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Directie
Mirjam van der Geijs
T 033 - 461 79 70

Met De Bolster kiest u voor een school die 
kinderen in hun kracht zet. Wij zijn een school 
waar respect, samenwerken en eigenaarschap 
voorop staan. Waar aandacht is voor individuele 
talenten en behoeften en waar uw kind zich kan 
ontwikkelen tot een nieuwsgierige wereldburger.

In deze schoolgids vertellen wij u meer over 
onze manier van werken en over (de kwaliteit 
van) ons onderwijs. U leest hoe we kinderen ge-
borgenheid en perspectief meegeven voor nu 
en de toekomst en ook hoe wij ze de kennis en 
vaardigheden bijbrengen waarmee ze kunnen 
worden wie ze willen zijn. U als ouder* speelt 
daarbij een belangrijke rol. 

Daarnaast vindt u in deze schoolgids praktische 
informatie over de school, regels en afspraken. 
Wilt u de school een keertje bezoeken of heeft 
u vragen of opmerkingen? U bent van harte 
welkom om een afspraak te maken met onze 
directeur of met de leerkracht van uw zoon of 
dochter. Wij wensen u en uw kind een fijn en 
vruchtbaar schooljaar toe. 

Namens het team, MR en OR van De Bolster, 
Mirjam van der Geijs, MSc 

*  Met ouders bedoelen we ook de verzorgers 
van onze leerlingen.

Welkom op basisschool De Bolster!
Dé school voor nieuwsgierige wereldburgers
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1  Dé school voor nieuwsgierige 
wereldburgers 

RESPECT

•  Waardering voor elkaars 
kwaliteiten

•  Structuur en veiligheid 
bij het werken en spelen

•  Verantwoordelijkheid voor 
de eigen leefomgeving 

•  In contact komen met an-
dere religies en culturen

EIGENAARSCHAP

• Regie over eigen leren
•  Afstemming met ouders 

over het leerproces 
•  Transparant en kwaliteits-

gericht onderwijsbeleid
• Wereldburgerschap

SAMENWERKEN

•  Talenten inzetten,  
vergroten en elkaar helpen

•  Betrokkenheid tussen 
kinderen, ouders en  
team vergroten

•  Integraal onderwijs-,  
opvang en zorgaanbod.

•  Maatschappelijke  
betrokkenheid

1.2 Onze kernwaarden

Samen met de leerllingen, ouders en ons team geven we elke dag opnieuw invulling 
aan onze drie kernwaarden.

1.1  Kinderen in hun  
kracht zetten 

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen 
geborgenheid en perspectief te bieden. Nu en 
in de toekomst. Wij willen kinderen helpen om 
de persoon te worden die ze graag willen en 
kunnen zijn. Dat doen we door kinderen de  
benodigde kennis en vaardigheden bij te 
brengen. Samen leven en leren staat daarbij 
centraal. Wij willen een school zijn waar je 
samen jezelf mag zijn. Respect (hoe ga je met 
elkaar om?), eigenaarschap (hoe neem en toon 
je verantwoordelijkheid?) en samenwerken (hoe 
zoek je iemand op?) zijn belangrijke waarden. 
Wij vinden verschillen verrijkend en stimuleren 
kinderen om met nieuwsgierigheid en vertrou-
wen naar de mensen en de wereld om hen heen 
te kijken. We worden hierin geïnspireerd en 
ondersteund door verhalen uit de bijbel.
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1.3  Christelijke normen  
en waarden

De Bolster is een open Protestants Christelijke 
school. Dat zie je terug in onze dagopenin-
gen, vieringen, lessen en omgangsregels. Te-
genwoordig zijn weinig mensen actief betrok-
ken bij een kerk. Toch kent onze samenleving 
nog veel tradities en normen en waarden die 
voortkomen uit het christelijke gedachtegoed. 
We vinden het belangrijk om deze normen en 
waarden mee te geven aan de kinderen, zoals 
respect hebben voor elkaars geloof, tradities, 
gebruiken en de wereld om je heen. 

Wij accepteren ieder kind zoals het is, omdat 
elk kind uniek is en bestaansrecht heeft. 
Vanuit onze christelijke identiteit en onze 
kernwaarden: respect, eigenaarschap en  
samenwerken vinden wij het belangrijk dat  
er aandacht is voor:

•  Talentontwikkeling
•  Zorg voor de individuele leerling
•  Ontmoeting met andere geloven
•  Respect van ieders eigenheid
•  Zingevingsvragen
•   Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid  

en keuzemogelijkheden

1.4 Het schoolplan
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 
bepaalt dat kinderen in hun schoolloopbaan 
7520 uur onderwijs krijgen. Ook bepaalt de 
wet dat alle basisscholen een schoolplan 
moeten hebben. In het schoolplan staan de 
uitgangspunten en doelstellingen van de 
school. Daarnaast wordt beschreven welke 
activiteiten tijdens de schooltijd van een kind 
aan bod komen. De wet geeft kaders mee 
voor het schoolplan. Iedere school zorgt zelf 
voor de specifieke invulling,

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen 
een breed lesaanbod krijgen met een goede 
balans tussen cognitieve, creatieve, sociaal-
emotionele en motorische activiteiten. Dat zie 
je terug in ons schoolplan. Onderdelen uit het 

plan, zoals onze beleidsvoornemens  
van komend schooljaar, komen terug in  
deze schoolgids.

Het schoolplan geldt van 2020 tot 2023 en  
is goedgekeurd door de inspectie van het  
Onderwijs. Interesse in het schoolplan? Het 
ligt ter inzage bij de directie van de school. 

BELEIDSVOORNEMENS 2022-2023
•  Borging en professionalisering in het  

het Expliciete Directe Instructiemodel  
in alle groepen

•  Verdieping in de didactiek van het  
vak rekenen 

•  Borging nieuwe rekenmethode Pluspunt 
voor de groepen 3 t/m 8 en aanbod Met 
Sprongen Vooruit voor onze leerlingen in 
groep 1 en 2. Daarnaast herijken we onze 
visie rekenen.

•  Verdieping in het analyseren van toets- 
gegevens en de verwerking hiervan in  
de dagelijkse lespraktijk (zowel kleine  
als grote HGW-cyclus).

•  Borging en verdieping Parnassys  
Leerlijnen (leerlingvolgsysteem kleuters).

•  Implementatie en verdieping nieuwe  
taal- spellingmethode Staal.

•  Borgen Meer- en Hoogbegaafdenbeleid 
en verdiepen aanbod verdiepingsklassen 
(groep 1-8) 

•  Doorgaande leerlijn Engels in alle groepen 
•  Borgen werken met doelenborden in  

de groepen 1 tot en met 8
•  Verdieping in aanbod coöperatieve  

werkvormen
•  Verdieping en vernieuwing van het lees- 

aanbod in alle groepen en modernisering 
van de bibliotheken op school

2.5  Pedagogisch handelen  
en veiligheid 

 
Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde 
om goed te kunnen leren. Kinderen voelen 
zich veilig op school als ze een positief gevoel 
hebben over zichzelf en over anderen. Met 
deze uitgangspunten voor ogen hebben we 
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een samenhangend programma samenge-
steld waarmee we de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van kinderen stimuleren. Ouders en 
leerkrachten spelen daarbij een cruciale rol. 
Het samenhangende programma richt zich  
op de volgende vier aspecten:

•  Training sociale vaardigheden en  
persoonlijk leiderschap

•  Pestprotocol
•  Internetprotocol
•  Positief leerkrachtgedrag  

Wij maken gebruik van een leerlingvolgsys-
teem om een goed beeld te krijgen van het 
sociaal-emotioneel functioneren van het kind. 
Voor de groepen 1 en 2 is dat een nieuw 
systeem vanuit ParnasSys en voor de groepen 
3 t/m 8 is dat het programma ‘KanVAS’. Op 
school hebben we een ‘anti-pestcoördinator’. 
Deze is tevens een van de contactpersonen 
voor ouders en kinderen. In de hal van elk 
gebouw staat een brievenbus met daarop de 
naam van de contactpersoon. Kinderen en 
hun ouders kunnen pestgedrag (eventueel 
anoniem) doorgeven door een briefje in de 
brievenbus te doen.
We bevorderen de sociaal-emotionele ontwik-
keling en voorkomen pestgedrag met de 
‘Kanjertraining’. Als aanvulling daarop werken 
we in verschillende groepen met de methode 
de ‘Gelukskoffer’. De inhoud van beide
methodes vindt u hieronder:

Kanjertraining
De doelen van de Kanjertraining zijn:
•   bevorderen van vertrouwen en  

veiligheid in de klas;
•   versterking van sociale vaardigheden  

leerlingen;
•   beheersing van verschillende oplossings- 

strategieën;
•  bewustwording van eigenheid;
•  verantwoordelijkheid nemen;
•   bevorderen actief burgerschap en  

sociale integratie.

De leerkrachten op De Bolster zijn gecertifi-
ceerd om de Kanjertraining te geven. Nieuwe 
leerkrachten gaan, zodra ze werkzaam zijn op 

onze school, ook de opleiding doen, zodat  
ze zo snel mogelijk gecertificeerd zijn. Sinds 
het schooljaar 2010-2011 zijn wij officieel  
een ‘Kanjerschool’. 

Om de doelen uit de Kanjertraining te halen 
bespreken we in de klas regelmatig de regels 
met de leerlingen. Zo houden we de afspra-
ken die we met elkaar maken levend. Verschil-
len tussen kinderen zien we als verrijkend en 
zijn uitgangspunt voor het leren. We dagen 
de kinderen uit om zich een eigen mening te 
vormen en open te staan voor standpunten  
en inzichten van anderen.

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Wij zien de ouders van 
onze leerlingen dan ook als partner. Als ouder 
betrekken we u ook bij de training. U krijgt elk 
schooljaar een uitnodiging om één of meer-
dere lessen bij te wonen. Wilt u meer weten 
over de Kanjertraining? Voor informatie kunt  
u terecht bij de leerkracht van uw kind of  
kijk op de website: www.kanjertraining.nl.
 
Gelukskoffer 
De Gelukskoffer is een wetenschappelijk 
onderbouwd lesprogramma voor basisscholen. 
In zeven lessen leren kinderen over geluk, 
de kracht van gedachten, zelfvertrouwen en 
actief burgerschap. Het programma stimuleert 
kinderen om zichzelf en de ander te leren ken-
nen en te vertrouwen: de basis voor een veilig 
schoolklimaat.
De filosofie is simpel: jongeren die vroeg leren 
over persoonlijk leiderschap, de kracht van 
gedachten en de eigen invloed op geluk heb- 
ben een positiever beeld van zichzelf en van 
de wereld om hen heen. Kinderen kunnen pas 
goed zijn voor een ander als het goed gaat 
met henzelf. Op De Bolster gaan kinderen in 
de groepen 5 en 8 aan de slag met de lessen 
uit de Gelukskoffer.

Pestprotocol
Kinderen moeten zich veilig en gerespecteerd 
voelen bij ons op school. Pesten en pestge-
drag zijn onderwerpen die we regelmatig 
met de leerlingen bespreken. Ongeacht of 
pesten aan de orde is in de groep. Dat doen 

KANJERTRAINING
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we om pesten te voorkomen, maar ook om 
snel actie te kunnen ondernemen mocht een 
kind worden gepest. We vinden het belangrijk 
dat leerkrachten en ouders (in samenwerking 
met elkaar) signalen oppikken die wijzen op 
pesten en dat ze duidelijk stelling nemen te-
gen pestgedrag. Wanneer pesten toch de kop 
opsteekt, maken we gebruik van de aanpak 
die staat omschreven in ons veiligheidsplan 
(ter inzage bij de directie). Deze aanpak richt 
zich op alle betrokkenen: leerlingen (gepeste 
kinderen, pesters en de zwijgende groep), 
leerkrachten en de ouders. 

Als het niet lukt om het probleem samen op 
te lossen, schakelen we de contactpersoon in. 
Deze onderzoekt wat er precies aan de hand 
is, raadpleegt deskundigen en adviseert de 
directie over te nemen stappen. Bij de Bolster 
hebben wij twee contactpersonen; Arianne 
van der Laan en Ria Ruijne

Internetprotocol
Op school werken we met een ‘internetproto-
col’. We leren de kinderen hoe ze het internet 
veilig kunnen gebruiken. In het protocol staat: 
wat de gevaren zijn op het internet, hoe we 
met deze gevaren omgaan en hoe we kinde-
ren daarin begeleiden. Tot slot staat erin wat 
we doen als kinderen zich niet aan de ge-
maakte afspraken houden.

Positieve houding leerkracht
De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinde-
ren. Een positieve houding van de leerkracht 
tegenover de kinderen is voor ons cruciaal. 
Daarmee bedoelen we onder meer dat de 
leerkracht begripvol reageert, opbouwend 
corrigeert, respectvol is, vertrouwen uitstraalt 
en verantwoordelijkheid neemt

Didactisch handelen
Onze school bereidt uw kind voor op alle vor-
men van voortgezet onderwijs. Daarbij richten 
we ons op de door de overheid geformu-
leerde kerndoelen en standaarden voor taal 
en rekenen. Het onderwijs is zo georganiseerd 
dat elk kind zo veel mogelijk op zijn of haar 
eigen niveau kan leren. 

Dit is op hoofdlijnen hoe wij op school  
werken:
•  Er is een jaarklassensysteem met verschil-

lende werkvormen en individuele aandacht 
voor de leerlingen. 

•  Leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij 
elkaar in de groep.

•  We besteden aandacht aan de specifieke 
onderwijsbehoeften van elk kind, zodat elk 
leerling optimaal en in zijn of haar eigen 
tempo kan presteren

•  We volgen en analyseren de resultaten van 
het individuele kind en van de totale groep. 
Met deze gegevens scherpen we ons onder-
wijsaanbod verder aan.

We werken met een instructiemodel met  
drie verschillende aanpakken:
•  aanpak 1 is voor kinderen die meer  

instructie nodig hebben dan gemiddeld;
•  aanpak 2 is voor kinderen die genoeg  

hebben aan de basisinstructie;
•  aanpak 3 is voor kinderen die (veel) minder 

instructie nodig hebben dan gemiddeld.

Compactroutes
Voor de kinderen die veel makkelijker en/of 
sneller leren dan gemiddeld hebben we twee 
‘compactroutes’. Bij deze lessen wordt een  
deel van de gewone lesstof vervangen door 
moeilijkere verdiepingsstof. In hoofdstuk 4.1 
kunt u onder het kopje ‘Beleid voor meer-  
en hoogbegaafde kinderen’ meer lezen over  
de compactroutes.

Passend Onderwijs
We stellen ons zorgaanbod zoveel mogelijk 
af op de behoeften van de leerlingen. We 
ontwikkelen intern de benodigde specialis-
men om ook kinderen die specifieke zorg en 
aandacht nodig hebben optimaal te kunnen 
begeleiden en in hun kracht te zetten. Dat 
pakt doorgaans goed uit. We hoeven slechts 
weinig kinderen door te verwijzen naar het 
speciaal onderwijs. In uitzonderlijke situaties 
kunnen we in overleg met de ouders het kind 
een eigen leerlijn laten volgen. 
Hoe we leerlingen met een zorgvraag precies 
ondersteunen is te lezen in ons ‘schoolonder-
steuningsplan’. Het ligt ter inzage op school.
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2.1 Twee locaties

De Bolster is een school met ongeveer 450 
leerlingen, verspreid over twee locaties. Het 
hoofdgebouw op de Van Effenlaan is een ka-
rakteristiek schoolgebouw uit de jaren ‘20, dat 
10 jaar geleden is verbouwd en uitgebreid. 
Hier zijn de groepen 1/2 en 6, 7 en 8 gehuis-
vest. De tweede locatie ‘De Stek’ ligt op 200 
meter afstand van het hoofdgebouw. Hier zit-
ten de groepen, 3, 4 en 5. Op beide locaties 
is BLOS kinderopvang aanwezig. De peuter-
opvang bevindt zich in het hoofdgebouw.

Bij de inrichting van de school hebben we 
gekozen voor eenheid en rustgevende kleu-
ren. De school heeft drie prachtige pleinen 
waar kinderen naar hartenlust samen kunnen 
spelen en ontspannen. Op het hoofdplein, bij 
het hoofdgebouw, is een voetbalveld en er 
zijn uitdagende klimtoestellen voor de oudere 
leerlingen. Alle pleinen zijn het afgelopen jaar 
vernieuwd in samenspraak met de buurt. De 
groene omgeving is waar mogelijk onderdeel 
van de speelpleinen.

2.2 Ons team
Mirjam van der Geijs is de directeur van de 
Bolster en is verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen op school. Mirjam werkt fulltime.

Het team bestaat uit zo’n 45 mensen.  
De meesten van hen geven les. Sommigen 
hebben ook een andere taak.
Angelique Berg, Esther van Dijke en Nancy 
Amelo zijn de bouwcoördinatoren. Zij geven 
naast hun werk als leerkracht, leiding aan  
de onder- midden en bovenbouw.
Er zijn twee intern begeleiders: Ester Esveldt 
en Jule Holland. Zij coördineren de zorg 
rondom leerlingen en zijn daar indirect  
verantwoordelijk voor.
Ook tot het team behoren: Natasja Konja-
nan, administratief medewerker, Hennie van 
Stelten, facilitair medewerker en Ayse Bugur, 
onze conciërge.

