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Welkom bij IKC Bonifatius
Voor u ligt de informatiegids van IKC Bonifatius. U vindt in deze gids alle informatie die u nodig heeft,
wanneer uw kind deel uit maakt van ons IKC. Mocht u na het lezen van deze gids vragen hebben,
dan staan wij natuurlijk klaar om die te beantwoorden.
IKC staat voor Integraal Kind Centrum. In het IKC bieden de Bonifatiusschool en
kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar. Dit doen
wij op twee locaties.
Op de locatie Bonne aan de Leeuwarderweg 30 voor de groepen 1 t/m 5 ( 0-9 jaar). Voor deze
kinderen is er dagopvang op twee groepen, een 0-2 en 2-4 groep. Daarnaast is er een
peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen welke in de ochtenden is geopend. Er is onderwijs voor de groepen
1 t/m 5 en voorschoolse en naschoolse opvang aansluiteind op de schooltijden.
Op de locatie Bonnetop aan de Looxmastraat 39 gaan de groepen 6 t/m 8 (9-13 jaar) naar school.
Aansluitend op de schooltijden is er naschoolse opvang voor de oudere kinderen met een rijk en
uitdagend activiteiten aanbod. Bij de BonneBRAK, ons buitenschoolse activiteitenprogramma, bieden
we regelmatig activiteiten aan, die ook openstaan voor kinderen die niet structureel naar de BSO
gaan.
Het IKC heeft tegen de 400 leerlingen en maakt deel uit van de Bisschop Moller Stichting waar 33
basisscholen verspreid over heel Friesland onder vallen.
Bij het IKC Bonifatius werken en leren we vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie,
waarbij we oog hebben voor de verschillen tussen kinderen.
Voor een veilig en prettig klimaat is er bij ons IKC aandacht voor sociaal vaardig gedrag bij kinderen.
De Kanjertraining, die bewustwording en een gevoel van verantwoordelijkheid in de groepen creëert,
is daarvoor ons instrument.
Vanuit onze katholieke grondslag zien we graag dat kinderen zich over het leven verwonderen en
genieten en leggen wij een basis om hun eigen weg te vinden met behulp van verhalen, tradities en
rituelen.
Wij vormen een ‘Bonum commune’, een goede gemeenschap, waar iedereen welkom is.
Karin Staal, Directeur

Groepen 1 t/m 5/dag en peuteropvang 0-4/VSO-BSO 4+

Groepen 6 t/m 8/VSO-BSO 9+

Leeuwarderweg 30
8605AH Sneek
Tel 0515 – 412 719

Looxmastraat 39
8603 XR Sneek
Tel 0515 – 744 023

-----------------------------------(bijgewerkt augustus 2020)
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1. IKC Bonifatius
1.1 Geschiedenis
Het IKC Bonifatius heeft een lange geschiedenis. In 1883 werd de Katholieke Sint Bonifatiusschool
gesticht als meisjesschool door de zusters van de Congregatie Jezus-Maria-Jozef. De school zat toen
aan de Wijnkanstraat in de binnenstad. In 1922 is de Bonifatiusschool verhuisd naar het huidige
gebouw aan de Leeuwarderweg. De school werd verbonden met het Bonifatiustehuis, waar de zusters
woonden. Tot 1963 was de St. Bonifatiusschool een meisjesschool. Jongens gingen naar de Thomas
van Aquinoschool aan de Hooiblokstraat. Vanaf 1963 waren op beide scholen zowel meisjes als jongens
welkom. In 1987 zijn de kleuters van de kleuterscholen Roodkapje en Klein Duimpje bij de
Bonifatiusschool gekomen.
Toen de school uit haar jasje groeide is het traditionele schoolgebouw aan de Leeuwarderweg
uitgebreid.
Trots zijn we ook op onze dependance in de oude muziekschool, die prachtig is verbouwd. Sinds januari
2017 gaan de bovenbouwgroepen hier naar school.
Sinds 2016 is de Bonifatiusschool een Integraal Kind Centrum (IKC). Kinderopvang “Eigen & Wijzer”
verzorgt de baby- en peuteropvang, voorschoolse en naschoolse opvang op onze twee locaties.

1.2 Identiteit
Wij zijn een open, katholieke school waar iedereen welkom
is.
De katholieke traditie is verankerd in onze historie. En komt
terug in verhalen, rituelen en vieringen. We hebben een
open houding, zijn optimistisch en zien vooral kansen. We
zijn nieuwsgierig naar het mysterie van het leven en
stimuleren leerlingen hiervoor oog te hebben en zich te
verwonderen.
We staan open voor iedereen die zich aangesproken voelt
door onze uitgangspunten.
De vier oriëntatiepunten van bestuur en scholen/IKC’s hierbij zijn:
1.Aandacht voor het mysterie van het leven:
We geloven in het transcendente karakter van het menselijk bestaan. We erkennen de
onvoorspelbaarheid en het onverklaarbare. Daarbinnen vormen geloof, hoop en liefde ons
landschap.
2. De menselijke waardigheid:
We leven en werken vanuit een positief wereld- en mensbeeld. Altijd zijn we op zoek naar het
perspectief. Zelfverantwoordelijkheid, vergeving en barmhartigheid zijn ons kompas.
3. Heel de mens:
Kennis, vaardigheden en motivatie helpen ons op ons dagelijks levenspad. Ons ware “zijn” heeft
ook een transcendente dimensie. Persoonlijke ontwikkeling gaat over het leggen van de
verbinding tussen ons kennen, ons kunnen, ons willen en ons zijn.
4. Bonum Commune:
Onze persoonlijke ontwikkeling is gericht op het nemen van onze verantwoordelijkheid voor en
bijdragen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving. Daarbij tonen wij ons actief
maatschappelijk betrokken bij actuele vraagstukken. Hiervan afgeleid kenmerkt het pedagogische
6

klimaat van het onderwijs bij de BMS zich door een positief mensbeeld
met de relatie als drager, de persoonsvorming, openheid en
betrokkenheid.

1.3 Samenwerking met de St. Martinusparochie
Wij werken samen met de katholieke parochie. Zo gaan we in de
eerste weken van een nieuw jaar met alle kinderen naar de kerk om
de start van het schooljaar te vieren. Wij vieren wij Kerst in de
Martinuskerk en staan stil bij Palmpasen en de Sint Maartenviering.
Samen met de pastores en parochieraad zoeken we naar zinvolle invullingen voor vieringen en
gezamenlijke projecten.

1.4 Samenwerking met kinderopvang Eigen & Wijzer
Sinds 2016 werkt IKC Bonifatius samen met kinderopvang Eigen&Wijzer.
Onderwijs en opvang sluiten in het IKC naadloos op elkaar aan. Vanuit een veilige en vertrouwde basis
worden kinderen uitgedaagd hun behoeften te onderkennen en te tonen, hun kwaliteiten te
ontplooien en hun interesses en talenten te verdiepen en/of verbreden. Kinderen krijgen op hun
ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten aangeboden en worden begeleid om hier
keuzen in te maken. Het kind staat centraal bij passende dagarrangementen.
In deze fase van ontwikkeling van het Kindcentrum vindt u meer informatie op de homepage:
www.eigen-en-wijzer.nl. Aanmelden kan via ‘vestigingen/vestiging Sneek’.

1.5 IKC Bonifatius onderdeel van Bisschop Moller Stichting
De 33 basisscholen van de BMS verzorgen iedere dag betekenisvol onderwijs voor ruim 6200 leerlingen
in Friesland. De diversiteit binnen onze scholen is groot. Zo zijn er IKC's, dorpsscholen en scholen met
uitgesproken onderwijsconcepten. Wat wij met elkaar gemeen hebben is onze taal, ons gedrag en ons
gevoel.
De BMS is een katholiek schoolbestuur. Kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin zijn onze
verbindende waarden, hiermee geven onze 600 medewerkers vorm en inhoud aan ons onderwijs. We
leren van en met elkaar.
Voor meer informatie: www.bms-onderwijs.nl.

1.6 Onderweg van basisschool naar Integraal Kindcentrum (IKC)
De Bonifatiusschool verandert sinds 2016 stapsgewijs van basisschool in een IKC. Een IKC is een plek
voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
De kenmerken van een kindcentrum zijn:
-

Er is een gezamenlijke visie: kinderen leren
en spelen binnen en buiten schooltijd in het
IKC en kunnen hun talenten in de volle
breedte ontwikkelen.
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-

In een IKC komen babys’, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een
doorlopende leerlijn gevolgd.

