onderneemt geen actie zonder uw instemming. Meer informatie vindt u op de website van de 

Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl).  

5.10. REGELS VOOR VERWIJDERING OF SCHORSING VAN EEN LEERLING  

 

5.10.1 SCHORSING 

Schorsing is een ordemaatregel die zelden voorkomt. Aanleiding tot schorsing kan zijn 

o.a. ernstige gedragsproblemen, verstoorde relaties of heftige ruzies.  

Op onze school gaan wij uit van ons gedragsprotocol dat u kunt inzien op school. 

Voor een schorsingsbesluit gelden de volgende regels:  

Het bestuur kan een leerling voor een bepaalde tijd schorsen en deelt het besluit tot 

schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden vermeld: de reden, de 

aanvang en de tijdsduur van de schorsing en eventuele andere maatregelen. Het bestuur 

stelt het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en de inspectie in kennis van de 

schorsing en de redenen daarvoor. Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats 

na overleg met de ouders, de leerling en de groepsleerkracht.  

Op school is in de map regelingen het protocol te vinden waarin dit geregeld is. 

 

5.10.2   VERWIJDERING VAN EEN LEERLING  

Verwijdering van een leerling kan slechts mogelijk zijn, na ernstig wangedrag en of een 

onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling (ouders) en school, of indien de school 

vaststelt, dat de zorg die de leerling behoeft, niet gegeven kan worden door de school.  

Op school is in de map regelingen het protocol te vinden waarin dit geregeld is. 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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6. OVERIGE ZAKEN 

 

6.1 SCHOOLTIJDEN 

 

Groep 1 en 2:  

Om 08.30 uur (half negen) moeten alle leerlingen van de groepen 1 en 2 in de groepen 

zijn. Dan wordt er gestart. Om 5 voor half negen (08.25 uur) gaan de deuren van de twee 

kleutergebouwen open. Ouders kunnen dan hun kind naar binnen brengen, helpen met 

het uitdoen van de jas en daarna hun zoon of dochter naar de klas brengen, samen een 

werkje uitzoeken en aan het werk gaan.  In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de 

methode PIRAMIDE. Daarom zijn er “spelinloop” momenten gecreëerd op vastgestelde 

dagen (zie bijlage van de schoolgids): de ouders mogen tot 8.45 uur in de klas blijven 

en samen met hun kind ergens aan werken. Om 8.45 vertrekken alle ouders weer.  

Op woensdag zijn de kleuters om 12.00 uur uit.  

Op andere dagen om 14.30 uur. De ouders komen hun kind in de klas ophalen.  

 

Groep 3 t/m 8 

Vanaf kwart over acht ’s morgens worden de leerlingen op de speelplaats verwacht. 

Om 5 voor half negen gaat de bel. Dan gaan de leerlingen in de rij staan. Rij voor rij gaan 

de leerlingen naar de klas.   

Om half negen zijn de leerlingen allemaal in de klas en begint de leerkracht met de les. 

Op woensdag zijn de leerlingen van de instructiegroepen 3 en 4 uit om 12.00 uur.  

De leerlingen van de instructiegroepen  5 t/m 8 zijn klaar om 12.30 uur.  

Op andere dagen gaat de school voor iedereen uit om 14.30 uur.  

Tussen de middag blijven alle leerlingen op school over. .  

De leerlingen van de basisgroepen 1 t/m 4 spelen tussen 12.30 en 13.00 uur buiten en 

eten daarvoor. De pauze duurt maximaal 1 uur. 

De leerlingen van de basisgroepen 5 t/m 8 hebben eet- en speelpauze tussen 12.00 uur 

en 12.30 uur. ’s Middags beginnen de lessen weer om 12.30 uur en iedereen is uit om 

14.30 uur.  

 

6.2 HET OVERBLIJVEN OP SCHOOL 

 

Het overblijven op onze school is gratis.  

Het overblijven gebeurt gewoon in de klas onder leiding van een leerkracht en de 

leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee. Om het gezond gedrag van de 

leerlingen te bevorderen, is het meenemen van koeken, chips en snoep niet toegestaan. 

Wij stellen het zeer op prijs als de leerlingen een gezonde lunch van hun 

ouders/verzorgers mee krijgen. Bruine boterhammen met (gezond) beleg, fruit en water.  

 

6.3 TE LAAT KOMEN 

Als een kind ’s morgens te laat op school komt, wordt dit door de leerkracht geregistreerd. 

Onze leerkrachten beginnen meteen met de lessen: er wordt niet gewacht op laatkomers. 

Als uw kind te laat komt, dan zal het dus een deel van de les missen. 

Wij hebben op school een protocol “terugdringen te laat komen” opgesteld met 

medewerking van bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten.  
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6.4 SCHOOLVAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

 

In de bijlage van onze schoolgids vindt u een totaal overzicht van de vakanties en vrije 

dagen in het desbetreffende schooljaar.  