2.3 De groepen

We werken op de Bolster volgens het 
‘leerstofjaar-klassensysteem’. Leerlingen 
van dezelfde leeftijd en jaargroep zitten in 
hetzelfde lokaal. We starten met 16 groepen. 
Ook bekijken we elk schooljaar of we een 
instroomgroep/derde groep 1 starten. De 
instroomgroep start meestal in januari. Het 
komt eens voor dat er eerder wordt gestart 
(november) of later wordt gestart (maart).  
De instroomgroep is voor kinderen die vier 
jaar worden. Zij gaan net als de kinderen 
uit de andere groepen 1 van maandag t/m 
vrijdag naar school. Kinderen die in de eerste 
drie weken van het nieuwe schooljaar 4 jaar 
worden, mogen, als de ouders dat willen, 
direct meedraaien in de groep.

2.4 Stichting en bestuur 
Onze school maakt deel uit van de Stichting 
voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 
Amersfoort. De stichting bestaat uit 13 
scholen, waaronder een school voor speciaal 
basisonderwijs. Sommige scholen zijn op 
meerdere locaties gehuisvest.
De stichting wordt gevormd door een twee- 
hoofdig collegiaal bestuur bestaande uit:  
Erik van Lingen en Marie-Elle Bakker.  
Elke school wordt geleid door een directie  
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gang van zaken op de school en de  
ontwikkeling van het onderwijs.

2 Over onze school
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De missie van de Stichting luidt:
PCBO Amersfoort wil kinderen op haar  
scholen vanuit een Christelijk-sociale 
identiteit, en met respect voor het unieke  
van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en 
optimaal te ontwikkelen.
Wij willen dat kinderen hun eigen verant-
woordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch 
en respectvol leren samen te leven. Op onze 
scholen is aandacht voor elkaar en worden 
onze medewerkers uitgedaagd zich verder
te ontwikkelen in hun professionaliteit. 

Het adres van het bestuur is:
Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
E-mail: stichting@pcboamersfoort.nl
Website: www.pcboamersfoort.nl
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We hebben respect voor  
de wereld om ons heen
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3.1 Onderwijsaanbod algemeen

Nieuwsgierige wereldburgers

We willen een bijdrage leveren aan het opvoe-
den van kinderen tot nieuwsgierige wereld-
burgers. We streven ernaar dat kinderen zich 
goed ontwikkelen. Dat ze een goed normbesef 
hebben en kritisch zijn naar zichzelf en de wereld 
om hen heen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat 
kinderen goed kunnen communiceren, dat ze 
de dialoog zoeken en zich kunnen inleven in een 
ander. Kinderen helpen nieuwsgierige wereldbur-
gers te worden doen we met behulp van onze 
godsdienstmethode ‘Trefwoord’, de Kanjertrai-
ning en de Gelukskoffer. Tijdens gesprekken 
in de klas stimuleren we het normbesef en de 
sociale ontwikkeling. Een goede burger worden 
staat ook centraal bij zaakvakken en school-tv. 
Daarnaast nemen leerlingen deel aan projecten 
voor het goede doel en aan de leerlingenraad. 
Zo helpen we kinderen alle kennis en vaardighe-
den te vergaren waarmee ze kunnen opgroeien 
tot zelfbewuste, respectvolle en empatische we-
reldburgers. Onze belangrijkste kerndoelen zijn:
-  leren zorgdragen voor je eigen gezondheid  

en die van anderen
- zelfredzaam zijn en anderen willen helpen
-  jezelf respectvol gedragen volgens onze  

algemene normen en waarden
- leren zorgvuldig om te gaan met het milieu

Aandacht voor relaties en seksualiteit
Vanaf de jongste groepen besteden we aan- 
dacht aan gevoelens van vriendschap, liefde en 
aan omgangsregels. In groep 8 staan we stil bij 
de puberteit en de gevoelens die hierbij horen. 
We willen samen met u als ouders kinderen een 
realistisch en eerlijk beeld geven van vriendschap 
en seksualiteit, gebaseerd op respect voor zich-
zelf en voor elkaar. Hiermee hopen we tegen-
wicht te bieden aan het beeld wat soms wordt 
geschetst van seksualiteit in en op de (sociale)
media. We gebruiken de methode Relaties en 
Seksualiteit in groep 8.

Leerlingenraad
Op De Bolster staan kinderen centraal. Als 
team denken we graag mee met de leerlingen 

over wat ze nodig hebben om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Het doel van de leerlin-
genraad is dat we de activiteiten van het team 
afstemmen op de behoeften van de leerlin-
gen. In de leerlingenraad werken directie, 
team en leerlingen samen aan projecten voor 
de school. De leerlingenraad heeft bijvoor-
beeld meegedacht over de inrichting van het 
schoolplein en de ontvangstruimte en over 
de sollicitatieprocedure voor het werven van 
nieuwe leden. 
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad 
komt één keer in de zes weken bij elkaar onder 
leiding van de directeur. 

Multiculturele samenleving
In onze lessen belichten we veel thema’s 
vanuit de multiculturele samenleving. Dat zie 
je onder meer terug in onze godsdienstlessen 
en onze aardrijkskunde- en geschiedenisles-
sen. In de hogere groepen maken de kinderen 
ook kennis met andere culturen en godsdien-
sten. Bijvoorbeeld door samen hierover te 
lezen in het tijdschrift Samsam. Zo stimuleren 
we kinderen om met een open en respectvolle 
blik te kijken naar de wereld om hen heen.

Zelfstandig werken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstan-
dig leren werken. Dat is goed voor hun zelfver-
trouwen en het helpt ze om zelf problemen op 
te lossen. De leerkrachten leren de kinderen dat 
je niet altijd direct aandacht kunt krijgen. Verder 
maken we afspraken in de groep over zelf mate-
riaal pakken en over wat je doet als je klaar bent 
of als je iets niet begrijpt. Na de klassikale in-
structie maakt de leerkracht een rondje langs de 
kinderen om de laatste aanwijzingen te geven. 
Daarna gaat hij of zij werken aan de instructie-
tafel met een kind of een groepje kinderen. Bij-
voorbeeld om de instructie te herhalen, hiaten 
in de lesstof te bespreken of de leerlingen die 
meer verdieping nodig hebben de benodigde 
aandacht te geven. U kunt denken aan de ko-
mende lessen voor te bereiden, verdiepende 
leerstof aan te bieden of om met een kind in 
gesprek te gaan. Elke klas beschikt over een 
kieskast met aantrekkelijke werk-  

3  De organisatie  
van ons onderwijs
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en doe-materialen als aanvulling op  
het gewone lesaanbod.
In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen 
met dag- of weektaken.

Ruim baan voor cultuureducatie 
Ons streven is dat kinderen opgroeien tot 
nieuwsgierige wereldburgers. Cultuureduca-
tie is van belang om kinderen kennis te laten 
maken met andere culturen en gebruiken. 
Daarom nemen kunst en cultuur een promi-
nente plaats in in ons onderwijs.
•  Cultuuroverdracht is nodig om kinderen met 

vertrouwen en nieuwsgierigheid naar de 
wereld te laten kijken. Wie kennisneemt van 
kunst, erfgoed en media, en daar bewust 
en actief mee bezig is, doet mee aan de sa-
menleving en ontwikkelt begrip voor andere 
normen, waarden en culturen.

•  Cultuureducatie is belangrijk om kinderen te 
helpen om te worden wie ze willen en kunnen 
zijn. Cultuureducatie stimuleert de ontwik-
keling van het kinderbrein, de persoonlijk-
heid en motorische vaardigheden. Cultuur-
educatie versterkt daarnaast het creatieve 
vermogen van kinderen. Ze leren flexibel en 
oplosssingsgericht in het leven te staan, vaar-
digheden die steeds belangrijker worden om 
je staande te houden in de samenleving.

•  Bij ons op school is ieder kind uniek. Ver-
schillen vinden we verrijkend. Cultuureduca-
tie daagt kinderen uit om zich te verdiepen 
in het onbekende en nieuwe dingen te 
ontdekken. Dat geeft niet alleen een breder 
beeld van de samenleving, het geeft ook 
ruimte aan onvermoede talenten.

•  Op de Bolster willen we kinderen geborgen-
heid en perspectief meegeven. Voor nu en 
in de toekomst. Vanuit die geborgenheid 
dagen we kinderen uit om uit hun comfort-
zone te stappen. We moedigen kinderen 
aan om te experimenteren. We leren ze dat 
het oké is om fouten te maken. Als kind 
mag je laten zien dat je kwetsbaar bent. Een 
open, kwetsbare houding is een vereiste om 
het avontuur aan te gaan en nieuwe dingen 
te leren. Cultuureducatie helpt kinderen 
hun grenzen te verleggen en prikkelt hun 
nieuwsgierigheid. 

In het schooljaar 2021 - 2022 werden er meer-
dere kunstdisciplines in alle groepen aange-
boden’. In 2022 - 2023 zullen dat ook diverse 
disciplines zijn: dans, theater en beeldende 
vorming en techniek.

Wetenschap en Techniek
‘De ICC-ers (Interne Cultuur Coördinatoren) 
binnen de school zorgen ervoor dat het tech-
niekonderwijs gedurende de basisschooltijd 
consistent aanwezig is. Bij de technieklessen 
maken we gebruik van leskisten met thema’s, 
zoals ‘drijven en zinken’, ‘een brug bouwen’, 
‘magneten’, ‘bouwen met stenen’, Vanaf groep 
5 maken we vrij gebruik van de methode 
‘Binnenstebuiten’. Met deze methode gaan 
de kinderen aan de hand van vragen zelf op 
ontdekkingstocht. In de groepen 3 en 4 werken 
we met doeboeken, ter voorbereiding op de 
methode in groep 5.

Duurzaamheid
Wij voelen het als onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om kinderen te leren 
hoe je de wereld op een duurzame manier 
kunt ontwikkelen. We leren kinderen om een 
probleem van verschillende kanten te bekijken 
en te letten op sociale, ecologische en econo-
mische aspecten. Kinderen leren van daaruit te 
zoeken naar oplossingen waarbij ze hun eigen 
afwegingen en keuzes maken. De school heeft 
een werkgroep Gezonde, Groene en Duurzame 
school waarin zowel leerkrachten als leerlingen 
zitten en nadenken over diverse onderwerpen. 
Kun je kinderen mee laten denken over oplos-
singen voor wereldproblemen? Ja en nee. Ja, 
want kinderen zien op televisie en internet da-
gelijks nieuws over milieuproblemen en armoe-
de. Het ligt voor de hand dat deze problemen 
op school worden besproken. Veel kinderen 
weten bijvoorbeeld wat het broeikaseffect is en 
maken zich zorgen. En nee, het is niet zinvol om 
kinderen op te zadelen met problemen zonder 
dat zij kunnen bijdragen aan een oplossing. Het 
is daarom van belang dat kinderen ontdekken 
hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een oplossing. 
Bijvoorbeeld door hun gedrag aan te passen 
of door oplossingen aan te dragen aan ande-
ren (ouders, buurtbewoners, de gemeente). 

kinderen ontdekken hoe ze zelf 
kunnen bijdragen aan een  
oplossing.



13 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

Op school proberen wij samen met ouders en 
kinderen na te denken over oplossingen voor 
de problemen van nu en morgen.
Initiatieven zijn bijvoorbeeld:
•  De dag van de duurzaamheid.
•   Techniek- en natuuronderwijs stimuleren  

(zie ook wetenschap en techniek).

Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 krijgen elke week gymles 
van een vakleerkracht. Daarnaast krijgen de 
kleuters eens per week een les muziek en 
beweging door een vakleerkracht van ‘NEOS’. 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee uur per  
week gymles.
De gymlessen zijn voor alle kinderen pas-
send en uitdagend. Kinderen doen in kleine 
groepen verschillende oefeningen en doen 
zo veel bewegingservaring op . We stemmen 
de moeilijkheidsgraad af op het niveau van de 
kinderen, zodat elk kind kan meedoen. In de 
gymlessen wordt ook veel aandacht besteed 
aan het sociale aspect van het samen bewe-
gen, zoals elkaar ondersteunen en stimuleren. 

Computers en computergebruik
In het schooljaar 2022/2023 hebben we voor 
elke leerling uit groep 4 t/m 8 een chrome-
book. In de groepen 1 en 2 maken we gebruik 
van IPads. Er zijn vier Ipads per groep be-
schikbaar zodat de kinderen in groepjes 
met een IPad kunnen werken. De computers 
zijn aangesloten op een netwerk, zodat we 
ook internet en e-mail kunnen gebruiken in 
onze lessen. Met de kinderen zijn afspraken 
gemaakt over het surfen op internet. Deze 
afspraken staan beschreven in de  
‘8 Gouden Internetregels’.
1.   Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken.  

Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens 
zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn 
email-adres of gegevens van anderen.

2.  Ik ben met mijn taak/opdracht bezig.
3.   Ik ga meteen naar de leerkracht als ik op 

internet vervelende informatie tegenkom.
4.   Ik zal nooit iemand, die ik op internet ben 

tegengekomen in het echt gaan ontmoe-
ten of foto’s toesturen zonder toestemming 
van de juf/meester op school.

5.   Ik ga niet reageren op valse, vervelende 

berichten. Het is immers niet mijn schuld 
dat sommige mensen zich niet weten te 
gedragen. Als het hele gemene dingen 
zijn, waarschuw ik meteen de meester of 
juf. Zij kunnen als dat nodig is de politie 
waarschuwen. 

6.   Als ik aan het chatten of e-mailen ben, zal 
ik me netjes gedragen. Ik zeg alleen din-
gen die ik ook zou zeggen als ik diegene 
aan zou kijken. Ik weet dat ik niet mag  
chatten onder schooltijd. 

7.   Als ik een e-mailbericht ontvang van  
een persoon die ik niet ken, meld ik dit  
aan de juf of meester.

8.   Mocht ik een van de regels overtreden 
dan wordt er contact opgenomen met mijn 
ouders en mag ik voorlopig geen gebruik 
maken van de computer of het internet.

Vanaf groep 5 leren de kinderen om te gaan 
met de informatie van het internet. Daarnaast 
wordt het computergebruik veelvuldig  
geïntegreerd bij het reguliere lesstofaanbod, 
bij extra hulp en bij pluswerk.
Het computeronderwijs wordt aangestuurd 
door een I-coach. Daarnaast zijn er meerdere 
leerkrachten die de I-coach ondersteunen  
in zijn werkzaamheden. Alle groepen werken 
met een digitaal schoolbord.

3.2 Het werken in de groepen

Groepen 1 en 2
In alle groepen is veel aandacht voor een po-
sitieve sfeer en een ontspannen relatie met en 
tussen de kinderen. Kinderen moeten zich vei-
lig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat is voor 
elk kind de basis om goed te kunnen leren.  
In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. 
Bij elk thema hoort een rijke leeromgeving 
met verschillende thematische hoeken. We 
betrekken de kinderen bij het inrichten van  
de hoeken. Het aanbod binnen het thema 
wordt mede bepaald door hun ideeën en  
initiatieven. We werken vanuit de leervragen 
van kinderen. We werken een thema uit aan 
de hand van ‘‘Parnassys Leerlijnen’’. Bij elk 
thema waaraan we met de kinderen werken, 
stellen we een aantal kerdoelen op het ge-
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Kinderen worden zelfbewust en 
nemen verantwoordelijkheid.

bied van taal, rekenen en motoriek.
Elk thema omvat een aantal begeleide en (in-
ter)actieve activiteiten. We stimuleren de crea-
tiviteit en leren kinderen oplossingen te vinden 
als ze tegen problemen aanlopen. In een (rol-
len)spel leren de kinderen, onder leiding van 
de leerkracht, om op een respectvolle manier 
met elkaar te spelen of samen te werken. De 
lessen vinden binnen en buiten plaats. 

Vanaf groep 1 maken we de kinderen ver-
trouwd met de Engelse taal. De Engelse 
woorden en zinnen passen binnen het thema 
of een bekende context. Hierdoor pikken  
de kinderen het Engels snel op.

Basis voor zelfstandigheid
In de groepen 1 en 2 leggen we de basis voor 
zelfstandigheid. De leerkrachten stimuleren 
de kinderen om zelfstandig dingen te doen. 
Denk aan: schoenen strikken, spullen oprui-
men maar ook zelfstandig leren kiezen en een 
activiteit plannen. In de groepen 1 en 2 zetten 
we ook Ipads of de computer in tijdens ons 
lesaanbod. 

Leren in de groepen 1 en 2
Het leren in de groepen 1 en 2 is een  
combinatie van ontwikkelingsgericht leren  
op alle vormings- gebieden en omgaan  
met nieuwe media.
Zo leggen we samen de basis voor het leren 
vanaf groep 3 en bereiden we de kinderen 
voor op leren rekenen, lezen en schrijven.