-

Er is een breed aanbod van binnen- en buitenschools leren: onderwijs, opvang, met een
gevarieerd activiteitenaanbod.

-

Een kindcentrum is iedere dag geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

-

Leerkrachten en pedagogische medewerkers en ondersteuners vormen een team met een
leiding en ontwikkelen een gezamenlijk beleid.

-

Ouders vinden alles onder hetzelfde dak.

1.7 IKC organisatie
Het IKC staat onder leiding van directeur Karin Staal. Samen met het managementteam maakt zij het
beleid en voert zij de dagelijkse leiding over het IKC. Het managementteam bestaat naast de directeur
uit een onder- en midden- en bovenbouwcoördinator, de regiomanager opvang en beide
coördinatoren passend onderwijs respectievelijk Leanne de Vries, Karin van Esch, Sander Linthorst,
Margreet Jeurink en Annet Sandberg.
Het IKC Bonifatius-team bestaat uit de directeur, 30 leerkrachten, 14 pedagogisch medewerkers, 2
coördinatoren passend onderwijs, een administratief medewerker en 3 conciërges.
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De
coördinatoren hebben de dagelijkse leiding over de locaties. De cpo-ers zijn verantwoordelijk voor de
kwaliteitszorg. De directeur is eindverantwoordelijk voor het IKC.
Directeur
Karin I. Staal
info@bonifatiussneek.nl
Managementteam
Karin Staal, directeur
Leanne de Vries, coördinator onder/middenbouw locatie Bonne
l.devries@bonifatiussneek.nl
Karin van Esch, coördinator bovenbouw locatie Bonnetop
k.vanesch@bonifatiussneek.nl
Sander Linthorst, regiomanager kinderopvang
sander.linthorst@eigen-en-wijzer.nl
en de coördinatoren passend onderwijs:
Margreet Jeurink
Annet Sandberg
Coördinator Passend Onderwijs (groep 1 t/m 4 en baby’s/peuters)
Margreet Jeurink
m.jeurink@bonifatiussneek.nl
Coördinator Passend Onderwijs (groep 5 t/m 8)
Annet Sandberg
a.sandberg@bonifatiussneek.nl
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Administratie
Gitta Knol
g.knol@bonifatiussneek.nl
Coördinator Talentontwikkeling en meerbegaafdheid
Femke Postma
f.postma@bonifatiussneek.nl
Rekencoördinator
Ronald Galema
r.galema@bonifatiussneek.nl
Kanjer/anti-pest coördinatoren
Cilia Witteveen
c.wittteveen@bonifatiussneek.nl
Cilia Witteveen is tevens specialist pedagogiek.
Jitske Beek
j.beek@bonifatiussneek.nl
Conciërges
Op de Bonne: Vera Ferwerda en Peter Schievink
Op de Bonnetop: Thijs Koopmans
Leerkrachtenteam:
Groep 1JS
Groep 1LM
Groep 2PW
Groep 2MJ
Groep 3AB
Groep 3CA
Groep 4AM
Groep 4KM
Groep 5D
Groep 5E
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B
Groep 8c

juf Jitske-juf Simone
juf Lucia-juf Marte
juf Paula en juf Wiesje
juf Marjolein en juf Julia
juf Anjes en juf Bianca
juf Canesia en juf Anjes
juf Andy en juf Maike
juf Kristel en juf Marije
meester David Devilee
meester Enne
meester Tjerk en juf Kristel
meester Ronald en juf Geldou
juf Jinke en juf Karin
juf Yara en juf Cilia
juf Nadja en juf Berber
juf Nardy en juf Jurrien
meester Jeroen

Onderwijsassistenten
Juf Lisanne Abma
Juf Femke Elverdink (leerkracht in opleiding via de BMS)
Juf Lucia Glashouwer (NT2: Nederlands niet Nederlandstalige kinderen & algemene taalachterstand)
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Kinderopvang
Locatiecoördinator: vacant
KDV 0-2 jaar
Marleen de Groot
Marianne van der Zee
Sjoukje Brunia
Brenda van der Wal
Peuteropvang
Shanna Stegeman
Wilfrieda Schiphol
Marijke Meijers
BSO Bonne & Bonnetop
Miriam Elzinga
Shanna Stegeman
Lisanne Abma (*)
Rowan van der Zwaag
Bowy Kok (*)
Patrick v.d. Veen
Esmee Draisma
(*) Lisanne en Bowy verzorgen tevens de lunchpauzes bij de kleutergroepen)

Het overgrote deel van het team van leerkrachten werkt parttime en is samen met een duo –collega
verantwoordelijk voor een groep. De kinderopvang heeft op de verschillende groepen eigen vaste
gezichten. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen rondom de ontwikkeling van
van de kinderen.
De basisschool van het IKC heeft tegen de 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. De gemiddelde
groepsgrootte varieert tussen de 26 en 32. Bij voldoende aanmeldingen kan er halverwege een
schooljaar een extra kleutergroep gestart worden.

IKC Bonifatius Bonne aan de Leeuwarderweg in Sneek heeft drie ingangen voor school en opvang. De
hoofdingang aan de Boeierstraat, de schuine ingang voor de kleuters en de “voordeur” aan de
Leeuwarderweg. Kinderen en ouders komen binnen via de meest logische ingang. Het pleinlokaal is via
de Boeierstraat toegankelijk.
10

Op het ruime schoolplein aan de Leeuwarderweg kan naar hartenlust gespeeld worden.
IKC Bonifatius Bonnetop aan de Looxmastraat is de locatie voor de bovenbouwgroepen.
Het gebouw heeft een hoofdentree aan de Kloosterstraat en een achteringang voor kinderen die
eventueel met de auto naar school gebracht worden.
Er zijn twee schoolpleinen op de Bonnetop met ieder een eigen karakter en inrichting die gevarieerd
spel en plezier mogelijk maken.

1.8 IKC Bonifatius is gezond
Het IKC Bonifatius zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Dagelijks eten we fruit en groente in de pauzes en drinken we water. Ook de lunch op school is gezond,
alle kinderen nemen een voedzame en gezonde lunch mee van huis en bij de kinderopvang krijgen de
kinderen een voedzame en gezonde lunch aangeboden. De kinderen hebben deze brandstof hard
nodig voor hun dagelijkse prestaties. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval
en een gezondere leefstijl.
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen iedere week voor uitdagende
gym/bewegingslessen. Er zit een opbouw in deze lessen, zodat de kinderen steeds nieuwe
vaardigheden ontwikkelen. De BSO biedt regelmatig interessante beweeg-workshops aan en werkt
samen met de Sport BSO Schuttersveld. De kleutergroepen gymmen in het speellokaal op school. De
overige groepen gaan naar gymlokalen in de buurt van het IKC Bonifatius.
Bij een gezond IKC horen pleinen met ruime gelegenheid om te spelen en ontdekken.
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2. De betekenis van ons werk met kinderen
2.1 Missie en visie
De missie van het IKC is:
Geef kinderen wortels en vleugels om te groeien en (uit) te vliegen.
Deze uitspraak van Goethe weerspiegelt de basis van menselijke groei, waar
wij ons door laten inspireren en leiden in ons werk met kinderen.
Wortels, die voeding geven en stabiliteit, om te leren, te ontdekken, te ontwikkelen en te groeien
vanuit een besef van een unieke eigen plek in de wereld.
Vleugels die laten vliegen, die onafhankelijk maken, die levenslust, enthousiasme, inspiratie, vrijheid,
creativiteit bieden, de horizon verbreden voor een ruime blik, de speelruimte vergroten en ruimte
geven om uit te proberen.
Op IKC Bonifatius zijn wij Samen, Eigen en Wijs.
Deze visie vertalen wij als volgt:
Samen
Wij zorgen samen voor elkaar en onze omgeving.
Eigen
Geloof, zelfontplooiing en creativiteit zijn het fundament voor onze
persoonlijke ontwikkeling.
Wijs
We worden uitgedaagd om kennis en vaardigheden op te doen zodat
we voorbereid zijn op de toekomst en het leven leren te begrijpen.