Over de andere speciale dagen wordt u tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief.  

 

6.5 SCHOOLSPULLEN  

 

Welke schoolspullen heeft uw kind op school nodig? Voor alle leerlingen geldt:  

 

1) een tas, met daarin een gezond gevulde broodtrommel en drinkbeker voor het 

overblijven  

 

2) gymkleding: voor de kleuters: gymschoenen liefst met klittenband  

 

Voor de andere leerlingen: gymschoenen, gymbroek en shirt.  

Indien leerlingen geen gymschoenen bij zich hebben, gymmen ze op blote voeten  

 

3) vanaf halverwege instructiegroep 3: een vulpen  

Op school zijn er twee soorten te koop, maar elke andere goedschrijvende vulpen is ook 

goed.  

Daarnaast is het wel handig (maar niet verplicht) als leerlingen vanaf groep 5 de 

beschikking hebben over een goede balpen, een gum, een puntenslijper, een liniaal en 

een kleine schaar.  

 

Wat kunt u uw kind beter niet mee naar school geven?  

Op school is er, omdat we hard werken met uw kind, weinig tijd om te spelen. 

Speelgoed mee naar school geven is dus overbodig. Voor in de pauzes hebben we op 

school zelf voldoende spelmateriaal. Uw kind wordt afgeleid door allerlei spulletjes die op 

de tafel liggen. Dure sieraden die uw kind heeft, kunnen kwijtraken.  

Helaas gebeurt dat weleens. Uw kind is daar echter zelf verantwoordelijk voor. Ook geld 

heeft uw kind op school niet nodig. Mobiele telefoons worden ingeleverd bij de leerkracht 

en aan het eind van de dag weer uitgedeeld. In elk geval dient een mobieltje in de school 

altijd uit te staan! 

 

6.6 SCHOOLZWEMMEN  

 

Schoolzwemmen wordt door de Skoba-scholen in Dordrecht niet meer gedaan. De school 

stimuleert de kinderen wel om hun zwemdiploma te halen, door het belang van het kunnen 

zwemmen onder de aandacht te brengen.  

 

6.7 CAREYN / GGD- ZHZ 

 

Careyn/GGD ZHZ  wil de gezondheid van de jeugd bevorderen en in de gaten houden. 

Careyn ondersteunt de school hierbij. Medewerkers van Careyn zijn ook aanwezig bij de 

vergaderingen van het Ondersteuningsteam.  
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6.8 SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK  

 

In ons Ondersteuningsteam is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Zijn/haar taak 

is om door middel van gesprekken met ouders of leerlingen op school of thuis bepaalde 

problemen op te lossen. De schoolmaatschappelijk werker is regelmatig op school 

aanwezig.  

 

6.9 HUISWERK 

 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee. In de groepen 5 en 6 

voornamelijk om hun toetsen te leren voor de zaakvakken aardrijkskunde, natuur en 

geschiedenis. 

In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen naast de toetsen ook elke week reken- en 

taalhuiswerk. De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen van school ook een agenda 

zodat zij leren omgaan met een agenda. 

Wij hopen dat u, als ouders, de agenda regelmatig controleert en uw kind begeleidt en 

helpt met het maken van hun huiswerk. 

 

6.10 PROTOCOL ‘SOCIALE MEDIA’ 

 

Leerkrachten en leerlingen maken gebruik van internet en ‘sociale media’. De doelen 
hierachter zijn divers. Op school wordt internet, in de klas, door de leerlingen vooral gebruikt 
ter verrijking van het onderwijs en om informatie op te zoeken. De lesmethoden die op school 
gebruikt worden verwijzen meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of 
alternatief materiaal. Ook in de methode-gebonden software wordt hier regelmatig naar 
verwezen en in de klassen wordt door onze leerkrachten, dagelijks, al met verscheidene 
online leerkrachtassistenten gewerkt. Binnen onze school wordt door medewerkers regelmatig 
gecommuniceerd via e-mail en worden bepaalde administratieve zaken online verwerkt. Naast 
alle onderwijskundige doeleinden waarvoor Internet wordt ingezet, wordt het internet door 
leerlingen op gepaste tijden ook gebruikt voor ontspanningsdoeleinden.  
 
Afspraken 
Om het gebruik van Internet binnen onze school in goede banen te leiden hebben we met de 
leerlingen en leerkrachten een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn te vinden in een protocol 
en dit staat op de website en in de map ‘regelingen’.  
 
6.11   Kleding. 

Op de Don Bosco school geldt geen bijzonder kledingvoorschrift. We stellen prijs op schone 
kleding die voldoet aan de fatsoensnormen. Binnen de school mag niets op het hoofd 
gedragen worden. Voor verdere uitleg kunt het protocol (kledingvoorschriften) raadplegen.  
 

 