Instroomgroep
Vanaf november 2022 zijn onze groepen vol. 
Dat betekent dat we starten met een instroom-
groep per 1 november 2022. De kinderen uit 
deze instroomgroep gaan naar school van 
maandag t/m vrijdag. In het daarop volgende 
jaar zullen deze kinderen instromen in de  
andere kleutergroepen.

Kinderen volgen in hun ontwikkeling  
in groep 1 en 2
We volgen de kinderen op negen verschillende 
ontwikkelingsgebieden. De leerkracht obser-
veert de kinderen tijdens het spelen en werken 

in de groep en registreert wat hij of zij ziet in 
het leerlingvolgsysteem. 

De bouwstenen om tot leren te komen zijn: 
concentratie, sensomotoriek, planmatig hande-
len, taalontwikkeling en cognitie. Daar is veel 
aandacht voor. Naast voorbereidend rekenen 
en taal wordt vooral gelet op de ontwikkeling 
van de motoriek. op basis van de observaties 
krijgen kinderen extra ondersteuning of meer 
uitdaging aangeboden. 

De kinderen worden gestimuleerd om 
zelf na te denken over wat ze leren. De doelen 
voor rekenen, taal en motoriek staan op  
het ‘doelenbord’ in de groep. 
 
Sporten en buitenspelen
De kleuters krijgen twee keer per week les in 
het speellokaal. Eén keer per week krijgen ze 
gymnastiekles van een vakleerkracht. Daar-
naast krijgen ze les van een vakleerkracht 
vanuit ‘NEOS’. Bij de laatste les ligt het accent 
op muziek en bewegen. De kleuters sporten in 
hun hemd en onderbroek en dragen sport-
schoenen met elastiek of klittenband. Bij het 
gymmen is het dragen van gymschoenen 
verplicht; het is niet de bedoeling dat deze 
ook op straat worden gedragen. Ook moeten 
de kinderen sportkleding dragen. Oftewel: ze 
mogen niet gymmen in de kleren die ze de 
rest van de dag ook in de klas aan hebben. 
Voor de kleuters zijn gymschoenen voldoen-
de. De gymschoenen van de kleuters blijven 
op school, de oudere kinderen nemen hun 
gymkleren van huis mee op de dagen dat ze 
gymles hebben. 
De kleuters spelen dagelijks buiten op hun 
eigen kleuterplein. Daar is uitdagend spel-
materiaal dat de fantasie prikkelt en kinderen 
uitnodigt om te ontdekken.

Samen eten en drinken
Iedere dag rond 10.00 gaan we samen iets 
eten en drinken in de groep. We hebben op 
school aandacht voor gezond eten en drinken 
en vragen ouders daarom om ook gezonde 
tussendoortjes mee te geven. 
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Tussen de middag eten de kinderen ook op 
school. Het is belangrijk dat uw kind voldoen-
de eten en drinken bij zich heeft zodat het 
voldoende energie heeft om ‘s middags weer 
te leren en te spelen. Kies voor een gezonde 
lunch, bestaande uit brood met beleg, fruit, 
groente en bijvoorbeeld rozijntjes. 

Om te voorkomen dat uw kind zijn of haar 
spullen kwijtraakt, vragen we u om de naam 
van uw kind op zijn of haar tassen, bekers en 
bakjes te zetten.

Leuk: speelgoedmiddag!
Op donderdagmiddag vóór elke vakantie is 
het speelgoedmiddag. De kinderen mogen 
dan een gedeelte van de middag spelen met 
hun eigen speelgoed van thuis. 

Verjaardag vieren 
Als uw kind jarig is maken we er samen een 
feestje van in de groep. Uw kind mag iets 
lekkers trakteren en ook iets meenemen voor 
de leerkrachten. Wij zijn groot voorstander 
van gezonde traktaties (zie afspraken gezond 
eetgedrag, hoofdstuk 7). 

Neem voordat uw kind gaat trakteren contact 
op met de leerkracht van uw kind om te over-
leggen over eventuele diëten/allergieën van 
kinderen uit de groep. 

Volgt uw kind zelf een speciaal dieet of mag 
het bepaalde voedingsmiddelen niet, geef uw 
kind dan iets feestelijks mee als een ander kind 
trakteert. Dan kan uw kind toch meedoen. 

Wilt u een aantal klasgenootjes uitnodigen 
van uw kind voor een verjaardagspartijtje, doe 
dit dan buiten de school. Daarmee voorkomt 
u dat kinderen die niet zijn uitgenodigd on-
nodig worden teleurgesteld.

Is uw peuter zindelijk?
Tenzij er een medische reden is, verwachten 
we dat uw kind overdag zindelijk is, Een onge-
lukje is natuurlijk geen probleem.

Groepen 3 t/m 8
Basisvaardigheden verder ontwikkelen
In groep 3 en 4 ligt het accent op het verder 
ontwikkelen van het lezen, rekenen, schrijven 
en de taalvaardigheid. Doel is dat de kinde-
ren in groep 5 deze vaardigheden zodanig 
beheersen dat ze klaar zijn voor de andere 
vakken. Ook kunnen ze in groep 5 omgaan 
met verschillende informatiebronnen.

Rekenen Pluspunt 
Wij gebruiken de rekenmethode Pluspunt 
omdat deze past bij onze manier van lesge-
ven en aansluit bij de verschillende niveaus 
in de klas. Vanaf groep 5 gaan de kinderen 
digitaal verwerken. Het programma waarmee 
we werken stemt de moeilijkheidsgraad van 
de sommen automatisch af op het niveau van 
de leerling. We dagen kinderen uit om zelf 
oplossingen te bedenken voor rekenkundige 
en wiskundige vraagstukken. Denk aan vaar-
digheden, zoals optellen en aftrekken, meten 
en wegen, klokkijken en het ontwikkelen van 
rekeninzicht. Het doel is dat kinderen ontdek-
ken welke rekenstrategieën ze gebruiken en 
hoe ze tot een bepaald antwoord komen.
In groep 4 en de eerste helft van groep 5 
leren de kinderen de tafels 1 t/m 10. De kin-
deren ontvangen hier een tafeldiploma voor. 
In groep 6 starten we met de breuken.

Aanpak taal en spelling ‘STAAL’
Deze methode gebruiken we vanaf de tweede 
helft groep 3 t/m groep 8. In de verrassende 
thema’s van Staal gaan de leerlingen aan de 
slag met levensechte bronnen, teksten en 
foto’s die ze ook buiten de klas tegen kun-
nen komen. Elke leerling maakt per thema 
zijn eigen eindproduct in de vorm van een 
publicatie of presentatie. Zo wordt taalonder-
wijs functioneel en realistisch, wordt taal tot 
leven gebracht. Daarnaast wordt grammatica 
en spelling gecombineerd. Er wordt gewerkt 
met de beproefde, preventieve spellingaan-
pak van José Schraven. Het vaste ritme, goed 
voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dic-
tees zorgen voor optimale spellingresultaten. 
Bij spelling leren de kinderen het spellen van 
werkwoorden (vanaf groep 5) en andere woor-
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den. Ook bij spelling stemmen we de werk-
wijze af op het niveau het het kind. Kinderen 
die het zeer snel oppakken, kunnen sneller 
door de stof gaan. Kinderen die meer moeite 
hebben met spelling krijgen extra ondersteu-
ning. Iedere les sluiten we af met een kort 
dictee. Ieder thema wordt afgesloten met een 
controledictee.

Leren lezen 
Voor alle groepen geldt dat we het belangrijk 
vinden dat kinderen plezier krijgen en houden 
in lezen. Vanaf groep 4 maken we gebruik 
van de lesmethoden ‘Veilig Leren Lezen’ en 
‘Karakter’. Vanaf groep 4 werken kinderen in 
groepjes op hun eigen leesniveau. Voor be-
grijpend en studerend lezen, werken we vanaf 
groep 4 met de methode ‘Nieuwsbegrip’ De 
kinderen leren op welke manier je nieuwsbe-
richten goed kunt lezen. Deze kennis kunnen 
ze ook gebruiken bij andere vakken.

Schrijven voor de toekomst
Ondanks de digitalisering vinden we het 
belangrijk dat kinderen een eigen handschrift 
ontwikkelen en goed leren schrijven. We  
werken met de methode ‘Pennenstreken’  
De kinderen leren hun pen op de juiste ma-
nier vast te houden, zodat ze geen last krijgen 
van kramp of vermoeidheid. Daar hebben ze 
hun hele leven profijt van. Een vloeiend, lees-
baar handschrift begint met een goede pen. 
Daarom krijgen de kinderen van groep 4 een 
pen van school die is geadviseerd door een 
ergotherapeute.

Engels: jong geleerd, oud gedaan
De Engelse taal is in ons land al bijna net zo 
gewoon als het Nederlands. Bepaalde studies 
zijn (uitsluitend) in het Engels en bij veel 
organisaties is de voertaal Engels. Als nieuws-
gierige wereldburger heb je dus Engels nodig 
om deel te kunnen nemen aan de interna-
tionale samenleving. Om onze leerlingen al 
op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de 
Engelse taal, starten we vanaf groep 1 met 
de lesmethode ‘Take it Easy’. Vanaf groep 4 
wordt er gebruik gemaakt van de methode 
‘Big English’. We willen het Engels verankeren 

in onze school. Daarom zijn al onze leer-
krachten aanvullend geschoold in het geven 
van Engelse les. Daarnaast hebben we een 
vakleerkracht Engels. Zij geeft elke groep 30 
tot 45 minuten Engels les per week. Verder 
werken we op verschillende manieren samen 
met andere scholen in Europa (onder meer 
E-Twining). In groep 8 kan het Anglia Examen 
worden afgenomen. 
Leerlingen kunnen Engelstalige boeken lenen in 
onze bibliotheek om het Engels thuis te oefenen.

Wat zijn ‘zaakvakken’?
Onder zaakvakken verstaan we vakken als aard-
rijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs (bio-
logie/natuurkunde/natuur, techniek en verkeer.
Naast kringgesprekken en vertelvormen 
maken we tijdens de lessen gebruik van de 
computer. Ook doen de kinderen proeven en 
schrijven ze verslagen.

• Aardrijkskunde Wijzer!  
In 20 lessen behandelen we de basisstof op 
een voor alle kinderen toegankelijke manier. 
We geven de kinderen extra uitdaging met 
aanvullende taken en vakoverstijgende les-
sen. Er zijn doetaken, denktaken, taaltaken en 
beeldtaken. Zo kan ieder kind ontdekken, en 
laten zien, wat bij hem of haar past en waar het 
talent voor heeft.

• Geschiedenis Wijzer! 
We brengen de geschiedenis tot leven met 
spannende kijkplaten, verhalen en animaties 
op het digibord. Alle lesstof staat overzichte-
lijk in één leerboek.

• Onderzoeken met natuur en techniek  
Tijdens de natuur- en technieklessen prikkelen 
we de nieuwsgierigheid van de kinderen. We 
nodigen ze uit om zelf te onderzoeken hoe 
iets zit. De onderwerpen die aan bod komen 
zijn bijvoorbeeld: het planten- en dierenrijk, 
milieu, techniek en natuurkunde en het men-
selijk lichaam. Voor deze vakken gebruiken 
we de digitale lesmethode ‘Binnenstebuiten’. 
In deze methode zijn de laatste inzichten ver-
werkt in de manier waarop kinderen leren en 
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We hebben respect voor de 
natuur en mensen om ons 
heen.
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• Veilig in het verkeer
Tijdens de verkeerslessen gaat het niet alleen 
over het leren van de verkeersregels. We heb-
ben het ook over veilig gedrag in het verkeer. 
De kinderen krijgen regelmatig materialen mee 
naar huis met wat ze in de klas hebben geleerd 
om te oefenen in de praktijk. In groep 7 doen 
de kinderen zowel theoretisch als praktisch 
verkeersexamen. In groep 8 zijn de verkeersles-
sen gericht op het gaan naar de middelbare 
school, per fiets of het openbaar vervoer.

Kinderen volgen in hun ontwikkeling 
De leerkracht volgt de ontwikkeling van de 
kinderen door ze te observeren en door ze 
verschillende toetsen te laten maken. De 
bekende CITO-toets test vaardigheden op 
het gebied van (begrijpend) lezen, spelling en 
rekenen. Afhankelijk van wat er uit de toetsen 
en observaties komt, bieden we kinderen ex-
tra hulp bij het leren of juist meer uitdaging.

Hoe gaan we om met huiswerk?
Onze doelen:
•  Vanaf groep 5 krijgen kinderen regelmatig 

huiswerk mee. We bouwen het langzaam 
op en geven duidelijk aan wat we van de 
kinderen verwachten. 

•  Huiswerk stimuleert de leerontwikkeling 
en kinderen leren verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen leerproces.

•  Kinderen leren om zich aan de afsprakente 
houden en hun huiswerk te plannen. Vanaf 
groep 6 hebben de kinderen een eigen agenda.

Onze afspraken:
•   Het huiswerkmapje delen we in het begin 

van het jaar uit aan de kinderen van groep 
5 en 6.

•   Huiswerk wordt minimaal een week van 
tevoren opgegeven. Op de eerste dag na 
een feest- dag of vakantiedag is er nooit 
een toets. Kinderen moeten het door hen 
gemaakte huiswerk binnen vier dagen weer 
mee naar school nemen. Als het huiswerk 
niet gemaakt of geleerd is, kan de leer-
kracht besluiten dat het kind het na school-
tijd alsnog moet doen.

Meer informatie over het huiswerk, boekbe-
sprekingen, spreekbeurten en werkstukken 
vindt u op onze website onder het kopje 
“School - Huiswerk”.

3.3 Speciale activiteiten
Dit blok vervangen door: Van tijd tot tijd zijn 
er speciale activiteiten op school of buiten 
school. Evenementen die kinderen op een an-
dere manier naar zichzelf en elkaar laten kijken 
en die behalve heel leuk ook leerzaam zijn.

Feestelijke gebeurtenissen en projecten
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende fees-
telijke gebeurtenissen en speciale projecten,, 
zoals vieringen, de verjaardag van de leerkracht, 
een leesmarathon, de voorleeswedstrijd, een 
spelletjesmiddag, de Koningsspelen. Om het 
jaar houden we een projectweek. De hele 
school werkt dan aan hetzelfde thema.

Het Open Podium
Op onze school zetten we kinderen in hun 
kracht door ze letterlijk een podium te geven 
waarop ze hun talenten kunnen laten zien. 
Tijdens het ‘Open Podium’ treden kinderen 
op voor de school en belangstellenden. De 
optredens variëren van dans en muziek tot 
acrobatiek en toneel. Plezier staat voorop, 
maar we letten ook op kwaliteit en veiligheid. 

Mee op schoolreis en schoolkamp
Alle kinderen, behalve groep 8 en de aller-
jongsten, gaan op schoolreis. Het schoolreisje 
organiseren we volgens een protocol zodat 
u zeker weet dat u kind veilig op pad gaat. 
Groep 8 gaat in september/oktober drie 
dagen op kamp. Aan de ouders vragen we 
hiervoor een vrijwillige bijdrage.

Op de foto bij de schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer per jaar 
foto’s van de kinderen. Dat zijn portretten  
en groepsfoto’s.

Kinderen krijgen bij ons alle ruimte 
om hun talenten te ontwikkelen.



18 



19 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

4.1 Zorg algemeen

Handelingsplannen 
De intern begeleiders en het team zijn samen 
verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlin-
gen. In februari en juni maken de leerkrachten 
voor de kinderen een handelingsplan op basis 
van de observaties en de toetsresultaten. In 
dit plan staat wat het kind nodig heeft bij 
bepaalde vakken en hoe we de lesstof of 
ondersteuning gaan aanbieden. In november 
en maart zijn er signaleringsweken. Dan halen 
we het net op en bekijken we hoe het gaat 
met de groep en met de kinderen individueel. 
Wat zijn mogelijkheden? Welke problemen 
zijn er en hoe kunnen we deze oplossen? De 
inzichten die we opdoen, kunnen ertoe leiden 
dat we onze aanpak en/of het lesaanbod 
bijstellen of veranderen. 
In februari en juni kijken we of de handelings-
plannen tot het gewenste resultaat hebben 
geleid. Zowel voor de groep als voor het kind. 
Als een leerkracht het gevoel heeft dat een 
handelingsplan te weinig resultaat heeft, kan 
hij of zij tussentijds de hulp inroepen van een 
intern begeleider. Samen bekijken zij waarom 
het handelingsplan niet goed werkt. Mis-
schien zijn de problemen te complex of is er 
hulp nodig buiten de groep. Het kan ook zijn 
dat er meer onderzoek nodig is om te bepa-
len wat een kind of de groep nodig heeft.

Ieder kind leert anders
Ieder kind is uniek en heeft een eigen leerstijl. 
Wij willen kinderen in hun kracht zetten. Dat 
betekent dat we ons onderwijsaanbod zoveel 
mogelijk afstemmen op de leerbehoeften en 
talenten van het kind. Samen met leerkrach-
ten en ouders zoeken we naar kansen en 
lossingen om kinderen onderwijs op maat te 
bieden.
Het ene kind heeft meer hulp nodig dan het 
andere. Leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben krijgen deze van een onder-
wijsassistent of remedial teacher. Alleen of  
in een groepje. De intern begeleider  
coördineert de hulp. 