2.2 Onze kijk op pedagogiek
Onze waarden zijn onze richtinggevers ‘Samen’, ‘Eigen’ en ‘Wijs ’ en zij vormen de basis voor ons
pedagogisch klimaat:
Samen
Kinderen hebben behoefte aan relatie, met andere volwassenen en kinderen. Ze willen het gevoel
hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Kinderen en volwassenen voelen
zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer binnen het IKC. In de groep kunnen kinderen
oefenen om met respect om te gaan met anderen, voor zichzelf op te komen en te delen. Samen met
ouders staan wij aan het begin van de sociale ontwikkeling van kinderen. De IKC medewerkers
begeleiden de kinderen in de groep en betrekken kinderen bij elkaar, ook op momenten dat het even
niet vanzelf gaat. Samen sta je sterk! Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is,
uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn
hierbij belangrijke pedagogische voorwaarden.
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Eigen
We respecteren de eigenheid van kinderen. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden,
hun eigen keuzes te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte,
begeleiding en ondersteuning. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen identiteit. We zetten
in op talentontwikkeling en maken gebruik van elkaars talenten. Dat doen we zowel binnen als
buitenschools.
Wijs
We ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van wijsheid, het beter begrijpen van de complexiteit
die hen omringt door ze te leren te vertrouwen op zichzelf en vertrouwen te hebben in de wonderen
van het leven en te weten dat de toekomst onvoorspelbaar is. We maken duidelijk dat fouten maken
niet erg is, dat het nodig is om te leren. We bieden een veilige en rijke leeromgeving.
Het hebben van respect voor elkaar en elkaars onderlinge verschillen staat hierbij voorop. Zingeving
en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden. Een fijne en vertrouwde leefomgeving is belangrijk
bij het opgroeien en met plezier naar het IKC gaan is voor ieder kind een voorwaarde om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Binnen de Bisschop Möller Stichting spreken we over bonum commune, een
florerende gemeenschap waar het algemeen welzijn versterkt wordt. Vanuit die gedachte letten we
er samen goed op hoe we met elkaar
praten, hoe we elkaar vragen stellen,
elkaar aanspreken en of we elkaar zien.
De regels en afspraken binnen het IKC
hebben dan ook als doel deze goede
gemeenschap te voeden en te verdiepen.
Daarbij vinden we het belangrijk dat
iedereen op een vriendelijke
opbouwende manier met elkaar omgaat.
Daar besteden we veel aandacht aan.
Ons uitgangspunt is, dat opgroeien en je
daarbij ontwikkelen een continue
leerproces is, waarbij fouten als leerzaam
worden beschouwd en ontwikkeling altijd
mogelijk is.
In iedere groep besteden we aandacht
aan de groepsvorming en onderlinge samenwerking tussen de kinderen. Deze worden daarin
begeleid door de leerkrachten/pedagogisch medewerkers, zodat zij samen op een prettige manier
kunnen functioneren in de groepen binnen ons IKC.
Ouderbetrokkenheid vinden wij daarbij belangrijk. ‘Samen leren, samen leven’ is een motto dat wij
binnen het IKC vorm willen geven door een pedagogisch partnerschap aan te gaan met de ouders en
verzorgers van de kinderen.
Pedagogisch partnerschap bestaat uit het opbouwen van vertrouwen, respect voor elkaar,
communicatie over gezamenlijke doelen en het samenwerken van IKC medewerkers en ouders.
Kortom, samen zorgen voor een positief klimaat rondom kinderen. Het doel van pedagogisch
partnerschap tussen ouders en IKC is om samen betere voorwaarden te scheppen voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen. Onderwijs en opvoeding in het belang van het kind.
Door bij de omgang met elkaar de waarden rond respect, onderlinge verschillen, zingeving en
aandacht voor elkaar in het oog te houden, bouwen we aan een veilige en stimulerende omgeving
voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil van
nature leren en ieder kind kan op z’n eigen niveau excelleren.
Daarom willen we een IKC zijn waar ieder kind zichzelf mag zijn, veilig is en met plezier naar toe
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gaat. Kinderen moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en opgroeien tot zelfbewuste en
zelfstandige mensen die met hulp van IKC medewerkers voorbereid worden op een actieve en
verantwoordelijke deelname aan de maatschappij waarin zij oog en oor hebben voor anderen en hun
omgeving. Om een evenwichtig mens te worden is de sfeer waarin een kind opgroeit van groot
belang.
Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde, regelmaat, ruimte en respect.
Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Het IKC is een oefenplaats voor de
samenleving.
Om voor dit alles een basis te leggen hebben wij de keuze gemaakt een Kanjer-IKC te zijn.

2.3 Kanjer
De Kanjertraining is een methode die bewustwording en verantwoordelijkheid in de groep creëert.
Kanjer gaat uit van positieve intenties van kinderen, collega’s en ouders. De eigenheid van kinderen en
volwassenen wordt gestimuleerd: ‘leef naar je eigen positieve intenties’.
Kanjer gebruikt vier petten die staan voor vier typen gedrag. Kinderen en volwassenen worden zich
bewust welke pet ze op hebben staan in een situatie en wat dit met de ander doet, of dat hun
bedoeling was en hoe ze het anders zouden kunnen doen.
Kanjer biedt handvatten bij grensoverschrijdend gedrag en brengt positief gezag terug op school. De
effectiviteit van Kanjer is aangetoond in onderzoek
(Vilek & Orobio de Castro, 2010; Overbeek &
Orobio de Castro, 2014).
In alle groepen worden kanjerlessen gegeven en
de pedagogisch medewerkers hanteren dezelfde
principes binnen de opvang.
IKC Bonifatius heeft twee kanjercoördinatoren, zij
zijn expert op kanjergebied: Cilia Witteveen en
Jitske Beek.
Voor alle kinderen, medewerkers en ouders hanteren wij de kanjerregels.

1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. Niemand speelt de baas.
4. Niemand lacht uit.
5. Niemand blijft zielig.

2.4 Onze verwachtingen van ouders
Kanjer vertalen wij door naar verwachtingen van ouders.
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Wij hanteren 7 samenwerkingsafspraken met ouders.
Samenwerking ouders - school
1. De ouder blijft de eerstverantwoordelijke voor (het gedrag van) het kind.
2. De ouder en de leerkracht/pedagogisch medewerker spreken positief over de kinderen en elkaar.
3. Ouders spreken positief over de school en opvang, dit komt de leerprestaties/het ontwikkelproces
ten goede.
4. Ouders en leerkracht/pedagogisch medewerker vertrouwen erop dat een ieder het beste voor
heeft met het kind.
5. Wanneer de ouder en de leerkracht/pedagogisch medewerker spreken over een probleem van
een kind is het doel altijd het vinden van een oplossing die voor kind, ouder en
leerkracht/pedagogisch medewerker het meest bevredigend is.
6. Zij blijven daarbij respectvol naar elkaar toe.
7. Dreigen, schelden of agressie zijn onacceptabel.

2.5 Ons onderwijs
We sluiten met ons onderwijs aan bij het ontwikkelingsniveau van kinderen en betrekken ze actief bij
hun leerproces. We doen dit met eigentijdse methoden, werkvormen en middelen omdat we leren en
een kennisbasis belangrijk vinden. Ontwikkeling en groei van ieder kind is ons uitgangspunt.

Ons schoolconcept kunnen we in het kort als volgt omschrijven:
o

Bij IKC Bonifatius werken we met een jaarklassensysteem.

o

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen we met de Kanjertraining. Wekelijks
geven wij Kanjerles in alle groepen.

o

Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden d.mv. de kernvakken rekenen, taal, spelling en
lezen.

o

De lessen geven we aan de hand van het EDI-lesmodel (Expliciete Directe Instructie) waarmee
we de betrokkenheid van leerlingen versterken.
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o

We bieden de kinderen structuur en voorspelbaar leerkrachtengedrag; we richten ons op leren
samenwerken (coöperatieve werkvormen) en stimuleren van een zelfstandige leerhouding.

o

Er is oog voor de onderwijsbehoeften van íeder kind, bijvoorbeeld extra instructie of juist
compacten en verrijken van de leerstof.

o

We zetten ICT in om het leren interactiever en hedendaags te maken.

o

Er is aandacht voor creatieve en muzikale ontwikkeling.

o

We ontwikkelen doorlopende lijnen tussen opvang-school en leggen verbindingen tussen
binnen- en buitenschools leren.

o

Met onze Kinderraad, bestaande uit kinderen uit de groepen 5 tot en met 8, bespreken we het
reilen en zeilen van het IKC.

o

Wij werken samen met ouders bij opvoeding en ontwikkeling.