Meer uitdaging nodig
Naast de kinderen die meer ondersteuning 
nodig hebben, zijn er ook kinderen die heel 
snel en makkelijk leren. Zij hebben meer uit-
daging nodig. Wij houden hier rekening mee 
met de keuze van onze lesmethodes. Voor 
deze kinderen hebben we bij de reken- en 
taallessen moeilijkere opdrachten. 

Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw
Kinderen in de onderbouw die voorlopen in 
hun ontwikkeling krijgen moeilijkere op-
drachten. Ook zijn er in elke groep speciale 
materialen die de kinderen stimuleren in hun 
ontwikkeling. Eenmaal per week werken de 
kinderen in de verdiepingsklas aan uitda-
gende opdrachten onder begeleiding van 
een leerkracht en een talentbegeleider. Deze 
opdrachten prikkelen de denkfuncties die 
kinderen nodig hebben om goed te kunnen 
functioneren in de samenleving.

Talentontwikkeling in de Prachtklas 
Sommige kinderen die waarschijnlijk als 
vervolgopleiding kiezen voor VMBO basis/
kader kunnen in groep 8 deelnemen aan de 
‘Prachtklas’. In de Prachtklas helpen docenten 
de kinderen hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Elke dinsdagmiddag komen 
de Prachtklas-kinderen van de verschillende 
PCBO-scholen samen op het Prisma College. 
Het Prisma College is een school voor voort-
gezet onderwijs in Amersfoort. Daar krijgen ze 
op een uitdagende wijze les in sport, tekenen, 
biologie en techniek. 

Beleidsplan meer- en hoogbegaafden
Naast ons gewone lesaanbod werken we voor 
kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn met 
aangepaste lesprogramma’s. Een deel van de 
normale leerstof (40% of 60%) wordt vervan-
gen door moeilijkere verdiepingsstof. Kinde-
ren die aantoonbaar een flinke voorsprong 
hebben op alle vakken zijn een dagdeel per 
week welkom in onze verdiepingsklas. Daar 
werken ze aan pittige projecten. Ook maken 
ze onder leiding van de MHB-leerkracht extra 
opdrachten.
Hoe de aanpak precies in z’n werk gaat leest 

4 De beste zorg voor uw kind
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u in ons beleidsplan voor meer- en hoogbe-
gaafde kinderen (MHB). U kunt het beleids-
plan inzien op school.

De RT-Plusklas
Soms hebben meer- en hoogbegaafde kinde-
ren, nog moeite met denkfuncties die je no-
dig hebt om succesvol te kunnen functioneren 
in het dagelijks leven, We noemen dat ook 
wel ‘executieve functies’. Voor die leerlingen 
is er de RT-Plusklas. Kinderen gaan maximaal 
2 keer per jaar voor een periode van 8-10 we-
ken naar de RT-Plusklas, Daarna volgen ze de 
lessen in hun eigen groep. In de RT-Plusklas 
trainen we de volgende vaardigheden:
•   Respons-inhibitie: nadenken voordat  

je iets doet.
•   Werkgeheugen: informatie in je  

geheugen houden bij het uitvoeren  
van complexe taken.

•   Emotieregulatie: emoties reguleren  
om 20 doelen te behalen of gedrag  
te controleren.

•   Volgehouden aandacht: aandachtig  
blijven, ondanks afleiding.

•   Taakinitiatie: op tijd en efficiënt  
aan een taak beginnen.

•   Planning/prioritering: een plan  
maken en beslissen wat belangrijk is.

•   Organisatie: informatie en materialen  
ordenen.

•   Timemanagement: tijd inschatten,  
verdelen en deadlines halen.

•   Doelgericht gedrag: doelen formuleren 
en realiseren zonder je te laten afschrikken.

•   Flexibiliteit: flexibel omgaan met  
veranderingen en tegenslag.

•   Metacognitie: een stapje terug doen  
om jezelf en de situatie te overzien en  
te evalueren.

Plusklas en Masterclass
Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 neemt 
één middag in de week deel aan de Plusklas 
voor hoogbegaafde kinderen van het  
Farelcollege. Sommige leerlingen uit groep 
8 volgen een Masterclass-programma op het 
Corderius. Farel en Corderius zijn scholen 
voor voortgezet onderwijs in Amersfoort.

De leerkrachten selecteren in overleg met  
de intern begeleiders en de talentbegeleider 
welke kinderen in aanmerking komen voor het 
meerwerk, gastlessen, de Prachtklas, De RT-
Plusklas, de Plusklas van Farel of de Master-
class van Corderius.

Dyslexie snel onderkennen en aanpakken
Als een kind grote moeite heeft met leren 
lezen en schrijven, kan dat wijzen op dyslexie. 
Een kind met dyslexie heeft extra begeleiding 
en tijd nodig. Om dyslexie zo vroeg mogelijk 
te herkennen en kinderen goed te helpen, 
werken we met een ‘Protocol Dyslexie’. Herin 
staat welke stappen we nemen wanneer we 
vermoeden dat een kind dyslexie heeft. Onder-
deel van het protocol is dat we kleuters die 
tekenen vertonen van dyslexie al een stevige 
basis meegeven op het gebied van lezen en 
schrijven. Zo komen ze goed beslagen ten ijs 
in groep 3.
Als uit onderzoek door een gespecialiseerd on-
derzoeksbureau blijkt dat een kind dyslectisch 
is (vanaf groep 4), maken we aan het begin van 
ieder schooljaar werkafspraken met het kind 
en de ouders. Zo zorgen we er samen voor dat 
we het kind in zijn of haar kracht zetten en het 
optimaal kan leren. 

Informatie uit het peutervolgsysteem 
Om meer zicht te hebben over de ontwikkeling 
van kleuters maken meer kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen gebruik van het peuter-
leerlingvolgsysteem. In ons intakeformulier 
vragen wij reeds uw toestemming om contact 
op te nemen met de peuterspeelzaal of  
kinderdagverblijf. 
Het intake-formulier wordt door ons opge-
stuurd een maand voor uw kind drie jaar wordt. 
In dit formulier worden er meerdere vragen 
gesteld over de ontwikkeling van uw kind.  
Bij eventuele zorgen vindt er een extra intake-
gesprek plaats waar onze Intern Begeleider  
bij aansluit.

Verlengen of versnellen
Sommige kinderen zijn aan het einde van het 
schooljaar qua ontwikkeling nog niet toe aan 
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de volgende stap. Andere kinderen gaan zo 
hard dat ze een groep kunnen overslaan. Lan-
ger in een groep blijven of een groep overslaan 
is een ingrijpende beslissing voor een kind. Om 
tot een goede afweging te komen gebruiken 
we een stappenplan met aandachtspunten en 
een planning. De leerkracht, de intern bege-
leider en de ouders bepalen in overleg of het 
in het belang van het kind is om te verlengen 
of te versnellen. In ons protocol ‘Doubleren 
en versnellen’ staat welke stappen we samen 
nemen om tot een goed besluit te komen. 
Kinderen die een groep overdoen of overslaan 
starten in hun nieuwe groep met een plan. Dit 
is erop gericht dat het kind zich prettig voelt 
in de nieuwe groep en zich goed en in zijn of 
haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Vooral bij de overgang van groep 2 (kleuters) 
naar groep 3 (basisvaardigheden) kijken we kri-
tisch of het kind zich voldoende heeft ontwik-
keld om het onderwijs in groep 3 aan te kun-
nen. Daarbij letten we extra op kinderen die 
jarig zijn tussen 1 september en 1 januari . Dit 
zijn de zogenaamde ‘herfstkinderen’. We kijken 
naar de leervoorwaarden, de sociaal-emotione-
le ontwikkeling, werkhouding, taalontwikkeling 
en motoriek.

Samenwerkingsverband De Eem
Sinds 1 augustus 2014 zijn alle basisscholen 
verplicht om passend onderwijs te geven. 
De school en de ouder(s)/verzorger(s) bepalen 
samen, kijkend naar de mogelijkheden van 
kind (en ouders) en school, welk onderwijsaan-
bod het beste aansluit bij het kind. Lukt dat 
niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend 

onderwijs.

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een 
vereniging van 32 samenwerkende school-
besturen primair onderwijs voor passend 
onderwijs in Amersfoort en vijf omliggende 
gemeentes.
SWV de Eem wil elk kind passend onderwijs 
bieden, met de juiste ondersteuning voor een 
optimale ontwikkeling. Met dit doel voor ogen 
worden scholen gestimuleerd, gefaciliteerd en 
gecoacht.

De onderwijsondersteuner van het SWV speelt 
hierin een centrale rol. Deze helpt scholen bij 
de invulling van hun zorgplicht. Bijvoorbeeld 
met arrangementen voor extra ondersteu-
ning op school of met het afgeven van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer een 
kind beter tot zijn of haar recht komt op het 
speciaal (basis)onderwijs. Soms weten we niet 
precies hoe we een kind op onze school het 
beste kunnen begeleiden. We doen dan - in 
overleg met de ouders - een aanvraag bij het 
SWV. De ondersteuner van het SWV helpt ons 
beter zicht te krijgen op wat het kind precies 
nodig heeft en hoe wij als school daarop kun-
nen inspelen. Zo’n aanvraag doen we uiteraard 
altijd in overleg met de ouders.

Informatiepunt Passend Onderwijs  
voor Ouders
Als ouder kunt u allerlei vragen hebben over 
passend onderwijs voor uw kind, zoals: ‘Hoe 
regel ik de hulp die mijn kind nodig heeft?’of 
‘Op welke school kan ik mijn kind met een 
beperking het beste aanmelden?’ Wij beant-
woorden graag uw vragen hierover, maar heeft 
u extra informatie nodig of wilt u praten met 
iemand die meedenkt over de oplossing van 
uw probleem, dan kunt u terecht bij het Infor-
matiepunt Passend Onderwijs voor Ouders.

Bel of mail met vragen: T 033 - 303 04 88 of  
E ippoo@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur / inloop: maandag- 
middag: 13.30 – 16.00 uur en donderdagoch-
tend: 09.00 – 12.00 uur. www.swvdeeem.nl
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Openheid en transparantie 
zorgen voor vertrouwen.

Wijkteams Amersfoort (voorheen CJG) 
Het wijkteam is er voor al uw vragen en zorgen 
over uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, 
gezondheid, pesten, psychische problemen, 
huiselijk geweld, eenzaamheid, overlast, geld 
en meer. Bij het wijkteam vindt u snel hulp 
dichtbij huis en krijgt u een vaste contactper-
soon. Meer informatie en contactgegevens van  
de wijkteams: www.amersfoort.nl/wijkteams

Schoolgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio 
Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 
ouders. De Jeugdgezondheidszorg adviseert 
over en ondersteunt bij gezond opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaal-
de leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een 
uitnodiging voor een preventief gezondheids-
onderzoek. Doel is om samen met u als ouder/
verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind 
te volgen. Het onderzoek sluit aan op de con-
troles van uw kind door het consultatiebureau. 
Naast een check van oren, ogen en groei wordt 
er gevraagd hoe het met uw kind gaat thuis, 
op school en in de omgang met vriendjes.

Het hele jaar bereikbaar 
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD 
het hele jaar door bereikbaar voor vragen en 
advies over gezond opgroeien. Vragen over 
verschillende onderwerpen kunt u stellen via 
het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch 
spreekuur en de chat. Kijk op www.ggdru.nl 
hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken.
 
Vaccinaties
De GGD voert ook het Rijksvaccinatiepro- 
gramma uit. Kinderen worden ingeënt tegen 
een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, 
rode hond, difterie, tetanus en polio. In het 
jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een 
oproep om uw kind te laten vaccineren tegen 
difterie, tetanus en polio en de BMR- prik 
tegen bof, mazelen en rode hond.

Het GGD-team van onze school 
Het GGD-team dat is verbonden aan onze 
school bestaat uit een jeugdarts, een  
jeugdverpleegkundige (Ilse Louer: e-mail: 
 ilouer@ggdru.nl) en een assistente 
jeugdgezondheidszorg (Norma de 
Witte: e-mail: ndewitte@ggdru.nl). Het team 
is bereikbaar op 030 - 60  860 86.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
Basisscholen zijn wettelijk verplicht aangeslo- 
ten op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De 
VIR is een landelijk systeem waarin professio-
nals een signaal kunnen afgeven dat zij betrok-
ken zijn bij de hulp en zorg aan een kind. Het 
doel van de verwijsindex is om de hulpverleners 
rond een kind of een jongere met elkaar in 
contact te brengen en hun werk op elkaar af 
te stemmen. Natuurlijk informeren we ouders 
over de registratie.
Ook intern begeleiders van basisscholen 
kunnen zo’n signaal afgeven in de VIR. In de 
verwijsindex staat niet waarom professionals of 
intern begeleiders betrokken zijn bij een kind 
en hoe ze met het kind werken. Een signaal in 
de Verwijsindex omvat alleen:
•   identificatiegegevens van de jongere (aan 

de hand van het burgerservicenummer);
•   identificatiegegevens van de meldende 

instantie;
•  datum van de melding;
•   contactgegevens van de meldende  

instantie.

Met de gegevens in de VIR wordt zorgvuldig 
omgegaan. De VIR is ook goed beveiligd. 
Ouder(s)/verzorger(s) of het kind mogen de 
geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen 
wijzigingen laten doorvoeren en schriftelijk 
bezwaar aantekenen tegen opname in de 
verwijsindex bij het college van burgemees-
ter en wethouders in de gemeente waarin zij 
wonen. Kijk voor meer informatie op https://
www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/
registratie-in-de-verwijsindex.htm



23 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

Waarom een verwijsindex?
In de regio Eemland zijn veel instellingen die 
zich inzetten voor het welzijn van kinderen. 
De VIR zorgt ervoor dat de professionals van 
elkaar weten wie er betrokken is bij het kind 
en het gezin. Mochten er zorgen zijn over het 
kind dan kunnen de professionals snel met 
elkaar overleggen. Problemen bij kinderen en 
jongeren tot 23 jaar worden zo eerder gesigna-
leerd en opgelost. De VIR zorgt voor overzicht, 
samenwerking en goede afspraken tussen 
de verschillende instellingen. Samenwerking 
tussen professionals (onderling) en ouders is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het kind 
de juiste begeleiding krijgt en zich goed kan 
ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen?
Met de VIR hoeven ouders niet meer iedere 
keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Profes-
sionals weten van elkaar wie betrokken zijn bij 
het kind en maken samen afspraken over wie 
de regie heeft. De professional die de regie 
heeft, is het aanspreekpunt voor de ouders en 
andere partijen.

Hoe werkt het?
Een professional die zich zorgen maakt over 
een kind geeft een signaal aan de VIR. Zijn 
er al meer meldingen gedaan in de VIR over 

hetzelfde kind, dan krijgen de betrokken pro-
fessionals daarover een e-mail. Zo kunnen ze 
informatie met elkaar delen. De ouders worden 
hierover geïnformeerd en zoveel mogelijk be-
trokken bij de informatie-uitwisseling.. Daarna 
wordt er door de professionals een plan ge-
maakt om de jongere en het gezin te helpen.

Recht op privacy
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt 
het signaal inactief gemaakt. Het signaal is 
dan nog wel enige tijd zichtbaar voor profes-
sionals die eventueel later een melding doen. 
Na maximaal zeven jaar verdwijnt de naam 
van het kind uit het systeem. Buitenstaanders 
kunnen het systeem niet inzien. De VIR is alleen 
beschikbaar voor professionals, begeleiders 
en anderen die daartoe gerechtigd zijn. Dat is 
wettelijk geregeld en er wordt ook streng op 
gecontroleerd, want een kind heeft recht op 
privacy.
Een registratie in de VIR wordt altijd besproken 
met de ouders. Zij ontvangen een folder met 
uitleg over de VIR.

VIR en school
Voor de Eemlandse scholen is een lijst (risi-
coprofiel) opgesteld voor de VIR. Hierin staat 
wanneer professionals kunnen overwegen om 
een kind aan te melden bij de VIR. Bijvoor-
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beeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling 
van het kind, over de thuissituatie of als het 
kind veel afwezig is en de ouders er niet met 
school over willen praten. De lijst ligt ter inzage 
op school. De intern begeleiders weten hoe ze 
kinderen moeten registreren bij de VIR. Bij hen 
kunt u meer informatie krijgen. Of kijk op de 
website: http://verwijsindex.tv/ouders.

Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling
Als school zijn we verplicht om op een bepaal-
de manier te handelen als we te maken krijgen 
met (vermoedens) van kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Wij werken volgens het
stappenplan van ‘Samen Veilig Midden- 
Nederland’ dat u vindt op http://hande-
lingsprotocol.nl/bo-utrecht.:

Stap 1   signalen in kaart brengen
Stap 2   overleggen met een collega en  

zo nodig Veilig Thuis raadplegen
Stap 3  gesprek met ouder(s)/verzorger(s)
Stap 4   aard en ernst van de situatie en de 

risico’s van het geweld inschatten
Stap 5   beslissen: hulp organiseren of  

melden bij Veilig Thuis.