2.6 Kinderraad
Democratisch (IKC)burgerschap en leerling-participatie op het IKC kunnen worden versterkt als het
IKC zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap; als kinderen inspraak
hebben; als ze kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen; als ze verantwoordelijkheid leren
dragen. Daarom heeft het IKC Bonifatius een Kinderraad
opgericht met een afvaardiging uit de groepen 5 tot en met 8.
Kinderen hebben goede ideeën en meningen over hoe hun
plezier voor school en leren kan toenemen. Wij vinden het
belangrijk om kinderen te betrekken bij het onderwijs en opvang.
Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt.
De Kinderraad is een goede manier voor kinderen om hun ideeën
en meningen uit te dragen en voor het kindcentrum om er iets
mee te doen.
De Kinderraad kan advies geven aan het IKC of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds
toestemming van de directeur nodig. De raad brengt de andere kinderen op de hoogte van wat ze
doet, dit wordt met medewerking van de leerkrachten of pedagogisch medewerkers in een daarvoor
vastgesteld moment gedaan. De Kinderraad mag bij het IKC ook informatie vragen over de zaken, die
met het IKC te maken hebben.

2.7 Creatieve en muzikale ontwikkeling
Creatieve en muzikale ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op ons IKC.

2.7.1 Muziekimpuls
Voor de jaren 2017 tot en met 2020 heeft het IKC Bonifatius dankzij de muziekimpuls subsidie
muziekonderwijs een extra impuls kunnen geven. Bij IKC Bonifatius klinkt zodoende steeds meer
muziek.
We richten ons op:
-Op het verbeteren van de deskundigheid van groepsleerkrachten.
-Een betere doorlopende leerlijn voor muziek in de verschillende groepen.
-Algemene muzikale vorming in groep 4.
-Als vervolg op AMV voor groepen 5 tijdens BSO het aanbod Muziekmix
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-Als vervolg op het BSO aanbod Muziekmix voor de groepen
6 instrumentenles
-Gelegenheidsorkest of band met leerlingen
-Samenwerking met het Cultuurkwartier/Akte2 in Sneek
Waarom muziekonderwijs?
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Onderzoek
toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op
schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij
aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen.
Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de
ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

2.7.2 Creativiteit en Cultuur in ons curriculum
Met hulp van ouders worden zogenaamde crea-middagen georganiseerd, waarop kinderen in kleine
groepjes aan uiteenlopende activiteiten kunnen deelnemen, zoals fotografie, bakken, werken met gips
en klei, textiel, kennismaking met techniek.
Een keer in de zoveel tijd laten kinderen tijdens een open podium aan ouders zien waar ze mee bezig
zijn. Dit kan in allerlei vormen: een dans, een lied, een toneelstuk, een quiz, een kijkles etc.
De BSO van IKC Bonifatius biedt een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma met o.a.
knutselactiviteiten, theater, sport, natuurlessen en excursies.
Activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-BSO kinderen. Er wordt dan een bijdrage in de kosten
gevraagd.

2.7.3 Cultuur
Met de groepen worden professionele jeugdvoorstellingen bezocht via het cultuurmenu/Akte 2 in
Sneek. Kinderen krijgen zo de kans om bijzondere voorstellingen in de eigen omgeving te zien. De
voorstellingen worden gefinancierd door een bijdrage van school en de gemeente. Bij iedere
voorstelling hoort lesmateriaal.
Tevens maken groepen excursies naar (regionale) musea, bijv. het Nationaal Modelspoormuseum in
Sneek of het Rijksmuseum in Amsterdam.
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3. Leerlingenzorg
3.1 Alle leerlingen succesvol naar school
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.
De wet Passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Daarmee hebben alle scholen een zorgplicht
gekregen. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te
bieden. Er zijn samenwerkingsverbanden gevormd tussen gewone en speciale scholen zodat er voor
alle kinderen een plek is om onderwijs en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. (zie ook
www.passendonderwijsinfryslan.nl)
Alle scholen hebben een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit profiel staat welke
basisondersteuning de school biedt en welke extra ondersteuning de school kan bieden op het gebied
van leerlingenzorg. Het schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directeur.

3.2 Handelingsgericht werken
Op school werken wij volgens het schema van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken
is een planmatige en cyclische werkwijze die tot doel heeft beter af te kunnen stemmen op de
verschillen tussen leerlingen; genaamd adaptief onderwijs (Pameijer et al, 2009). Het heeft tevens als
doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te verbeteren.
Hieronder staan de vier verschillende fases met in totaal zes stappen genoemd:
Fase 1. Waarnemen/signaleren
•

Stap 1: verzamelen van gegevens van de kinderen

•

Stap 2: signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben

•

Stap 2a: bepalen van de doelen voor de komende periode

Fase 2. Begrijpen/analyseren
•

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen

Fase 3. Plannen
•

Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

Fase 4. Realiseren
•

Stap 5: uitvoeren van het leeraanbod in de weekplanningen: hierbij wordt vooruit gekeken wat de
doelen zijn voor de komende periode en wat ieder kind nodig heeft om de basisdoelen te bereiken

Twee maal per jaar worden er methode-onafhankelijke toetsen afgenomen (Cito) in januari/februari
en juni. Zo krijgen we via objectieve standaarden van alle leerlingen betrouwbare gegevens over hun
ontwikkeling.
Daarnaast vinden na het afronden van een blok of hoofdstuk methodetoetsen plaats.
De evaluatie van de toetsen wordt gebruikt als basis voor het plannen van het didactisch handelen
voor de periode die daarop volgt.
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3.3 De rolverdeling binnen de leerlingenzorg
De leerkracht
Binnen het Handelingsgericht Werken en de uitvoering die we er binnen de scholen van de BMS aan
geven, staat de leerkracht en zijn/haar eigen professionaliteit centraal. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheid voor de leerlingen en de begeleiding die zij krijgen in hun klas bij de leerkracht
ligt. De leerkracht is verantwoordelijk voor goed onderwijs, de dagelijkse gang van zaken,
administratie, de planningen, de toetsen en analyses in de groep. Zij kunnen advies krijgen via de
coördinatoren passend onderwijs (cpo). Echter, de verantwoordelijkheid blijft bij de leerkrachten.
Coördinatoren passend onderwijs
Binnen de scholen van de BMS is sinds 1 januari 2018 de Coördinator Passend Onderwijs (cpo)
ingezet. De cpo is er voor de ontwikkeling en doorgang van de onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft de
cpo als taak het zorgen voor het uitvoeren van het model Handelingsgericht werken (HGW) wat de
BMS in al haar scholen ten grondslag legt aan de kwaliteitszorg. Dit betekent: kwaliteitscontrole door
groepsbesprekingen en zorgafspraken maken, uitzetten van zorgvisie / stappenplannen en coaching.
Dit is momenteel nog gericht op de onderwijssituatie, maar zal in de nabije toekomst gericht zijn op
de hele populatie van het kindcentrum incl. 0-4 jarigen.

3.4 Zorg op maat
Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek met ouders wordt bekeken of een kind extra zorg
nodig heeft en welke zorg nodig is.
Met ouders wordt nagegaan of er voldoende mogelijkheden op school zijn om de noodzakelijke zorg
te kunnen geven. De volgende criteria bepalen of IKC Bonifatius de zorg kan bieden die een kind nodig
heeft:
-De organisatie van de school
-Het zorgaanbod van de school
-De aard en de ernst van de zorg die nodig is
-De leeftijd van de leerling
-De onderwijskundige zorg (bijv. menskracht, expertise, begeleiding en middelen)
-De rust en veiligheid van alle kinderen in het kindcentrum
Wanneer duidelijk is dat wij aan uw kind de zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft wordt de
aanmelding omgezet in een inschrijving en krijgen ouders/verzorgers een bevestiging van inschrijving.
Soms kost de oriëntatiefase voorafgaand aan de inschrijving tijd. Wettelijk staan hier 6 weken voor.
Wanneer de zorg niet geboden kan worden, wordt in overleg met ouders / verzorgers naar een
passende oplossing gezocht.

3.5 Grenzen aan en mogelijkheden van de zorg
Of een leerling een zorgleerling is voor ons kindcentrum wordt besproken in overleg met de
leerkracht en cpo.
Bij de intake van nieuwe leerlingen volgen wij een stappenplan zodat we de kinderen al bij de
aanmelding zo goed mogelijk in beeld hebben.
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Wanneer een leerling een zorgleerling is, wordt dit besproken in overleg met de ouders, leerkracht
en cpo. Wanneer we het over een zorgleerling hebben, kan dit op zowel cognitief als sociaalemotioneel gebied gaan.
De school kan hierbij de hulp inschakelen van het gebiedsteam en/of diverse externe experts.
De inzet van de externe experts kan onder andere resulteren in:
•
•
•
•

Een andere aanpak in de klas
Extra onderzoek indien nodig
Eventueel aanpassing van de leerstof
Doorverwijzing naar andere instanties

Als het niet mogelijk is om het kind onderwijs op maat te bieden binnen onze school, dan komt
verwijzing naar een andere school voor regulier onderwijs of het speciaal basisonderwijs aan de orde.
Wij vinden, dat kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede begeleiding. Dit
kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden.
De grens aan de zorg die wij kunnen bieden ligt bij:
- 1 op 1 begeleiding
- meervoudige zware gedragsproblematiek
- als de veiligheid of welbevinden van de omgeving in het geding komt
- wanneer de samenwerking tussen ouders en school onder spanning staat door
onoverkomelijke verschillen van inzicht

3.6 Gebiedsteam voor zorg en ondersteuning
De gemeente Súdwest-Fryslân werkt met gebiedsteams. In een gebiedsteam zitten bijv. een algemeen
maatschappelijk werker, een pedagogisch specialist en een medewerker gemeente (consulent werk
en inkomen, WMO).
Het Gebiedsteam helpt bij vragen over bijv.:
- opvoeden: vragen en problemen bij opvoeden en opgroeien
- onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
Maar ook vragen op het gebied van wonen, geld, gezondheid en verslaving.
Het algemene telefoonnummer om gebiedsteams te bereiken is: 0515-14 0515
IKC Bonifatius werkt nauw samen met het Gebiedsteam van de gemeente Sudwest Fryslân. Zij kunnen
door de school worden ingeschakeld bij zorgen over opvoeding en gedrag, maar ook voor begeleiding
op school op pedagogisch gebied.

3.6.1 Zorgoverleg
De cpo-ers, Gebiedsteammedewerker, locatiecoördinator opvang en de schoolverpleegkundige
hebben maandelijks een Integraal ZorgOverleg (IZO), waarin de voortgang van de samenwerking rond
zorgleerlingen wordt afgestemd. Dit altijd met toestemming van ouders. Ouders en ook leerkrachten
kunnen advies vragen via het IZO. Vragen kunnen gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale
ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of
in de vrije tijd mee te maken kan krijgen.

3.6.2. Contactpersoon Gebiedsteam
De contactpersoon van het Gebiedsteam voor IKC Bonifatius is Desirée Boersma.
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Zij kan door ouders rechtstreeks benaderd worden over zorgen of vragen voor ondersteuning van hun
kind (bv gedrags- of sociaal emotionele problemen). Haar mailadres is: d.boersma@sudwestfryslan.nl.
Desirée Boersma is bereikbaar via haar mobiele nummer: 06-25717010.

3.7 Jeugdgezondheidszorg (GGD Fryslân)
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar.
Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een preventief
gezondheidsonderzoek. Het onderzoek voor 5-jarigen bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek
en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid. Het onderzoek voor kinderen in groep 7 richt
zich op de lichamelijke groei. Ook bij dit onderzoek hoort een gesprek over opvoeding, gedrag en
sociale ontwikkeling. Het telefoonnummer van GGD Fryslân is: 088 229 9222

3.8 De verwijsindex
De Verwijsindex is een digitaal contactinstrument voor professionals die betrokken zijn bij
kinderen/jeugdigen tot 23 jaar. Professionals (gebiedsteammedewerkers, onderwijs, kinderopvang,
leerplicht, thuiszorg, GGZ, jeugdhulp etc.) kunnen hun zorg bij een jeugdige tussen 0 en 22 jaar
aangeven door middel van een signaal. Zo kunnen professionals of ouders zien wie er allemaal bij hen
betrokken zijn. De professionals krijgen via dit systeem automatisch elkaars contactgegevens. Zij
kunnen elkaar dan snel en via korte lijnen vinden om de beste ondersteuning te geven aan een gezin.
Als er aanleiding is om een kind in de Verwijsindex in te voeren, wordt dit altijd van tevoren met ouders
besproken.
In de wet is vastgelegd dat het signaal maximaal 2 jaren blijft bestaan. Het kan wel door de
professionals eerder verwijderd worden, maar het kan ook met 2 jaren worden verlengd. Op het
moment dat een jeugdige 23 jaar wordt, verdwijnen alle gegevens uit de Verwijsindex. Dit is ook in de
Jeugdwet vastgelegd.

3.9 Onderwijs voor meer (hoog) begaafde leerlingen
Op het IKC Bonifatius is aandacht voor leerlingen die meer aan kunnen dan de gemiddelde leerstof.
Binnen de methode kunnen deze kinderen werken met “compacten en verrijken”: ze maken minder
opdrachten en hiervoor in de plaats wordt er extra uitdaging geboden.
Daarnaast wordt er gewerkt met een plusklas.
In de plusklas zitten kinderen die op meerdere gebieden hoog op de Citotoetsen scoren (bovenste
5%) en een dusdanige ontwikkelingsvoorsprong hebben dat de leerstof in de groep niet meer bij hen
past. Anderzijds kunnen dit kinderen zijn waarbij het vermoeden tot onderpresteren bestaat.
Voor de toelating tot de Plusklas gebruiken wij een stappenplan gebaseerd op de jaarlijkse
signaleringslijsten. Daarbij gaan we er vanuit, dat eerst in de klas verrijking en uitdaging geboden
wordt. Als blijkt dat dit niet volstaat, kan een leerling in aanmerking komen voor de Plusklas.
Voor informatie kunt u terecht bij Femke Postma,
coördinator talentontwikkeling.
De Plusklas kan worden gezien als een extra
instructiegroep als onderdeel van hoe er wordt
omgegaan met verschillen in leren tussen kinderen.
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Volgens de Eindrapportage evaluatie Plusklassen van CPS – 2011 moet het aanbod van een Plusklas
worden gebaseerd op drie pijlers waar (meer)begaafde leerlingen behoefte aan hebben. Dit wordt
binnen ons IKC op de volgende manier vorm gegeven:
1. Leren leven: de sociaal emotionele vaardigheden worden versterkt.
2. Leren leren: inzicht krijgen in eigen leerstijl en leereigenschappen. De executieve functies en
metacognitieve vaardigheden worden versterkt.
3. Leren denken: tot leren komen door verbredende activiteiten, cognitieve uitdaging.
De onderwijsbehoeften van de deelnemende leerlingen bepaalt op welke van de bovenstaande
punten het accent ligt in het leerstofaanbod.

3.10 Dyslexie
Als er bij een leerling sprake is van zeer hardnekkige problemen op woordniveau lezen en spelling,
wordt dit door de groepsleerkracht – na overleg met de ouders - besproken met de cpo.
Er wordt pas van een eventueel vermoeden van dyslexie gesproken wanneer er een vooronderzoekje
is geweest dat hier grond voor geeft. De
school zal in dit geval extra hulp aanbieden
ten aanzien van technisch lezen. Als er
ondanks de extra begeleiding onvoldoende
vooruitgang is, kan er een
dyslexieonderzoek worden aangevraagd.
Dit kan pas worden aangevraagd als de
leerling twee jaar leesonderwijs heeft
gehad en er sprake is van een achterstand
van minimaal een jaar.
Wanneer er een vermoeden van dyslexie
is, kunnen ouders een onderzoek
aanvragen. Dit kan bij verschillende
onderzoeksbureaus, de cpo van ons IKC
kan hier informatie over geven. Wanneer er sprake is van enkelvoudige dyslexie volgt er een traject
van vergoede behandeling.
Voor meer informatie kunt u het dyslexieprotocol op de website nalezen.

3.11 Een veilig IKC
Kinderen zijn pas in staat om te leren, spelen en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en
zichzelf kunnen zijn. Zorgdragen voor een sociaal veilig klimaat is een continu proces van voorkomen,
herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag in combinatie met de pedagogische professionaliteit
in het IKC.
Via Scholen op de kaart kunnen ouders en andere belanghebbenden een beeld krijgen van o.a. het
schoolklimaat op IKC Bonifatius. (www.scholenopdekaart.nl) . Iedere twee jaar wordt het
schoolklimaat (en meer) gemeten met behulp van de kwaliteitsmeter PO. Over het schoolklimaat zijn
de ouders en leerlingen (6 t/m 8) in de enquête die in maart 2019 is afgenomen goed te spreken. De
scores liggen in lijn van vergelijkbare scores met een gemiddelde andere school in Nederland.
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Daarnaast wordt jaarlijks de KanVas vragenlijst (Kanjer Volg- en Adviessysteem) afgenomen. De
KanVas bestaat onder andere uit een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala
aan pedagogische adviezen. De leerlingenvragenlijst wordt door ons gebruikt om de sociale
opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden.
IKC Bonifatius heeft twee kanjercoördinatoren:
-Cilia Witteveen, c.witteveen@bonifatiussneek.nl
-Jitske Beek, j.beek@bonifatiussneek.nl
Beiden zijn rechtstreeks te benaderen door leerlingen en ouders.
Deze coördinatoren zijn ‘kanjer-experts’ en weten invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op
het gebied van pesten en de Kanjertraining. Ze ondersteunen collega’s om de Kanjerlessen uit te
voeren.