4.2 Advies voortgezet  
onderwijs en uitstroom

De leerlingen in groep 7 krijgen bij de 10-mi-
nuten gesprekken in februari een voorlopig 
advies over een geschikte vervolgopleiding. 
De ouders ontvangen dan het voorlopig advies 
van hun zoon of dochter op papier.  
Het gesprek wordt voorbereid door de leer-
kracht van groep 7, de intern begeleider en 
de directie. Het advies kan eind groep 7, in 
juni, eventueel worden aangepast, mochten 
de onderwijsbehoeften van uw kind verande-
ren of de toetsresultaten anders uitvallen dan 
verwacht. Uiteraard krijgt u daar bericht over. 
In november is het in groep 8 alsnog mogelijk 
om het advies aan te passen, mocht daar een 
reden voor zijn. In februari krijgt uw kind in 
groep 8 het definitieve advies.

In april maken de kinderen van groep 8 de 
CITO-toets. Het schooladvies wordt niet ge-
baseerd op de uitslagen van de CITO-toets, 
maar op de gegevens die de leerkrachten in 
de loop van de jaren over het kind hebben 
verzameld. De groepsleerkrachten houden de 
prestaties van de kinderen bij in het onder-
wijskundig rapport en bespreken deze met de 
ouders. Het rapport wordt vervolgens doorge-
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Uitstroom (in %) 2018     2019 2020  2021 2022

Vwo     36 56  42 46 44
Havo/vwo  9,8 20  19 0 10
Havo     14,8 12  12 29 26
Vmbo TL/havo  8,2 6  12 2 0
VmboGL  0 0  0 2 0
Vmbo TL  21,3 2  12 18 16
Vmbo lager  9,8 4  2 2 2
Speciaal basisonderwijs 0 0 0  2 2

Leerlingen (aantal) 61 50  59 56

Eindopbrengsten Cito eindtoets

Landelijk gem.
De Bolster

2017-2018  2018-2019  2020-2021 2021-2022
 
534,9    536  534,5  534,8
538,5    542,9   540,1  542,2

stuurd naar de gekozen school voor voortge-
zet onderwijs. Vervolgens meldt u uw kind aan 
bij de school van uw keuze. De school waar u 
uw kind aanmeldt, bepaalt uiteindelijk of uw 
kind wordt geplaatst.
We hebben regelmatig contact met de scho-
len voor voortgezet onderwijs. Ook worden 
we jaarlijks geïnformeerd over hoe het gaat 
met de voormalige leerlingen van De Bolster. 
De gegevens van uw kind worden vijf jaar bij 
ons bewaard.
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Wanneer Groep 7 Wat Groep 7 Wie Groep 7

Februari/Maart Voorlopig advies voor het VO wordt met  Leerkracht groep 7 en 
    u en uw kind besproken de ouders/kinderen
    

  

Juni   Mogelijkheid tot aanpassing voorlopig advies Leerkracht groep 7   
    We bespreken het voorlopig advies en de  met ouders/kinderen
    voortgang op de aandachtspunten uit februari/ 
    maart met u en uw kind. Ook eventuele nieuwe
    aandachtspunten komen ter sprake. 

Wanneer Groep 8 Wat Groep 8 Wie Groep 8

November We bespreken de voortgang van de aandachts- Leerkracht groep 8
   punten uit het voorlopig advies. Wat betekent  met ouders/kinderen
   dit voor het definitieve advies?

Februari Definitief advies  Leerkracht groep 8  
     en de ouders/kinderen

Maart           U krijgt van de leerkracht van groep 8 het        Leerkracht groep 8
            onderwijskundig rapport van uw kind en een       en ouders
            toestemmingsformulier. Met het formulier geeft
            u ons toestemming om belangrijke informatie 
            over uw kind naar de nieuwe school van uw kind 
            te sturen.

April/Mei        Eventueel aanpassing definitief advies Leerkracht groep 8   
             Als de resultaten van de CITO-toets sterk  en ouders
            afwijken van het definitieve advies, nemen 
            wij contact met u op.

Informatie over het voortgezet onderwijs in Amersfoort 
De voorlichting over het voortgezet onderwijs (VO) in Amersfoort verloopt via  
de website https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/amersfoort.

Verwijzing VO
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5.1 Ouders zijn betrokken

Inleiding
Op De Bolster vinden wij een goede samen- 
werking tussen school en ouders belangrijk. 
Het doel is dat alle leerlingen met plezier naar 
school gaan en onderwijs krijgen dat is afge-
stemd op hun behoeften en mogelijkheden. 
Als leerkrachten en ouders nauw samenwerken 
is dat heel motiverend voor kinderen. Kinderen 
voelen zich gelukkig op school en kunnen  
hun talenten ontwikkelen en dat zie je terug in 
hun leerprestaties.

Actief meedoen op school
We werken op verschillende manieren samen 
met ouders. Als ouder kun je bijvoorbeeld 
meedoen met activiteiten op school of je kunt 
hand- en spandiensten verrichten (denk aan 
leesmoeders/-vaders, hoofdluisbrigade en 
hulp bij sportactiviteiten en feesten. Ouders 
zijn ook van harte welkom in de medezeggen-
schapsraad (GMR/MR) of ouderraad (OR). We 
noemen die vormen van samenwerking met 
de school: ‘ouderparticipatie’. Ouderpartici-
patie is niet alleen belangrijk voor het reilen 
en zeilen op school, maar het is vooral ook 
leuk voor ouder en kind

Betrokken bij de ontwikkeling van  
het kind
We vinden het belangrijk dat leerkrachten en 
ouders zich samen verantwoordelijk voelen 
voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom 
betrekken we ouders bij onderwijskundige en 
opvoedkundige vraagstukken en onderhou-
den we nauw contact met ouders. We streven 
ernaar dat de werelden thuis en school logisch 
op elkaar aansluiten voor het kind. Daarom 
is het belangrijk dat leerkrachten en ouders 
elkaar weten te vinden en aan de bel trekken 
als er zorgen of problemen zijn. 
Onderling vertrouwen en respect zijn een 
vereiste voor een prettig en goed contact. We 
stellen ons open en flexibel op en nemen uw 
vragen of feedback altijd serieus. We willen 
dat u zich als ouder welkom voelt op school; 
dat u zich betrokken voelt bij wat er op school 
gebeurt en dat u onze manier van werken met 

de kinderen kent. Omgekeerd vinden we het 
ook belangrijk dat ouders zelf interesse tonen 
in hoe het op school gaat. Ouderavonden be-
zoeken, thuis aandacht geven aan schoolwerk 
en zo nodig begeleiding en ondersteuning 
bieden aan hun kind. Als ouders op een goede 
manier betrokken zijn bij de school en school-
tijd van hun kind, levert dat een grote bijdrage 
aan de ontwikkeling van het kind. En een 
voorspoedige ontwikkeling waarbij het kind 
zijn talenten en mogelijkheden optimaal kan 
benutten, dat is waar we het samen voor doen. 

Onze Visie op de samenwerking tussen 
ouders en school 
Ieder kind heeft recht op een goede samen-
werking tussen school en ouders.
Bij de Bolster werken ouders en school daarom 
zij aan zij aan de ontwikkeling van het kind. Dat 
doen we vanuit onze kernwaarden: respect, 
samenwerken en eigenaarschap. Zo zorgen 
we er samen met de ouders voor dat het kind 
alle mogelijkheden krijgt om het beste uit 
zichzelf te halen. Nu en straks. We willen dat 
zowel het kind, de ouders als de leerkrachten 
de schooltijd van het kind ervaren als een fijne 
en waardevolle periode. Betrokken ouders zijn 
daarvoor onmisbaar.

Vanuit deze visie vullen wij 10 criteria in van  
de Stichting LLO (Leraar – Leerling – Ouder) 
deze criteria zijn gebruikt als praktische leidraad 
hierbij. 
In samenspraak met de MR hebben wij het  
document ‘ouderbetrokkenheid’ opgesteld. De 
verdere inhoudelijke invulling kunt u vinden op 
onze site onder het kopje ‘ouderbetrokkenheid’. 

5.2 Aanmelding en plaatsing

Aanmelding en plaatsingsbeleid
In principe zijn alle kinderen welkom op onze 
school als ze 4 jaar zijn geworden, verhui-
zen of van school veranderen. Alle scholen 
binnen PCBO Amersfoort hanteren dezelfde 
afspraken voor het aannemen en plaatsen van 
nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt  
u opvragen bij de directie of de administratie.

5  We doen het samen  
met de ouders
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Met de invoering van de wet op passend 
onderwijs hebben wij zorgplicht vanaf het 
moment dat het kind bij ons is aangemeld. 
Omdat ieder kind een eigen specifieke 
hulpvraag kan hebben onderzoeken we in 
nauw overleg met ouders of onze school de 
juiste begeleiding kan bieden. Hiervoor is ons 
Schoolondersteuningsplan (SOP) leidend. Als 
dat nodig is, schakelen we hierbij de onder-
wijsondersteuner van samenwerkingsverband 
‘De Eem’ in. Als de school geen passend 
onderwijs kan bieden, zullen wij samen met 
de ouder(s)/verzorger(s) op zoek gaan naar 
een passende plek. De samenvatting van het 
‘schoolondersteuningsprofiel’ is te vinden 
op de website, de uitgebreide versie is op te 
vragen bij de directie.

Aanmelden van uw peuter of bijna-kleuter 
Als u overweegt uw kind op onze school aan 
te melden, kunt u een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek. Wij adviseren om 
uw kind aan te melden rond de leeftijd van 2,5 
jaar, eerder mag ook. Meld uw kind uiterlijk 13 
weken voor zijn of haar vierde verjaardag aan. 
Het aanmeldingsformulier kunt u downloa-
den op onze website en ingevuld retourneren 
aan de school. Als uw kind jonger is dan drie 
jaar komt het op de lijst met vooraanmeldin-
gen. Na de derde verjaardag tot uiterlijk zes 
maanden voor de vierde verjaardag ontvangt u 
een intakeformulier. Als uit het intakeformulier 
blijkt dat extra ondersteuning nodig is, zoals 
bijvoorbeeld bij een VVE-indicatie, zal er altijd 
een intakegesprek plaatsvinden.

Om de instroom goed te regelen, hebben we  
een wachtlijst ingesteld. Hiervoor gelden  
de volgende criteria:
• Broertjes en zusjes van leerlingen gaan voor.
•  Leerlingen worden geregistreerd op de 

datum dat ze zijn aangemeld. De kinderen 
die het langst staan ingeschreven, worden 
het eerst geplaatst.

Op onze website staat onder het kopje  
‘Downloads’ het volledige aanname- en  
plaatsingsbeleid.
Bij definitieve plaatsing mag een kleuter in de 

twee weken voordat hij/zij vier wordt, twee 
dagdelen wennen. De leerkracht van groep 1/2 
neemt tijdig contact met u op om de data af  
te spreken. Als de vier groepen 1/2 vol
zijn, starten we een instroomgroep op. Dit 
doen we als er minimaal vijf kinderen zijn voor 
de instroomgroep met een maximale wachttijd 
van zes lesweken. Voor de zomervakantie infor-
meren we de ouders over de nieuw te vormen 
instroomgroepen en de dagdelen dat kinderen 
naar school mogen.
Voor kinderen die instromen in een hogere 
groep, plannen we een apart gesprek in. We 
volgen een vaste procedure om te beoordelen 
of we voldoende plaats in de groep hebben 
en we het kind de zorg kunnen bieden die het 
nodig heeft.

Aanmelding van uw kind na een verhuizing
Bent u verhuisd en wilt u uw kind aanmel-
den op onze school, dan kan dat mits er 
plek is in de betreffende groep. U kunt ons 
hierover bellen of uw kind direct aanmelden 
Daarna vragen wij u tijdens een gesprek het 
intakeformulier in te vullen. Als u daarvoor 
toestemming geeft, nemen wij voor het 
gesprek contact op met de vorige school of 
het kinderdagverblijf van uw kind. We volgen 
een vaste procedure om te kijken of we in de 
groep plek hebben voor uw kind en we uw 
kind de juiste zorg kunnen bieden. 

Afspraken bij tussentijdse wisseling  
van basisschool 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben af-
spraken gemaakt over het wisselen van school 
tijdens het schooljaar. Uit ervaring weten we 
dat tussentijds wisselen meestal niet  
in het belang van de leerling is. Daarom is 
afgesproken dat besturen hier alleen in  
meewerken als:
- er sprake is van een verhuizing;
-  de oude school niet het onderwijs kan  

bieden dat de leerling nodig heeft.  
De directeuren van de oude en de  
nieuwe school zijn het daarover eens;  
(https://www.oudersonderwijs.nl/op-
school/een-school-kiezen/naar-de-basis-
school/wisselen-van-basisschool/)
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-  er sprake is van een onoplosbaar conflict 
tussen ouders en de school. In dat geval 
bepaalt de school waarvan de leerling  
vertrekt de exacte datum waarop het kind 
naar een andere school overstapt. Het liefst 
gebeurt dat na een vakantie. De overstap 
vindt plaats in overleg met de ouders/ver-
zorgers van het kind en de nieuwe school.

Op basis van deze afspraken vragen we ou-
ders die hun kind tijdens het schooljaar naar 
onze school willen laten overstappen, altijd 
contact op te nemen met de eigen school. 
De besturen vinden keuzevrijheid van ouders 
belangrijk; wisselen van school kan daarom 
wel aan het einde van het schooljaar.

5.3 Informatie vanuit school

Onze nieuwsbrief: BOlsterBOde
We houden u op de hoogte van actuele ge-
beurtenissen op onze school met de digitale 
BolsterBode. Deze verschijnt elke vier school-
weken op vrijdag.

Website 
Op onze website www.bolster-pcboamers- 
foort.nl krijgt u een goed beeld van onze 
school. Behalve informatie over en van onze 
school, de OR en de MR ziet u ook een leuk 
filmpje van onze leerlingen en kunt foto’s 
bekijken van verschillende activiteiten. Uit 
oogpunt van privacy en veiligheid is een 
wachtwoord nodig om de foto’s te bekijken. 
Als u niet wilt dat uw kind herkenbaar op een 
foto staat, kunt u dat schriftelijk aangeven bij 
de directie. 

Rapporten, startgesprek en  
tienminutengesprekken
In maart en juli krijgen de kinderen van groep 
2 t/m 8 een rapport mee. De kinderen van 
groep 1 die naar groep 2 gaan, krijgen één 
keer een rapport. Twee keer per jaar zijn er 
tienminutengesprekken gepland, in november 
en in maart. Aan het einde van het schooljaar 
kunnen ouders nog een gesprek aanvragen 
als ze dat willen. 

We beginnen ieder schooljaar met startge-
sprekken met de ouders/verzorgers van alle 
kinderen. Voor de groepen 7 en 8 zijn ook de 
kinderen uitgenodigd om bij het gesprek te 
zijn. Met deze gesprekken leggen we de basis 
voor een goede samenwerking tussen school, 
ouders en kind. Daarnaast willen we kinde-
ren van de groepen 7 en 8 betrekken bij hun 
leerproces. 

U ontvangt aan het begin van het schooljaar 
een uitnodiging om in gesprek te gaan met 
de groepsleerkracht van uw kind. Vooraf krijgt 
u een formulier toegestuurd. Dit formulier is 
uitgangspunt voor het gesprek. Ook de kinde-
ren van de groepen 7 en 8 vullen op school 
een formulier in. 

Voor de groepen 1 t/m 6 reserveren we per 
gesprek tien minuten. Als blijkt dat dit te kort 
is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De 
gesprekken met ouders en kinderen van de 
groepen 7 en 8 duren 15 minuten. Tijdens de 
gesprekken kunt u informatie over uw kind 
delen met de leerkracht. De adviesgesprek-
ken worden gedurende de groepen 7 en 8 
gevoerd. Meer informatie hierover vindt u in 
het hoofdstuk 4.2 advies voortgezet onderwijs 
en uitstroom.
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Overige contacten met de ouders
Aan het begin van het schooljaar ontvangt  
u van de leerkracht een presentatie of infor-
matiebrief over de klas. Deze is bedoeld om u 
te informeren over het onderwijs in de groep 
waarin uw kind zit. Hierin staat ook wat de 
plannen zijn voor het komende schooljaar. 
Daarnaast zijn er inloopmomenten waarop u 
kunt binnenlopen om samen met uw kind zijn 
of haar werk te bekijken of een presentatie 
van een vakgebied. Deze worden bekend 
gemaakt in de jaarkalender en BolsterBode.

Ouderportaal ParnasSys
Onze school maakt gebruik van het digitaal 
leerlingvolgsysteem en administratiepro- 
gramma ParnasSys. Alle teamleden kunnen
hierdoor verslagen, handelingsplannen,
absenten, toetsresultaten etc. invoeren in  
dit programma.
Als ouder/verzorger krijgt u een gebrui-
kersnaam en wachtwoord waarmee u in het 
systeem de toetsuitslagen van het kind kunt 
bekijken. Hierdoor krijgt u een goed beeld 
van de mogelijkheden van het kind. We 
vinden het belangrijk om open te zijn over 
de prestaties van uw kind, maar maak u niet 
ongerust als u een of meerdere rode vakjes 
ziet. Een rood vakje betekent dat op dat on-
derdeel nog extra oefening nodig is. Mocht u 
daar vragen over hebben dan kunt u die altijd 
stellen aan de leerkracht van uw kind. 