3.12 Preventie van en omgaan met ongewenst gedrag
Om ‘handen en voeten’ te geven aan voorkomen van gedragsproblemen werken wij binnen het IKC
volgens de principes van de Kanjer-training. Deze richt zich op de belangrijkste waarden binnen de
opvoeding van kinderen: liefde, vertrouwen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We
willen het kind leren een goed mens te zijn, voor zichzelf en de ander. Deze waarden leren de
kinderen niet vanzelf. Ouders en leerkrachten hebben hierin een belangrijke taak.
De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal
teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij
kinderen
Wanneer we gedrag signaleren dat niet past bij de sfeer en cultuur binnen onze school, volgen we
onze ‘Richtlijnen Omgang en Gedrag’.
De kinderen binnen IKC Bonifatius worden aangesproken op hun gedrag en niet op hun persoon.
Hierdoor blijft de relatie in stand en de kinderen krijgen de mogelijkheden om fouten te herstellen en
gedrag te veranderen.
Ongewenst gedrag
Hieronder verstaan wij: gedrag waarvan wij vinden dat dit niet past
binnen de sfeer en cultuur van de school. We onderscheiden hierin
verbaal en fysiek ongewenst gedrag (in de klas).
Het gaat hierbij om:
•

storend gedrag tijdens lessen (geluiden, voor je beurt,
anderen van het werk houden)

•
•
•
•
•

uitdagend gedrag (brutaliteit)
een geringe of geen taakaanvaarding tonen
op een negatieve manier aandacht vragen
overtreding van schoolregels
niet actief meedoen aan de groepsactiviteiten
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Grensoverschrijdend gedrag
Hierbij gaat het om gedrag waar de omgeving last van heeft, zoals agressie.
Het gaat hierbij om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schelden, pesten, grof taalgebruik, dreigen met weglopen
geringe of geen acceptatie van het gezag van de volwassenen, weigeren mee te werken
seksueel getinte opmerkingen
discriminerend gedrag (huidskleur, geloof, persoonlijke (lichaams)kenmerken)
fysiek dreigend gedrag
ongewenst lichamelijk contact
seksuele intimidatie (bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen)
vernieling van materialen
zichzelf opsluiten in een aparte ruimte

Pestgedrag
Pesten is structureel, intentioneel en met kwade zin iemand beschadigen (aldus: gezondheidsraad).
Daarmee zien wij een duidelijk verschil tussen pesten en plagen. Bij het laatste is er sprake van
incidenten, het gebeurt af en toe (een geintje en dan goede vrienden). Pesten gebeurt systematisch,
eens of een aantal keren per week of regelmatig.
Wanneer zich herhaaldelijk een conflict voordoet of er ongewenst gedrag plaatsvindt in de groep,
neemt de leerkracht hierin stelling volgens de afgesproken richtlijnen omgang & gedrag.
Schorsen en verwijderen
Als er sprake is geweest van ernstig wangedrag en de school onmiddellijk moet optreden, dan kan de
school een leerling schorsen. Tijdens de schorsing kan er dan een oplossing gezocht worden. Onder
ernstig wangedrag van een leerling verstaan we bijvoorbeeld mishandeling, diefstal of het herhaald
negeren van een schoolregel.
Als een leerling wordt geschorst of verwijderd, wordt het besluit daartoe genomen door het bestuur
van de Bisschop Moller Stichting in samenspraak met de directeur.

3.13 Overgang naar het voortgezet onderwijs
3.13.1 Plaatsing en advies
Sinds enkele jaren maken alle Friese scholen gebruik van de plaatsingswijzer
(www.plaatsingswijzer.nl ). Door de jaren heen verzamelen wij gegevens (oa Cito toetsen) van uw
kind om zo de ontwikkeling goed in beeld te krijgen en te kunnen volgen. Alle gegevens vanaf groep
6 worden gebruikt voor de plaatsingswijzer. Op deze manier krijgen wij in groep 8 een gedegen beeld
van uw kind en welk type vervolgonderwijs het beste aansluit.
We hanteren onderstaande stappen:
1.

Tot aan medio groep 8 spreken wij over ontwikkelingsgesprekken, deze vinden plaats op basis van
de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en het leerlingvolgsysteem van de school.
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2.

Bij de oudergesprekken na de M-toetsing en E-toetsing in groep 7 wordt het ontwikkelingsgesprek
ondersteund met het bespreken van de Plaatsingswijzer. Samen wordt dan gekeken op welk punt
in de ontwikkeling de leerling op dat moment staat.

3.

Het uiteindelijke advies in groep 8 komt tot stand door een gezamenlijk overleg tussen de
leerkrachten van de groepen 8, de cpo en de leerkracht(en) die uw kind in groep 7 heeft gehad. Zo
komt er een integraal schooladvies tot stand.

4.

Midden groep 8 ontvangen de leerlingen en ouders het definitieve advies voor plaatsing op het
voortgezet onderwijs. Wij noemen dit het adviesgesprek. Deze vindt plaats na de M-toetsing in
groep 8.

Het advies van de school is een bindend advies voor het voortgezet onderwijs. Het voortgezet
onderwijs houdt ons op de hoogte van de doorstroom van leerlingen, zo kunnen wij bepalen wat de
kwaliteit van onze advisering is.
Als ouder meldt u uw zoon of dochter via de basisschool aan op de school naar keuze. Meestal
gebeurt dit in maart. Tijdens het adviesgesprek ontvangt u daarvoor een aanmeldformulier.
De school stuurt het aanmeldingsformulier, samen met de onderbouwing van het schooladvies naar
de nieuwe school. Deze plaatst uw kind dan vervolgens.
Wij raden u aan om verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van het voortgezet
onderwijs te bezoeken. Dit kan eventueel al wanneer uw kind in groep 7 zit.

3.13.2 Eindtoets , IEP-toets
Alle Nederlandse basisscholen nemen vanaf schooljaar 2014-2015 in groep 8 een verplichte Eindtoets
af. Dat gebeurt in de tweede helft van april. De uitslag van de toets komt eind mei binnen. Aangezien
de adviezen van de leerlingen dan al zijn gegeven en de leerlingen veelal zijn opgegeven op een school
voor Voortgezet Onderwijs speelt de uitslag van de Eindtoets in eerste instantie geen rol bij het
vaststellen van het advies.
Mocht de uitslag van de Eindtoets aangeven dat de betreffende leerling een hoger advies had kunnen
hebben, dan hebben ouders de mogelijkheid om over het gegeven advies nogmaals in overleg met de
basisschool te gaan. Het is aan de school om vervolgens het advies wel of niet aan te passen.
Mochten de prestaties op de eindtoets aangeven dat de leerling een lager advies zou moeten hebben
dan eerder gegeven, dan blijft dat gegeven advies overeind. Op IKC Bonifatius gebruiken wij als
eindtoets de IEP-toets.

3.14 Doorstroom naar voortgezet onderwijs
Groep 8 is voor leerlingen een bijzonder jaar. Zij gaan
immers aan het einde van groep 8 de overstap maken naar
het voortgezet onderwijs.
In Sneek zijn diverse mogelijkheden:
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-

RSG Magister Alvinus, openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo, gymnasium

-

CSG Bogerman College, Christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo, technasium,
gymnasium

-

Nordwin College, middelbaar beroepsonderwijs vmbo groen niveau 2 t/m 4

Of leerlingen gaan naar scholen in de regio, bijv. het categorale gymnasium in Leeuwarden, Tjalling
Koopmans college in Hurdegaryp.
De middelbare scholen organiseren open dagen of kijk- en doedagen, waar kinderen en ouders naar
toe kunnen. Wij attenderen de kinderen en u op deze dagen.
In het overzicht op de volgende pagina staan onze uitstroomcijfers van 2016 tot en met 2020.
In procenten is aangegeven naar welk type middelbare school de leerlingen toe gaan na de
basisschool.
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Naar welk middelbaar onderwijs gaan kinderen na groep 8 (2016-2020)
2016
VMBO BK
VMBO GT
HAVO
VWO
TECHNASIUM
ATHENEUM
GYMNASIUM
60 leerlingen