De toetsen zijn verdeeld in methodetoetsen 
en niet-methodetoetsen. De methodetoetsen 
toetsen de lesstof van een blok uit de me-
thode. Hieruit blijkt of een kind de lesstof van 
de voorafgaande weken beheerst. De niet-
methodetoetsen zijn veelal CITO-toetsen of 
leestoetsen.
De inhoud van de CITO-toetsen is een  
gemiddelde van de leerstofinhoud van diverse 
methoden die in de onderwijswereld gebruikt 
worden. Deze toetsen zijn genormeerd en ge-
ven de school inzicht in de voortgang van de 
groep. Mocht u vragen hebben over het inter-
preteren van de scores, neem dan contact op 
met de leerkracht van uw kind.

Communicatie gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de 
ouders gescheiden leven. Wij vinden het be- 
langrijk om beide ouders goed te informeren 
over de ontwikkeling van hun kind of kinde- 
ren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide 
ouders zelf hun verschillende mailadressen 
kenbaar maken aan de directie.
Wij gaan ervan uit dat ouders die gescheiden 
leven, in het belang van het kind, de andere 
ouder informeren.
Als u een extra exemplaar van de informatie 
over uw kind wilt ontvangen voor uw ex-part-
ner, kunt u contact opnemen met de directie. 
Wij nodigen overigens beide ouders uit voor 
een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere 
gevallen wijken we hiervan af. Een verzoek om  
gegevens over het kind te verstrekken aan 
derden, wordt altijd aan beide ouders  
gedaan.

Gesprek met de leerkracht
Natuurlijk mag u zelf ook het initiatief nemen 
om te praten met de leerkrachten. Bedenk 
wel dat de leerkrachten, voordat de school 
begint, veel tijd hebben om u te woord te 
staan. De lessen horen immers op tijd te star-
ten. Maak daarom even een afspraak als u een
leerkracht wilt spreken, dat is veel fijner

5.4 Vragen, opmerkingen en

klachten

Moeite met betalen: Jeugd Sport en  
Cultuur fonds en Stichting Leergeld
Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms 
komen er toch kosten bij, zoals de ouder-
bijdrage, de schoolreis en de kosten van  
het schoolkamp. U kunt daarvoor een  
beroep doen op Stichting Leergeld  
(zie www.leergeld.nl).
Wilt uw kind na schooltijd op muziekles of 
een sportclub, maar heeft u daar het geld 
niet voor, dan kunt u via de sociale dienst van 
de gemeente Amersfoort een beroep doen 
op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U komt 
hiervoor in aanmerking als u een minimum-
inkomen heeft. Bijvoorbeeld omdat u een 
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uitkering heeft of omdat u als ZZP’er werkt en 
onvoldoende inkomsten heeft. 
U kunt zelf geen aanvraag indienen. Dat moet 
gebeuren door een intermediair op school, 
via IndeBuurt033 of via een hulpverlener. 
Onze directie en intern begeleiders kunnen 
u daarbij helpen. Meer informatie vindt u op: 
https://jeugdfondssportencultuur.
nl/ of op https://www.amersfoort.nl/werken-
uitkering/to/kindpakket.htm.

We vinden het belangrijk dat u met uw vra-
gen, opmerkingen of klachten naar school 
komt en deze bespreekt met de leerkracht. 
Hoewel we ons werk met veel plezier en toe-
wijding doen, kunnen ook wij fouten maken of 
kan er een misverstand ontstaan. Daarom is 
het goed om bijtijds aan de bel te trekken als 
u ergens mee zit of vragen heeft. Komt u er 
met de leerkracht niet uit, neem dan contact 
op met de schoolleiding. Als dat ook niet tot 
een bevredigende oplossing leidt, kunt u con-
tact opnemen met het bestuur. Lukt het niet 
om het probleem samen met onze school op 
te lossen, dan kunt u de contactpersoon van 
de school benaderen, te rade gaan bij een 
vertrouwenspersoon van de stichting, of een 
officiële klacht indienen.

Klachtenregeling
Het bestuur hanteert de klachtenregeling van 
Verus (de landelijke vereniging voor christelijk 
onderwijs). U vindt deze op de website van  
de stichting PCBO onder het tabblad  
‘Voor ouders’ .

Contactpersoon
De contactpersonen voor klachten van leerlin-
gen of ouders/verzorgers op onze school zijn 
Ria Ruijne en Arianne van der Laan. Zij kennen 
de klachtenprocedure en zorgen als dat nodig is 
voor de eerste opvang. Als u besluit een klacht 
in te dienen verwijzen de contactpersonen u 
altijd door naar een vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon
Overweegt u een klacht in te dienen bij het be-
stuur of de landelijke klachtencommissie, dan 
kunt u een vertrouwenspersoon van de stich-
ting om advies vragen. Deze bekijkt samen met 

u of het noodzakelijk is om een officiële klacht 
in te dienen of dat het probleem kan worden 
opgelost door bemiddeling. De vertrouwens-
persoon begeleidt u eventueel bij de verdere 
procedure en helpt u zo nodig bij het doen 
van aangifte bij de politie. Hij of zij kan u ook 
doorverwijzen naar instanties die zijn gespecia-
liseerd in opvang en nazorg. Het is goed om te 
weten dat onze vertrouwenspersonen verplicht 
zijn tot geheimhouding. 
Het bestuur heeft voor de stichting twee  
vertrouwenspersonen aangesteld:

Mw. drs. J.J. C. Stehouwer-Pelleboer
T 033 - 453 05 80, E hannie.stehouwer@ziggo.nl
“Mijn naam is Hannie Stehouwer. Ik ben afge-
studeerd arts en heb 7 jaar in het buitenland 
als arts gewerkt. Nu kies ik voor het onderwijs 
en geef ik les op MBO Amersfoort aan dok-
tersassistenten en verpleegkundigen. In mijn 
functie als vertrouwenspersoon vind ik het 
belangrijk om een luisterend oor te hebben 
en het gesprek aan te gaan. Waar nodig speel 
ik een bemiddelende rol.”
Dhr. ir. drs Francois van Ekkendonk
T 033 - 463 05 33, E francois.esther@xs4all.nl
“Ik ben François van Ekkendonk. Na mijn 
studie theologie heb ik civiele techniek ge-
studeerd. Ik ben daarna gaan werken bij een 
adviesbureau in Amersfoort en woon inmid-
dels een kleine 20 jaar in Amersfoort. Als 
vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk  
dat het verhaal achter de klacht aan de  
orde komt, zodat we kunnen kijken naar  
oplossingen die daar recht aan doen.”

Landelijke klachtencommissie
Als u ontevreden bent over de afhandeling 
van een klacht, kunt u zich, eventueel in over-
leg met de vertrouwenspersoon, wenden tot 
een landelijk loket. De contactgegevens van 
de landelijke geschillencommissie zijn: 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 - 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
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We bieden kinderen goed onderwijs, 
geborgenheid en perspectief..

Bescherming persoonsgegevens
Sinds 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op 
de Bolster wordt conform deze wet zorg-
vuldig omgegaan met de privacy van onze 
leerlingen. In verband met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen 
en de registratie daarvan in de administratie 
van de school, worden er gegevens over en 
van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens 
worden persoonsgegevens genoemd. Alleen 
persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn 
voor het onderwijs mogen worden vastgelegd 
en gebruikt. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang ertoe is beperkt. 
De school zal jaarlijks controleren of de ge-
gevens nog juist zijn. Om de privacy van de 
leerlingen en medewerkers te waarborgen zal 
de school per jaar vragen of de adressenlijs-
ten uitgewisseld mogen worden.

De school maakt ook gebruik van digitaal 
leermateriaal. De leveranciers van die leerma-
terialen ontvangen een beperkt aantal leer-
linggegevens. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouder(s)/
verzorger(s) daar toestemming voor geven, ten-
zij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Foto’s en video’s op onze website en social 
media worden alleen na toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s) en leerling gedeeld. 
De nieuwe regeling geldt ook voor foto’s en 
video’s die door ouder(s)/verzorger(s) of leer-
lingen gemaakt worden. We vragen u daarom 
zorgvuldig om te gaan met het beeldmateri-
aal dat u zelf maakt en alleen te delen als de 
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewer-
kers daarvoor toestemming geven.

In het privacyreglement is beschreven hoe de 
school omgaat met haar leerlinggegevens en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Desgewenst kunt u het privacyreglement op-
vragen bij de directeur van de school of inzien 
op de website van PCBO Amersfoort (onder 
het kopje ‘Voor ouders’). Natuurlijk kunt u 
voor vragen ook terecht bij de directie.  

De functionaris voor gegevensbescherming 
(FG) heeft zowel een controlerende taak als 
een rol in de beoordeling van beveiligingsin-
cidenten en datalekken. De FG adviseert  
het bestuur en is de contactpersoon voor  
de externe toezichthouder: de Autoriteit  
Persoonsgegevens. 
 
De FG voor PCBO is Angela Groen-Vendrig, 
verbonden aan de CED-groep. 
T 010 - 4071993 of E a.groen@cedgroep.nl. 
Naast de FG is er een intern contactpersoon 
(Security of Privacy officer) waartoe directie 
en medewerkers of ook ouders zich in eerste 
instantie kunnen richten wanneer zij een  
melding willen doen. U kunt deze bereiken  
via privacy@pcboamersfoort.nl. 

5.5 Ouders doen en  
denken mee

De Medezeggenschapsraad 
De Bolster kent een actieve Medezeggen- 
schapsraad (MR). In de MR zitten vier ouders 
en vier teamleden. Soms is de directeur  
aanwezig. De verantwoordelijkheden van  
de MR zijn vastgelegd in een reglement,  
dat is gebaseerd op het landelijke model  
van de NPCS (Nederlandse Protestants  
Christelijke Schoolorganisatie).

De medezeggenschapsraad is formeel ge- 
regeld via instemmingsrecht en adviesrecht. 
Instemmingsrecht is de zwaarste vorm van 
medezeggenschap. Voorbeeld hiervan is de 
vaststelling of wijziging van het onderwijs-
kundig beleid. Voorbeeld van adviesrecht is 
adviseren over de voorgestelde de vakantie-
regeling.
De MR heeft overleg met de schoolleiding 
en met de ouderraad (OR). Daarnaast worden 
er voor ouders ouderavonden georganiseerd 
door de MR in samenwerking met directie en 
team. Bij belangrijke onderwerpen kan de MR 
de ouders raadplegen met een schriftelijke 
peiling of een speciale ouderbijeenkomst.  
De MR zal regelmatig communiceren over 
zaken die spelen via de Bolsterbode of
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Social Schools. In de jaarkalender staan de 
namen van de leden van de MR.

De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR)
De Bolster is één van de dertien scholen van 
de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting 
zet zich in voor goed basisonderwijs met een 
protestants-christelijk karakter in Amersfoort 
en omgeving. Binnen de stichting wordt het 
gezamenlijke, overkoepelende beleid be- 
paald. De besluiten die de stichting neemt, 
gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is 
het belangrijk dat ook ouders en medewer- 
kers van de scholen hierbij betrokken worden. 
Dat gebeurt via de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad: de GMR.
Elke school heeft één vertegenwoordiger in 
de GMR. Dat kan een ouder of een perso- 
neelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de 
eigen medezeggenschapsraad (MR) van de 
school. Maar het kan ook zijn dat de school
een andere ouder of medewerker naar de
GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan
ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk 
los van het MR-lidmaatschap. Namens onze 
school zit een ouder in de GMR.
Bij alle plannen van het stichtingsbestuur,
die te maken hebben met de gang van zaken 
op de scholen, heeft de GMR medezeggen- 
schap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd 
en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee 
in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR 
elk jaar de begroting en alle bijbehorende 
voorstellen op het gebied van onderwijs en 
organisatie. De GMR komt zo’n zes keer per 
jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is  
vastgelegd in een eigen reglement.
Meer informatie over PCBO Amersfoort,  
de GMR en de werkwijze van de GMR is  
te vinden op www.pcboamersfoort.nl  
(zie ‘Medezeggenschap’)

De ouderraad
De Ouderraad van Basisschool De Bolster be-
staat uit tien tot twaalf enthousiaste ouders.  
Zij organiseren samen met leerkrachten in 
voor allerlei activiteiten die van De Bolster 
een extra leuke school maken. Denk aan 
vieringen zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas, 

sportactiviteiten, projecten, de ateliers en  
de verkeersveiligheid.
De ouderraad vergadert acht keer  
in het schooljaar. De activiteitencommissies 
hebben hun eigen overleg. De ouderraad 
heeft een voorzitter en een penningmeester 
die in contact staan met de MR en de directie 
waardoor de activiteiten goed aansluiten op 
het schoolbeleid en jaarprogramma. In de 
jaarkalender staan de namen van de OR-leden.

Ouderbijdrage 2022 - 2023
De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt 
normaal gesproken € 75,00 per kind, per jaar. 
Voor het schooljaar 2022-2023 is de bijdrage 
65 euro per jaar per kind. De OR heeft in  
2020- 2021 door COVID-19 een aantal  
activiteiten niet kunnen organiseren. Voor  
een deel wordt dit gecompenseerd door  
een eenmalige korting van 10 euro. Wilt u 
meer bijdragen dan de standaard bijdrage 
dan is dat mogelijk. Voor het begin van het 
nieuwe schooljaar is de begroting van de OR 
(en daarmee de ouderbijdrage) vastgesteld 
door de MR.
De vrijwillige bijdrage voor de Ouderraad 
mag worden overgemaakt naar rek:
NL65 RABO 0302 2745 53 t.n.v. Ouderraad  
De Bolster, onder vermelding van de naam  
en de klas van uw kind(eren).
 
Hulpouders
Bij veel gebeurtenissen op school is ouderhulp 
onmisbaar. We zijn blij dat er elk jaar weer 
mensen zijn die enthousiast willen meewerken 
aan verschillende activiteiten, zoals vervoer en 
begeleiding bij excursies/schoolreisjes, vierin- 
gen, duo-lezen, ateliers, sportevenementen, 
schoonmaken, KastanjeKanjer, enz. U kunt zich 
aanmelden voor de diverse activiteiten.
Alle namen van de ouders die zich voor één of 
meer activiteiten hebben aangemeld, worden 
op een activiteitenlijst gezet. De OR coördi- 
neert deze lijst. Als wij bij een activiteit een 
beroep op ouders willen doen, pakken we  
de lijst erbij en ontvangt u een bericht of  
telefoontje. Ook kan via de klassenouders  
een beroep op u gedaan worden.
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Klassenouders 
Per groep zijn er één of meer klassenouders 
die de leerkrachten ondersteunen bij het  
organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan 
bijzondere klassenactiviteiten zoals het organi-
seren van klassenuitjes en vervoer, de verjaar-
dag van de leerkracht, leesactiviteiten enz.

Hoofdluisbrigade 
Na elke vakantie worden de kinderen op 
school gecontroleerd op hoofdluis. Omdat het 
voorkomen van hoofdluis een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is, is het belangrijk dat 
u uw kind zelf ook elke week controleert op 
hoofdluis. Constateert u hoofdluis, geef dit 
dan direct door aan de leerkracht van uw kind.  
De controles op school worden gedaan door 
ouders van de hoofdluisbrigade. In elke groep 
zijn er twee ouders bereid gevonden om de 
controles uit te voeren. Zij zijn ook aanspreek-
punt voor informatie en vragen over hoofdluis.  
Het verplicht aanschaffen van een luizencape 
om hoofdluis te bestrijden is afgeschaft. Het 
RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis 
melden dat er onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs is voor overdracht van hoofdluis via voor-
werpen. Op onze website staat informatie over 
het voorkomen en de bestrijding van hoofdluis 
bij het onderwerp ‘informatie/hoofdluis’.  
Als u toch gebruik wilt maken van een luizen-
zak, kunt u deze aanschaffen bij de adminis-
tratie van de school. Het voordeel van deze 
groene zakken is, dat de kinderen er al hun 
spullen in kunnen doen, zoals hun jas, sjaal  
en handschoenen. 

Contactpersoon: 
Natasja Konjanan  
(administratie)
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6.1 Lunchen in de klas 

Uw kind kan bij ons op school overblijven, 
maar het is niet verplicht. De kinderen die 
overblijven lunchen in de middagpauze 
samen met de leerkracht. Daarna gaan ze bui-
tenspelen onder toezicht van een coördinator 
van Sportivate of een teamlid. Ook vragen 
we ouders om op vrijwillige basis, tegen 
een vergoeding, de teamleden te helpen als 
pleinwacht. Verder ondersteunt de organisatie 
Sportivate ons tijdens het buitenspelen met 
spel- en bewegingsactiviteiten.
Voor het overblijven vragen we een verplichte 
ouderbijdrage van € 50,- per kind, per school-
jaar. Het overblijfprotocol kunt u downloaden 
op onze website. In de jaarkalender vindt u de 
gegevens van de pleinwachtcoördinator en de 
penningmeester. 
De bijdrage voor het overblijven in de klas 
kunt u overmaken naar: rekeningnummer 
NL96 RABO 0328 9715 96 t.n.v. Ouderraad  
de Bolster onder vermelding van de naam en  
de klas van uw kind(eren).

6.2 Voorschoolse opvang 
(VSO)
 
In de Bolster is BLOS Kinderopvang gevestigd 
voor. Zij verzorgen zowel voorschoolse-  
als naschoolse opvang.

6.3 Naschoolse opvang (BSO)
Wilt u gebruikmaken van de kinderopvang, 
meldt u dan zo snel mogelijk aan, zodat u 
weet of er plek is voor uw kind. De medewer-
kers van de BSO hebben een vaste plek op de 
speelterreinen. De school is verantwoordelijk 
voor de leerlingen, totdat ze overgedragen 
zijn aan de medewerkers van de BSO. Als we 
andere afspraken maken met de BSO wordt u 
daarvan op de hoogte gebracht.
 
BLOS Kinderopvang is gevestigd in basis-
school De Bolster en is geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. 
BLOS Kinderopvang biedt opvang voor 

kinderen van twee t/m twaalf jaar. De jongste 
kinderen worden opgevangen in het hoofdge-
bouw van De Bolster aan de van Effenlaan, de 
oudste kinderen worden opgevangen in de 
dependance van De Bolster aan de van Mar-
nixlaan. Ook in de schoolvakanties en tijdens 
schoolvrije dagen opent BLOS Kinderopvang 
om 07.00 uur haar deuren. BLOS Kinderop-
vang biedt een veilige en vertrouwde  
omgeving en werkt intensief samen met  
onze school. Daarnaast werken we samen met 
SKA, SKON, BSO Sport en Panta Rhei.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met BLOS Kinderopvang | 030 - 604 75 99 
www.blos.nl | info@blos.nl
 
SKA
Voor informatie BSO SKA | www.ska.nl 
033 - 470 13 03 

Partou
Voor meer informatie Partou |  
klantenservice@partou.nl 088 - 235 75 00 

BSO sport Amersfoort, locatie Nimmerdor
Voor informatie | www.bsosport.nl 
 033 - 463 47 74 | 06 - 305 604 02

Panta Rhei
Voor informatie | www.kcpantarhei.nl 
033 - 461 15 10 

BSO Vrijland: 
Voor informatie | info@vrijlandamersfoort.nl 
06 - 470 177 83

6   Voor-, tussen- en naschoolse 
opvang



De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

36 

7.1 Schooltijden en afspraken 
rondom onderwijstijd

Aanvangstijden 
De lessen starten dagelijks om 8.30 uur en 
eindigen om 14.30 uur. De leerkrachten 
komen rond 8.20 uur naar buiten en gaan om 
8.25 met de leerlingen naar binnen, zodat ze 
in alle rust met de lessen kunnen beginnen. 
Ouders zijn tot 8.20 uur zelf verantwoorde-
lijk voor de opvang van hun kind(eren). Op 
de pleinen is tot 8.20 uur geen pleinwacht 
aanwezig.

Het is belangrijk dat uw kind op tijd is, want 
het is voor de groep erg storend als kinderen 
binnenkomen als de les al is begonnen. Als 
een kind regelmatig te laat is, gaat de leer-
kracht in gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). 
Mocht dat niet helpen dan volgt er een ge-
sprek met de directeur. In het uiterste geval 
schakelen we de leerplichtambtenaar in. 

Vanaf de eerste schooldag zullen de leer-
krachten van alle groepen (1-8) op het school-
plein staan. Zij houden de naam van de groep 
omhoog, zodat u weet wie de leerkracht van 
uw kind is. 
Door het jaar heen zijn er verschillende kijkda-
gen. Op deze dagen bent u van harte welkom 
om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. 

Verkeersveiligheid De Bolster
We vinden het fijn als kinderen lopend of op 
de fiets naar school komen. Als u uw kind 
toch met de auto moet brengen of halen dan 
vragen wij u vriendelijk doch dringend de 
auto in de zijstraten te zetten. (let op: niet in 
de Beetslaan, niet in de Van Effenlaan en Sta-
ringlaan ter hoogte van de school) Als u het 
laatste stukje naar de ingang loopt, bevordert 
dit de veiligheid. In geval van nood blijft de 
school bereikbaar.

Brengen en halen op De Bolster
Als de kinderen van groep 1 en 2 naar huis 
gaan, brengen de leerkrachten van groep 1 
de kinderen naar het kleuterplein aan de Van 
Effenlaan en de leerkrachten van groep 2 

brengen de leerlingen naar het kleuterhek aan 
de Staringlaan. Elke groep heeft een vaste plek 
waar de kinderen kunnen worden opgehaald. 
Meld u het even bij de leerkracht als u uw 
kind meeneemt? Ook de BSO heeft vaste
plekken. Komt u met de fiets? Houd de uit-
gang van de school dan vrij, zodat iedereen  
er makkelijk in en uit kan. 

Brengen en halen op De Stek
Voor De Stek hebben we het volgende  
verkeersplan: om de verkeersdruk te spreiden 
vragen we de kinderen van de groepen 3 om 
gebruik te maken van het hek aan de Van 
Marnixlaan, de kinderen van de groepen 4 
van het hek bij de Beetslaan en de kinderen 
van de groepen 5 van het hek bij de Jacob 
Catslaan. Dit geldt zowel voor naar school als 
het gaan van school

Met de auto
Als u uw kind met de auto moet brengen 
of halen, verzoeken wij u dringend NIET de 
Van Effenlaan of de Marnixlaan in te rijden. 
Deze straten zijn absoluut niet geschikt voor 
autoverkeer tijdens het begin en einde van 
de schooltijd. Er is voldoende plaats op de 
Kapelweg of de Hugo de Grootlaan. Zorg dat 
alle uitritten van buurtbewoners vrij toeganke-
lijk blijven. De veiligheid van onze kinderen is 
de verantwoording van ons allemaal.

Fietsenstalling
Op De Bolster staan er voor de groepen 6, 7 
en 8 fietsenrekken op het pleintje voor de kel-
der. De fietsenrekken voor groep 3 staan aan 
de doorgang pleinzijde aan de Staringlaan. 
De kinderen van groep 1 en 2 stallen hun fiets 
aan de Van Effenlaan, bij de hoofdingang.
Voor de kinderen van de groepen op de Stek 
is er voldoende ruimte om de fietsen te stal- 
len. We raden aan de fiets goed af te sluiten 
en geen waardevolle accessoires op de fiets 
achter te laten. De school is niet aansprakelijk 
voor diefstal of beschadiging van de fiets. 
We adviseren u om na schooltijd geen fietsen 
achter te laten op de pleinen. Blijft de fiets 
daar wel staan dan bent u zelf verantwoorde-
lijk voor de fiets.

7 Regelingen en afspraken
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Vervanging van leerkrachten bij ziekte  
of afwezigheid
Meestal lukt het ons om aan de hand van ons 
vervangingsplan een oplossing te vinden: 
1.  Een vervanger vinden, bijvoorbeeld een 

parttimer vragen zijn/haar uren tijdelijk  
uit te breiden.

2.   Gebruik maken van de invalpool PIO.
3. Een leraar in opleiding laten invallen (LIO).
4.  Een onderbouwleerkracht doorschuiven, 

mits er vervanging is.
5.  De groep wordt opgedeeld met een  

‘eerstedagopvang’ -programma, alleen  
als het redelijkerwijs mogelijk is.

6.  De directeur, intern begeleider, remedial 
teacher of onderwijsassistent gaat voor  
de klas.

PIO. Helaas is het lerarentekort ook merkbaar 
in de vervangingspool van PIO. Hierdoor kun-
nen we soms geen vervanging regelen. We 
moeten de kinderen dan vrij geven. Mocht dit 
voorkomen dat hoort u dit een dag van tevo-
ren van de directie. We vinden het heel erg 
vervelend als wij kinderen een dag naar huis 
moeten sturen en hopen dit tot een minimum 
te beperken. Mocht het toch een keer gebeu-
ren dan hopen we dat u begrip heeft voor de 
situatie. Het is goed om een oplossing achter 
de hand te hebben, mocht uw kind een dag 
niet naar school kunnen.

Protocol ziekte op school, medicijngebruik 
en medisch handelen
Als kinderen onder schooltijd ziek worden, 
nemen we contact op met de ouder(s)/
verzorger(s). In het algemeen geldt dat kinde-
ren die ziek zijn thuis moeten uitzieken en niet 
naar school komen.

Uw kind is ziek
Als uw kind ziek is, is het begrijpelijk dat het 
niet naar school komt. Meld uw kind (op de 
eerste schooldag dat het ziek is tussen 8.00 
uur en 8.20 uur) ziek en afwezig via de app 
van ‘Social Schools’. 

Voor medicijngebruik en medisch handelen 
heeft PCBO Amersfoort een protocol waaraan 

al het personeel en alle scholen zich moeten 
houden. In het protocol staat ook wat de mo-
gelijkheden zijn als uw kind onder schooltijd 
medicijnen toegediend moet krijgen.

Personeel van PCBO Amersfoort is namelijk 
niet bekwaam en niet bevoegd tot het verrich- 
ten van medische handelingen. Het bestuur 
heeft daar nadrukkelijk voor gekozen. Als me- 
disch handelen (anders dan acute noodhulp) 
noodzakelijk is onder schooltijd, moet hier-
voor een oplossing worden gezocht.Geldt dit 
voor uw kind, neem dan contact op met onze 
directeur om dit te bespreken. 

Het ‘Protocol Ziekte op school, medicijnge- 
bruik en medisch handelen’ kunt u opvragen 
bij de directie. 

Leerplichtwet verzuim en verzoeken  
om extra vrije dagen
We controleren elke dag of een kind aanwezig 
is op school. Dat zijn we wettelijk verplicht. 
Als we niet weten waarom een kind afwezig 
is, nemen we contact op met de ouder(s)/
verzorger(s). Is een kind afwezig zonder geldige 
reden dan registreren we dit als ‘ongeoorloofd 
verzuim’. Er kan natuurlijk een goede reden zijn 
waarom uw kind niet op school is.

Bezoek aan de (tand)arts
Moet uw kind naar de (tand)arts of orthodon-
tist, plan deze bezoeken dan het liefst zo veel 
mogelijk buiten de schooltijden om. Of als het 
niet anders kan aan het begin of het einde van 
de dag, zodat uw kind zo min mogelijk mist van 
de lessen. 

Verlof aanvragen voor uw kind
Kinderen die deelnemen aan religieuze of 
levensbeschouwelijke verplichtingen zijn daar- 
voor vrijgesteld van de leerplicht. U moet dit 
uiterlijk twee dagen van tevoren doorgeven aan 
school. Gebruik hiervoor het verlofformulier dat 
u kunt downloaden via onze website of kunt 
krijgen bij de administratie.

Als uw kind om een andere reden niet op 
school kan zijn, moet u daarvoor verlof aan 



38 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

vragen. Bijvoorbeeld als u op vakantie wilt gaan 
buiten de reguliere schoolvakanties om. Verlof 
wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. 
Bijvoorbeeld als ouders door de aard van hun 
beroep niet op vakantie kunnen in de reguliere 
schoolvakantie. 
U kunt ook verlof aanvragen vanwege een 
speciale gebeurtenis of situatie. Denk aan een 
huwelijk of een jubileum, een begrafenis of als 
een familielid ernstig of terminaal ziek is. 

U kunt verlof aanvragen via het verlofformulier. 
Doe dat ruim van tevoren. In de regel geldt een 
termijn van acht weken. Dat is vooral van belang 
als uw verlofaanvraag wordt afgewezen en u 
bezwaar wilt aantekenen. Dit kan tot zes weken 
nadat het besluit is genomen. Degene bij wie 
u bezwaar aantekent heeft twee weken om te 
reageren. U tekent bezwaar aan bij degene die 
over uw aanvraag heeft besloten. Meestal is dat 
de schoolleiding. In andere gevallen is het de 
leerplichtambtenaar. 

De leerplichtwet omschrijft wanneer uw kind 
verlof kan krijgen en binnen welke kaders. U 
vindt ook een toelichting op het verlofformulier.

Scholen zijn verplicht om de aan- en afwezig-
heid van leerlingen te registreren. Daaronder 
valt ook aangevraagd verlof en de al dan niet 
verleende toestemming hiervoor. De school 
wordt hierop gecontroleerd door de inspectie 
voor het onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Voorkomen van verzuim
Als een kind regelmatig afwezig is, kunt u 
door school uitgenodigd worden voor een ge-
sprek hierover. Samen kijken we wat de reden 
is van het verzuim en hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat uw kind weer naar school gaat. 
Kan uw kind niet naar school komen doordat 
het langdurig ziek is, dan bekijken we of het 
op een andere manier onderwijs kan krijgen. 
Als een kind 16 uur in een periode van 4 we-
ken ongeoorloofd afwezig is, moeten scholen 
dit melden bij de leerplichtambtenaar. In die 
gevallen zal de leerplichtambtenaar onder-
zoek doen naar de situatie van de leerling en 
de redenen van het verzuim.

Zie website gemeente Amersfoort: https://
www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/
leerplicht-en-kwalificatieplicht.htm

Onderwijs en toptalenten op het gebied 
van sport en kunst/cultuur
Op onze school zien we regelmatig kinderen 
met een uitzonderlijk talent. Het is onze mis-
sie om kinderen te helpen hun talenten verder 
te ontwikkelen. Of het nu gaat om talent 
op het gebied van sport of kunst en cultuur. 
We willen dat kinderen het beste uit zich-
zelf kunnen halen. Met toestemming van de 
leerplichtambtenaar hebben we een protocol 
opgesteld. Hierin staat hoe we onze ‘topta-
lenten’ ruimte geven en begeleiden. U vindt 
het protocol op onze website onder het kopje 
‘Leerplicht’. De onderwerpen die in het proto-
col behandeld worden zijn: De onderwerpen 
die hierin behandeld worden zijn:
•  Wanneer is er sprake van een sporttalent, 

of een kunst-/cultuurtalent?;
•  Wat is de procedure en wat zijn voorwaar-

den voor vrijstelling bij een toptalent?;
• Arbeidsinspectie;
• Wetgeving.

Wilt u na het lezen van het protocol met ons 
praten over uw kind, neem dan contact op 
met de directeur. 

Schorsen en verwijderen 
Een kind schorsen of verwijderen is een zware 
maatregel. De beslissing om een kind te 
schorsen of van school te verwijderen ligt bij 
het ‘bevoegd gezag’ (directie of het bestuur). 
Redenen om een kind te schorsen kunnen zijn 
dat het gedrag van het kind de eigen ont-
wikkeling en/of het gevoel van veiligheid en 
welbevinden van andere kinderen en/of
personeel ernstig in de weg staat. Bij een 
schorsing wordt de leerplichtambtenaar geïn-
formeerd. Schorsing betekent dat het kind één 
of meerdere dagen niet naar school mag, met 
een maximum van een week.  
Wanneer de schorsing langer dan één dag 
duurt, dan wordt zowel de leerplichtambtenaar 
als de onderwijsinspectie geïnformeerd.  
Omdat een kind leerplichtig is, krijgt het 



39 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

tijdens de schorsingsperiode opdrachten van 
school om thuis aan te werken. Het bevoegd 
gezag kan besluiten een kind van school te 
verwijderen als een kind wordt geschorst om 
ernstige redenen of als de problemen zich blij-
ven herhalen. In dat geval wordt eerst overlegd 
met de leerkracht van het kind en de ouder(s)/
verzorger(s). De school is dan verplicht om een 
andere school te zoeken voor de leerling. 
Als ouder/verzorger kunt u bezwaar aante-
kenen tegen de beslissing om uw kind te 
schorsen of van school te verwijderen. Hoe u 
dit kunt doen, staat in een brief die u ontvangt 
over de schorsing/verwijdering van het kind. 
  

7.2 Regels in en om de school

Transparantie over privacy
Bescherming persoonsgegevens
Sinds 2018 is de Algemene verordening ge-
gevensbescherming (AVG) van kracht. Op de 
Bolster gaan we in lijn met deze wet zorgvul-
dig om met de privacy van onze leerlingen. In 
onze administratie leggen we alleen gegevens 
vast over leerlingen die noodzakelijk zijn voor 
het onderwijs aan en de begeleiding van de 
leerlingen. Deze gegevens noemen we ‘per-
soonsgegevens’. De gegevens zijn beveiligd 
en de toegang tot de gegevens is beperkt tot 
personen die daarvoor toestemming hebben. 
We controleren jaarlijks of de gegevens nog 
kloppen. Om de privacy van leerlingen en 
medewerkers te waarborgen, vragen we ieder 
jaar toestemming om de adressenlijsten uit te 
wisselen.