RSG
10 %
15 %
13.33 %
18.33 %
3.33 %
3.33 %
63.33 %

RSG

Bogerman
6.66 %
10 %
3.33 %
5%
3.33 %
1.66 %
1.66 %
31.66 %

Nordwin
1.66 %
1.66 %

Buiten Sneek
1.66 %

3.33 %

1.66 %

Bogerman
5%
7.5%
5%

Nordwin

Buiten Sneek

2017
VMBO BK
VMBO GT
HAVO
HAVO kansklas
HAVO/VWO
VWO
TECHNASIUM
GYMNASIUM
41 leerlingen

5%
62.5%

10%
2.5%
30%

2018
VMBO BK
VMBO GT
HAVO
VWO
37 leerlingen

RSG
8.1%
8.1%
32.5%
27%
75.7%

Bogerman
2.7%
10.8%
5.4%
2.7%
21.6%

Nordwin

2019
VMBO BB-KB
VMBO GT
HAVO
VWO
54 leerlingen

RSG
1,9%
20,4%
18,5%
25,9%
66,7%

Bogerman
1,9%
5,6%
9,3%
7,4%
24,2%

Nordwin
3,7%
1,9%

5,6%

1,9%
3,8%

2020
VMBO BB-KB
VMBO GT
GT+ profiel
HAVO
HAVO+ profiel
VWO
57 leerlingen

RSG
7,0%
17,5%
15,8%
12,3%
3,5%
17,5%
73,6%

Bogerman
7,0%
7,0%

Nordwin

Buiten Sneek

2.5%
11%
5%
5%
34%

1,9%
3,5%
7,0%
26,4%
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2.5%

5%
7.5%

Buiten Sneek
2.7%

2.7%

Buiten Sneek
1,9%

Totaal
20 %
26.66 %
16.66 %
23.33 %
3.33 %
5%
5%
100 %

Totaal
5%
10%
18.5%
5%
5%
34%
10%
12.5%
100%

Totaal
13.5%
18.9%
37.9%
29.7%
100%

Totaal
7,5%
29,8%
27,8%
33,3%
100%

Totaal
14,0%
24,5%
15,8%
14,2%
7,0%
24,5%
100%

4. Onderwijs en opvang
4.1 Groepsindeling
IKC Bonifatius werkt, als de leerlingaantallen dit toelaten, met jaargroepen waardoor kinderen van
ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.
Soms worden combinatiegroepen geformeerd; voor het laatst in 2019-2020 bij de kleuters.
Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen.
Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van
jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed
zelfstandig en geconcentreerd werken.
Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken
achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere
deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl
goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.
Bij de plaatsing in een kleutergroep wordt in principe de leeftijdsgrens op 1 januari gesteld. Kinderen
in groep 1 die in augustus, september, oktober en
november, december jarig zijn worden bij de overgang van
groep 1 naar 2 besproken. Voor sommige kinderen kan het
beter zijn als ze nog een jaar in groep 1 blijven, anderen
kunnen doorstromen naar groep 2. Vanzelfsprekend gaat
dit altijd in samenspraak met de ouders. We kijken hierbij
zowel naar de cognitieve, motorische als sociaal
emotionele ontwikkeling.

4.2 Leerlingvolgsysteem
De leerontwikkeling op school van elk kind wordt
nauwlettend gevolgd. Dit gebeurt in eerste instantie door
observaties en de toetsen die bij de methode horen.
Daarnaast gebruiken we voor de kinderen het CITO-leerlingvolgsysteem. Kleuters in groep 1 worden
overigens niet getoetst en kleuters in groep 2 worden eenmaal per jaar getoetst voor taal en rekenen
ten behoeve van de doorstroming naar groep 3.
Toetsen gaan over taal, rekenen, begrijpend en technisch lezen, spellen en woordenschat. en worden
twee keer per jaar afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. De toetsen geven inzicht in
de ontwikkeling van het kind zich, of hij/zij een achterstand vertoont of juist een (grote) voorsprong
heeft. De leerkracht analyseert de uitkomst van de toetsen op leerling- en groepsniveau. En bekijkt of
en hoe het onderwijsaanbod aangepast moet worden.
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem gebruiken we ook om op schoolniveau de
schoolontwikkeling te volgen. De analyses van de resultaten worden met het team, de directie en MR
besproken. Vanzelfsprekend worden ouders door middel van gesprekken en het rapport op de
hoogte gesteld van de uitkomsten van de toetsen. Een samenvatting van de resultaten van de school
komt via de nieuwsbrief bij ouders.
In het kader van IKC-ontwikkeling streven we ernaar om kind-observaties van de opvang te
integreren in het totaalbeeld van het kind.
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4.3 Basisschool en opvangtijden
Alle groepen hebben dezelfde schooltijden:
Maandag:
8.15 – 14.15 uur
Dinsdag:
8.15 – 14.15 uur
Woensdag:
8.15 – 12.00 uur
Donderdag:
8.15 – 14.15 uur
Vrijdag:
8.15 – 14.15 uur
De kinderen hebben ze aan het eind van hun
basisschoolloopbaan de wettelijk verplichte onderwijstijd
van 7520 uur ruimschoots gehaald.
De inloop is voor alle kinderen van 8.00 (Bonne)/8.05 (Bonnetop) tot 8.15 uur. Zodra de lessen starten
om 8.15 uur wordt van ouders verwacht dat zij niet meer in de klas of school zijn.
De opvangtijden zijn als volgt:
Dagopvang 0-2 en 2-4 jaar
Maandag t/m vrijdag

07.30-17.00/17.30 of 18.30 uur

Peuteropvang 2-4 jaar
Maandag t/m vrijdag

08.15-11.45 , 14.15 uur of 17.30 of 18.30 uur

Voorschoolse opvang
Dinsdag en donderdag
vanaf 07.30 uur
(meerdere dagen mogelijk zodra er voldoende vraag is)
Naschoolse opvang (ook tijdens vrije dagen en schoolvakanties)
Bonne 4+/Bonnetop 9+
Iedere dag
tot 17.00/17.30 of 18.30 uur
Naschoolse activiteiten zijn (tegen een vergoeding) ook toegankelijk voor niet BSO kinderen.

4.4 Halen en brengen
Het is, mede vanwege de verkeerssituatie bij beide
locaties, prettig als kinderen en ouders lopend of op
de fiets naar school komen. Kinderen die op de
fiets komen, stappen af bij de ingang van het
plein en lopen dan naar de fietsenstalling aan de
kant van de Leeuwarderweg.
Bij de locatie Bonnetop is de fietsenstalling bereikbaar vanaf de Priorstraat. Met omwonenden en de
gemeente hebben we afgesproken dat we niet fietsen door de Kloosterstraat.
Om allerlei praktische redenen is lopen of fietsen niet altijd mogelijk, mocht u toch met de auto komen
dan kunt u uw auto parkeren op het Normandiaplein, tot 9.00 uur is dit gratis.
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Parkeert u alstublieft niet voor de school of in de straat tegenover school vanwege de
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers en voor de buurtbewoners.
Voor de Bonnetop kunnen kinderen voor schooltijd afgezet worden aan de Looxmastraat-zijde bij de
Tut en d’r ut plek. Parkeren kan eventueel op de P-plaats bij de Steenklip, bijv. als kinderen gehaald
worden. Het is niet de bedoeling om met de auto in de Kloosterstraat te gaan staan. Hierover zijn
afspraken gemaakt met de gemeente en de buurtbewoners.

4.5 Pauzes en gezond eten
Alle kinderen hebben rond 10.00 uur een half uur pauze en combineren dit met fruit eten.
De kinderen van groep 1 en 2 eten fruit met hun leerkracht in de klas.
Tussen de middag gaan de kinderen een half uur naar buiten.
Daarvoor eten de kinderen tijdens een onderwijsactiviteit bij de leerkracht hun zelf meegenomen
lunchpakket op.
Wij zien graag dat kinderen een gezonde pauzehap (fruit/groente) en een gezond lunchpakket mee
krijgen. Er zijn koelkasten op school om lunches vers te houden.
Bij de BSO gelden dezelfde voedingsrichtlijnen als voor school. Kinderen krijgen gezonde fruit en
groentesnacks en drinken.

4.6 Continurooster en overblijven op school
Sinds de school een continu rooster heeft wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met pedagogisch
medewerkers en onderwijsassistenten die toezicht houden tijdens lunchpauzes van de kinderen. In de
hogere groepen wisselen de leerkrachten elkaar af bij het toezicht houden tijdens de lunchpauze. De
kinderen blijven immers verplicht op school tijdens de lunch.
Tijdens het overblijven blijven de kinderen in hun lokaal. Ze eten en drinken eerst rustig met elkaar en
hebben daarna nog speeltijd.
In de hogere klassen houden leerkrachten toezicht en draagt de school de kosten.