De school maakt gebruik van digitaal leermate-
riaal. De leveranciers van de leermaterialen ont-
vangen een beperkt aantal leerlinggegevens. 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 
andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) 
daar toestemming voor geven, tenzij die  
uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Foto’s op onze website en op social media
Foto’s en video’s worden alleen na toestem-
ming van ouder(s)/verzorger(s) en leerling 
gedeeld. De nieuwe regeling geldt ook voor 
foto’s en video’s die door ouder(s)/verzorger(s) 
of leerlingen gemaakt worden. We vragen u 
daarom zorgvuldig om te gaan met het beeld-
materiaal dat u zelf maakt en alleen te delen 
als de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en 
medewerkers daarvoor toestemming geven.

In het privacyreglement is beschreven hoe de 
school omgaat met haar leerlinggegevens en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Desgewenst kunt u het privacyreglement op-
vragen bij de directeur van de school of inzien 
op de website van PCBO Amersfoort (onder 
het kopje ‘Voor ouders’ ). Natuurlijk kunt u 
voor vragen ook terecht bij de directie.

ARBO, EHBO, bedrijfshulpverlening en 
AED
Onze school heeft een ARBO-plan. Hierin 
staat beschreven aan welke veiligheidseisen 
de school moet voldoen. 
Jaarlijks wordt het ARBO-plan opnieuw  
vastgesteld door de MR, nadat directie, team 
en MR suggesties hebben gedaan  
voor verbetering. 
Meerdere leerkrachten hebben een geldig 
EHBO-diploma en zijn geschoold in de  
bedrijfshulpverlening. Jaarlijks houden  
we twee keer een evacuatieoefening en  
worden er nieuwe BHV-ers opgeleid.
Ook beschikt onze school over een AED in 
de hal van het hoofdgebouw van De Bolster 
naast de kamer van de directie.
Verzekeringen
De stichting heeft een collectieve ongeval-
len- en een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten via Verus, de landelijke vereniging 
voor christelijk onderwijs in Nederland. Daar-
mee zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
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uitkering als een ongeval tot blijvende invalidi-
teit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tand-
heelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd. 
Dit geldt alleen als de eigen verzekering van de 
betrokkene de schade niet dekt (bijvoorbeeld 
door eigen risico). Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

Wanneer zijn wij wel en niet aansprakelijk?
Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn 
de school zelf èn de mensen die voor de 
school werken (bestuur, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatig handelen. Wij maken u attent op 
twee zaken die vaak tot misverstanden leiden.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet 
(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tij-
dens de schooluren en buitenschoolse activitei-
ten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, 
zou alle schade die in schoolverband ontstaat 
op de school kunnen worden verhaald. Dit is 
niet zo. De school is alleen verplicht schade te 
vergoeden als er sprake is van een verwijtbare 
fout. De school (of zij die voor de school optre-
den) moeten dus tekort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is namelijk ook mogelijk dat er 
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 
van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld 
aan een bal tegen een bril tijdens de gymles.  
De school is niet verplicht om te voorkomen  
dat er ballen tegen brillen vliegen. Daarom valt  
die schade niet onder de aansprakelijkheids-
verzekering, en wordt die niet door de  
school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlin-
gen. Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of 
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 
belang dat ouders/verzorgers zelf een particu-
liere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
U kunt als ouder(s)/verzorger(s) kiezen voor 
het afsluiten van een verzekering die materiële 
schade aan eigendommen en kleding tijdens 
schooluren vergoedt. Het gaat dan om schade 
of diefstal die niet valt onder de aansprakelijk-

heid van de school. Voor meer informatie over 
deze eigendommenverzekering gaat u naar 
http://www.verus.nl.

Sponsoring in het basisonderwijs
Onder sponsoring verstaan wij dat de school 
geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor 
een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermel-
ding in de schoolkrant, de schoolgids of de 
nieuwsbrief. Meestal zijn het bedrijven uit de 
wijk die de school sponsoren, maar een enkele 
keer zijn het banken of leveranciers van ICT. 
De tegenprestatie valt altijd onder verantwoor-
delijkheid van de school, ook als deze door  
de ouderraad wordt aangegaan. Zonder tegen-
prestatie is er geen sprake van sponsoring,  
maar van een schenking. 
Voor sponsoring volgen wij het convenant van 
de Rijksoverheid uit 2015. Daarin staat onder 
meer waar scholen op moeten letten, waar 
sponsors aan gebonden zijn en hoe scholen 
inspraak van ouders, teams en leerlingen moe-
ten organiseren. Ouders en leraren hebben het 
recht om via de medezeggenschapsraad (MR) 
hun stem te laten horen over het afsluiten van 
een sponsorcontract. Ouders, leerkrachten en 
leerlingen kunnen met klachten over sponsoring 
terecht bij de contactpersoon voor klachten  
op de school. 
De tekst van het convenant is op te vragen  
bij de directie van de school en te vinden  
op https://www.rijksoverheid.nl/. 

De stichting hanteert onder meer  
de volgende regels: 
•  Sponsoring moet passen bij de uitgangs-

punten van de school en in overeenstemming 
zijn met de goede smaak en het fatsoen.

•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de  
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid  
en de onafhankelijkheid van het onderwijs  
in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet misleidend zijn.
•  Sponsoring moet een gezonde en  

verantwoorde levensstijl aanmoedigen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de naleving van de regels.

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023
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Schooleigendommen
Leermiddelen zijn over het algemeen erg 
duur. Een heel gewoon taal- of geschiede-
nisboekje kost al gauw € 25,00 of meer. We 
vinden het belangrijk dat kinderen hier heel 
zorgvuldig mee omgaan. Leerboeken gaan 
in principe niet mee naar huis. Alle kinderen 
hebben een stevige tas, voorzien van naam, 
om hun map en eten en drinken te vervoeren. 
Bij voorbaat onze dank.

Schoolbenodigdheden
In de eerste BolsterBode van het schooljaar 
staat welke schoolspullen de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 nodig hebben. In principe 
geldt dat de school de materialen aanschaft. Bij 
verlies of beschadiging van schoolspullen ma-
ken we afspraken met de ouder(s)/verzorger(s) 
over de aanschaf van nieuwe spullen.  
Informeer regelmatig bij uw kind of de materia-
len nog compleet zijn en alles nog goed werkt.

Gevonden voorwerpen
Kleding en andere eigendommen van de kinde-
ren raken door elkaar. Wilt u ze daarom voorzien 
van de naam van uw kind? Te denken valt aan: 
laarzen, wanten, tassen, gymkleding, bekers, 
broodtrommels, etc.

De gevonden voorwerpen liggen op een cen-
trale plek op elke locatie. Voor elke vakantie  
schenken wij de gevonden voorwerpen die  
niet worden afgehaald aan een goed doel. 

Mobiele telefoon 
De kinderen mogen in en om de school geen 
gebruik maken van de mobiele telefoon.  
Ge- durende de hele lestijd (incl. de pauze) 
moe- ten de telefoons uitgeschakeld zijn. 
Wij zijn op de dag bereikbaar op het tele-

foonnummer van het vaste net. Mocht u een 
dringende boodschap voor uw zoon/dochter 
hebben, dan geven wij die direct aan het kind 
door. Als er gebeld moet worden, gebeurt dit  
met de schooltelefoon met toestemming  
van de leerkracht.

Waardevolle spullen
We raden af om kinderen waardevolle spul- 
len zoals een smartphone of tablet enz. mee 
te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ver-
lies of beschadiging. In de pauzes wordt geen 
gebruik gemaakt van skeelers, skateboarden
e.d. zonder toestemming van de leerkrachten.

Kledingvoorschriften
Voor iedereen binnen de school gelden en-
kele algemene richtlijnen voor de kleding.
Belangrijk is dat de kleding fatsoenlijk is en 
geen belemmering vormt voor het lesgeven 
of de veiligheid (bijv. tijdens het bewegings-
onderwijs). Hier hoort ook bij dat het gezicht 
niet bedekt is.
Bij warm weer moeten kinderen ook  
een hemd of t-shirt dragen. 

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023
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Kledingeisen voor de gymzaal
Kinderen gymmen in een korte broek met 
shirt of in een turnpakje. Gymschoenen heb-
ben een goede profielzool en zijn niet op 
straat gedragen. Uit hygiënisch oogpunt en 
veiligheid mogen de kinderen niet op blote 
voeten in de gymnastiekzaal.
Wilt u gymkleding en sportschoenen voorzien 
van naam? Na elke gymles nemen de kin- 
deren hun gymspullen weer mee naar huis. 
Dit vragen wij om de kapstokken netjes te 
houden, maar ook vanuit hygiënisch oogpunt. 
Als kinderen om (medische) redenen niet mee 
kunnen doen met de gymles verwachten we 
dat ouders contact opnemen met de leer-
kracht om dit af te stemmen. 

Schoolzwemmen
In de gemeente Amersfoort bestaat het 
school- zwemmen niet meer. Ouders zijn zelf 
verantwoordelijk voor het regelen van zwem-
les, buiten schooltijd. Ouders die dit niet kun-
nen betalen, kunnen een beroep doen op het 
‘Jeugd Sport en Cultuur Fonds’, via de sociale 
dienst van de gemeente Amersfoort. Dit geldt 
voor ouders die niet meer dan 110% procent 
van het wettelijk sociaal minimum verdienen. 
Alleen voor kinderen tussen zes en zestien 
jaar kan een bijdrage worden aangevraagd. 
Kijk voor meer informatie op:  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Roken in en rond de school
Wij willen het roken voor kinderen zeker niet 
stimuleren. Schoolgebouwen en schoolpleinen 
zijn ruimtes waar niet gerookt mag worden.
We verzoeken dringend om niet te roken in de 
directe omgeving van de school, zodat we de 
kinderen samen het goede voorbeeld geven.

Honden in de school
Het is niet toegestaan om honden mee te 
nemen in de school. Kinderen kunnen er al-
lergisch of bang voor zijn. In overleg met de 
leerkracht kan er een uitzondering gemaakt 
worden voor een spreekbeurt. 

7.3 Gezond eetgedrag 

We vinden het belangrijk dat de kinderen 
gezond en gevarieerd eten. We hebben dit 
uitgangspunt samen met de MR vertaald 
in een aantal afspraken c.q. aanbevelingen 
rondom gezond eetgedrag. Als we merken 
dat een kind eten en drinken mee naar school 
krijgt dat niet past binnen onze voedingsaf-
spraken, gaan we daarover met het kind in 
gesprek. Verandert de situatie niet dan neemt 
de leerkracht contact op met de ouder(s)/
verzorger(s).

Wat verstaan we onder gezond eetge-
drag?
Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben 
kinderen elke dag opnieuw energie nodig. Die 
energie halen ze uit een gevarieerd en gezond 
eetpatroon. Start de dag met een voedzaam 
ontbijt (brood, crackers, yoghurt, granen, enz.). 
Geef uw kind iets van groente of fruit mee voor 
in de ochtendpauze. Geen snoep, cake, koek, 
frisdrank, e.d.
Voor de lunch op school is de afspraak c.q. de 
aanbeveling om kinderen alleen gezond eten 
mee te laten nemen, zoals boterhammen met 
beleg, groente/fruit en drinken (melk o.i.d.). Ook 
hier geldt geen snoep, cake, koek, frisdrank, e.d. 

Verantwoord trakteren
Als uw kind jarig is, maken we er een klein 
feestje van. Uw kind mag trakteren in de 
groep en iets meenemen voor de leerkrach-
ten. U mag zelf weten wat uw kind trakteert, 
maar houd het bescheiden en kies als het 
even kan voor een gezonde traktatie. Over-
leg vooraf met de leerkracht van uw kind of 
er kinderen in de groep zijn die een dieet 
volgen. Volgt uw kind zelf een dieet dan is 
het fijn als we voor uw kind een trommeltje 
hebben met dingen die het kind wel mag 
eten. Als er dan wordt getrakteerd in de klas, 
kan uw kind toch meedoen. U kunt hierover 
overleggen met de leerkracht van uw kind. 
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Eten bij extra schoolactiviteiten
Bij extra schoolactiviteiten, zoals een lees-
marathon wordt er niet meer gesnoept. Bij 
schoolreisjes, de avondvierdaagse, etc. mo-
gen kinderen wel snoep meenemen, maar in  
bescheiden porties. 

Leerkrachten geven het goede voorbeeld
Omdat leerkrachten een voorbeeldfunctie 
hebben, zullen ze in het bijzijn van de kinde-
ren zo min mogelijk snoepen. Als de leer-
kracht jarig is, trakteert hij of zij meestal op 
iets gezonds.  
Dit geldt ook voor stagiaires, die na een  
stage van meer dan een half jaar vertrekken. 
Stagiaires die korter bij ons op school zijn, 
trakteren niet, maar doen aan het einde van 
hun stage vaak een extra spelletje met de kin-
deren. of ze geven de kinderen een kleinig-
heidje, zoals een sticker.

We willen werken in  
een open sfeer.
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8 Onderwijstijd en schooltijden

Vakantie  Periode  Studiedagen

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 29-10-2022  Maandag  07-11-2022  
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023   Donderdag  23-02-2023 
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023  Vrijdag  24-02-2023
Goede vrijdag  07-04-2022 Woensdag  17-05-2023
2e Paasdag 10-04-2023
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023 Maandag  12-06-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023 Vrijdag*  07-07-2023
2e Pinksterdag 29-05-2023 *eindtijd 12.30 uur voor alle groepen

Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023 
      

De Bolster • Schoolgids 2022 - 2023

8.1 Onderwijstijd

De wettelijke onderwijstijd die elke leerling in 
8 schooljaren moet maken is 7520 uur.
De directie houdt jaarlijks de registratie bij van 
de gemaakte onderwijsuren. 

8.2 Schooltijden

8.3 Vakanties en vrije dagen leerlingen schooljaar 2022-2023

Groepen 1 t/m 3 tijd  
maandag  08.30 - 14.30  
dinsdag    08.30 - 14.30  
woensdag  08.30 - 12.30  
donderdag  08.30 - 14.30  
vrijdag    08.30 - 12.30

Groepen 4 t/m 8 tijd  
maandag  08.30 - 14.30 
dinsdag    08.30 - 14.30 
woensdag  08.30 - 12.30  
donderdag  08.30 - 14.30 
vrijdag    08.30 - 14.30 
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De scholen van de stichting 
PCBO Amersfoort
’t Anker
Dollardstraat 123
3812 EV  Amersfoort
T 033 - 461 72 84
anker@pcboamersfoort.nl
www.anker.pcboamersfoort.nl

Berkenschool
Berkenlaan 29-31
3828 BN  Hoogland
T 033 - 433 02 65
berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

De Bolster
Van Effenlaan 10
3818 RL  Amersfoort
T 033 - 461 79 70
bolster@pcboamersfoort.nl
www.bolster.pcboamersfoort.nl

Nevenvestiging De Stek
Van Marnixlaan 53
3818 VB  Amersfoort
T 033 - 465 19 44

Gabrie Mehenschool
Dopheide 34 
3823 HL  Amersfoort
T 033 - 456 26 83
gabriemehen@pcboamersfoort.nl
www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl

Koningin Wilhelminaschool (sbo)
Raadhoven 3 
3813  Amersfoort
T 033 - 479 04 60
wilhelminaschool@pcboamerfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl

Kon-Tiki
Oceaan 6
3825 WC  Amersfoort
T 033 - 476 64 04
T 06 - 12 63 73 62
kontiki@pcboamersfoort.nl
www.kontiki.pcboamersfoort.nl

De Parkschool
Locatie Stadspark
Raadhoven 2
3813 LW  Amersfoort
T 033 - 433 02 70
parkschool@pcboamersfoort.nl
www.parkschool.pcboamersfoort.nl

Locatie Koningspark
Raadhoven 3
3813 LW Amersfoort
T 033 - 479 04 60

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Beekenstein
Fr. v. Blankenheymstraat 61
3817 AE  Amersfoort
T 033 - 461 73 52
pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl 
www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA  Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl

De Vuurvogel
Zwartsluiskade 2 
3826 EG  Amersfoort
T 033 - 253 07 07
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

De Windroos
Locatie Liendert
Wiekslag 102
3815 GS  Amersfoort
T 033 - 479 04 50
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

Locatie Rustenburg
Fürglerplein 9 
3815 KZ  Amersfoort
T 033 - 479 04 97
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

De Wonderboom
Waterkers 1
3824 EH  Amersfoort
T 033 - 456 55 39
wonderboom@pcboamersfoort.nl
www.wonderboom.pcboamersfoort.nl

Locatie 
Bonte Koe 1
3824 XM  Amersfoort
T 033 - 455 54 66

De Zonnewijzer
Trombonestraat 62
3822 CH  Amersfoort
T 033 - 455 99 39
zonnewijzer@pcboamersfoort.nl
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

Bestuurskantoor PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl

College van bestuur
Erik van Lingen (voorzitter)
Marie-Elle Bakker (lid)



Protestants-Christelijke 
basisschool De Bolster
Van Effenlaan 10
3818 RL  Amersfoort
T 033 - 461 79 70
bolster@pcboamersfoort.nl
www.bolster.pcboamersfoort.nl

Nevenvestiging De Stek
Van Marnixlaan 53
3818 VB  Amersfoort
T 033 - 465 19 44
Alleen bezoekadres, 
geen postadres

Colofon

Tekst
De Bolster
Fotografie
De Bolster
Ontwerp
Koning Harder - concept & ontwerp