4.7 Snoepen
We snoepen niet op school en bij de opvang. Ook bij een traktatie voor een verjaardag vragen wij u te
kiezen voor een gezonde traktatie. Via de leerkrachten kunnen ouders informatie krijgen over
eventuele allergieën bij klasgenoten.

4.8 Ziekmeldingen
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind ziek is. Wij willen dat graag van u voor schooltijd weten. Wij
zijn tussen 7.45 uur en 8.00 op de Bonne of Bonnetop telefonisch bereikbaar.
Mochten wij ons zorgen maken om herhaaldelijke ziekmeldingen dan kunnen wij onze schoolarts
raadplegen. Bij gefingeerde ziekmeldingen vanwege bv. een extra vakantie vragen wij de
leerplichtambtenaar om een onderzoek in te stellen.
Wij zijn verplicht om ziek- en absentmeldingen in ons administratiesysteem te registreren.
Mocht uw kind niet op school komen en wij hebben geen ziek- of absentmelding ontvangen, dan
wordt u door ons gebeld.
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IKC Bonifatius Bonne, Leeuwarderweg 30, groepen 1 t/m 5:

0515 – 412 719

IKC Bonifatius Bonnetop, Looxmastraat 39, groepen 6 t/m 8:

0515 – 744 023

Meld uw kind eventueel ook direct af voor de BSO!
Voor een ziekmelding of afmelding bij de kinderopvang of buitenschoolse opvang kunt contact
opnemen met:
Dagopvang:

06-15392480

BSO Bonne:

06-21330456

BSO Bonnetop (9+):

06-15390360

4.9 Afspraken dokters, tandarts, ziekenhuis of orthodontist-bezoeken
Het is niet altijd mogelijk, maar toch een dringend verzoek om bij het maken van afspraken rekening
te houden met de schooltijden.

4.10 Medicatie en medische handelingen
Medewerkers van ons IKC zijn niet bevoegd om medicatie toe te dienen of medische handelingen te
verrichten.

4.11 Luizencontrole
Na elke schoolvakantie is er een luizencontrole.
Mocht een kind hoofdluis hebben, dan worden de
ouders hierover geïnformeerd en wordt verwacht
dat ouders ervoor zorgdragen dat hun kind
hoofdluisvrij wordt. Eventueel kan dit m.m.v. de
GGD.

4.11 Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld en bewaard. Regelmatig leggen we gevonden voorwerpen
neer, zodat het meegenomen kan worden. Voorwerpen die niet worden opgehaald worden
weggegooid of naar de kringloop gebracht.

4.12 Schoolvakanties en vrije dagen
De data van schoolvakanties regio Noord en vrije dagen worden jaarlijks vastgesteld. Een overzicht van
de vakanties en vrije dagen vindt u ook in de agenda van Social Schools, het communicatiemiddel met
ouders.
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Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

10 oktober – 18 oktober 2020
19 december 2020 – 3 januari 2021
20 februari – 28 februari 2021
2 april – 5 april 2021
27 april 2021
1 mei – 16 mei 2021 (incl. Hemelvaart)
24 mei 2021
10 juli – 22 augustus 2021

Op de volgende vijf teamstudiedagen zijn de kinderen vrij (school gesloten/opvang open):
-9 september 2020
-18 november 2020
-5 februari 2021
-26 april 2021
-14 juni 2021
Op nationale feestdagen is ons IKC gesloten. In de schoolvakanties en op de overige vrije dagen is de
dagopvang en de buitenschoolse de hele dag geopend.

4.13 Vrijstelling van schoolbezoek (extra verlof)
Op de IKC website is de folder over leerplicht incl. de geldende criteria voor extra verlof van de
gemeente Súdwest-Fryslân te vinden. Als u na het lezen van deze informatie denkt in aanmerking te
komen voor extra verlof dan kunt u een via het contactformulier of social schools een onderbouwde
aanvraag (bij reden voor verzoek) indienen t.a.v. de directeur mw. K.I. Staal.
Aanvragen dienen bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren te worden ingediend.
Bij religieuze feestdagen kan dit tot 2 dagen van tevoren.
Extra verlofaanvragen worden individueel beoordeeld en dit kost tijd. Houd hier rekening mee.
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5. Onderwijsprogramma, ICT en ouderbijdrage
5.1 Vakken en normuren
De overheid heeft voor het basisonderwijs einddoelen vastgesteld, die per vak door elk kind gehaald
moeten worden. De volgende vakken zijn wettelijk verplicht: Nederlands, Engels, rekenen en
wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs.
Basisscholen in Friesland zijn verplicht om Fries aan te bieden.
Een school bepaalt zelf hoe ze de lessen in deze vakken geeft en met welk lesmateriaal.
Over 8 jaren basisschool krijgen leerlingen minimaal 7.520 uur les. Dit zijn de zogenaamde normuren
die vastgesteld zijn door de overheid.
Bij IKC Bonifatius worden de volgende onderwijsmethoden gebruikt:
Voorschoolse educatie peuters & lesmethode
kleuters
Rekenen en wiskunde
Taal, lezen, schrijven
Engels
Fries
Wereldoriëntatie (geintegreerd)
Verkeer
Sociaal emotioneel
Muziek
Gymnastiek
Levensbeschouwing

Peuterplein en kleuterplein
Wereld in getallen; materialen ‘met sprongen vooruit’
Lijn 3, Staal taal en spelling, Nieuwsbegrip, Estafette,
Klinkers en Pennenstreken
Stepping Stones (1, 2 en 6-8; middenbouw 3-5
Eigen en digitaal materiaal
Faqta
Verkeerskrant VVN
Kanjerwerkboeken groepen 4-8
123Zing
Basislessen bewegingsonderwijs
Trefwoord

5.3 Wereldoriëntatie: Faqta
Faqta is een uitdagend (online) leerplatform, waarop kinderen samenwerken met hun maatjes en al
hun vaardigheden gebruiken om de wereld te ontdekken. Leerkrachten hebben een coachende rol bij
het werken met deze methode. Kinderen krijgen interactieve opdrachten en bij ieder thema hoort
een doe-boek.

5.4 Engels
Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De redenen om Engels in het
basisonderwijs in te voeren waren:
-de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca;
-Europees beleid ten aanzien van moderne vreemdetalenonderwijs;
-de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te
laten starten.
Scholen bepalen zelf vanaf welke groep ze Engels aanbieden, het startmoment is niet wettelijk
vastgelegd. Op kindcentrum Bonifatius wordt Engels aangeboden vanaf groep 1, 2 en 6-8.
Halverwege 2019-2020 gaan we Engels aanbieden aan de groepen 3,4 en 5.
Wij gebruiken de methode Stepping Stones. Stepping Stones wordt ook op veel middelbare scholen
gebruikt en legt mede daarom een goede basis.
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Dat jonge kinderen goed in staat zijn om Engels te leren blijkt uit verschillende onderzoeken. Jong
geleerd is oud gedaan gaat zeker op voor het leren van een (vreemde) taal. In 2018-2019 starten wij
met behulp van Stepping Stones junior met het spelenderwijs aanbieden van Engels bij kleuters op
basis van:
1. de taalontvankelijkheid van kinderen;
Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd aanleren. Door gebruik te
maken van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal "natuurlijk" verwerven.
Spelenderwijs met aansprekende activiteiten en aansprekend lesmateriaal.
2. cognitieve voordelen;
Er is wetenschappelijk bewijs dat vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind;
de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.

5.5 Lichamelijke opvoeding
De kinderen van groep 1 en 2 spelen bij goed weer elke dag buiten, daarnaast gaan ze regelmatig naar
het speellokaal op de Bonne voor een gymnastiek-, dans-, of spelles.
De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer in de week gymnastiek in de gymzaal naast het zwembad
of in de gymzaal bij de Julianaschool. De groepsleerkracht geeft deze lessen. Mocht de eigen leerkracht
niet bevoegd zijn om gym te geven, dan geeft een andere groepsleerkracht de gymlessen. Tijdens de
gymlessen dragen de kinderen gymkleding en sportschoenen.
Vanwege de hygiëne douchen de hogere groepen na afloop van de gymnastiekles. Het is mannelijke
collega’s en stagiaires niet toegestaan om de kleedkamers van
meisjes binnen te gaan.

5.6 Fries
In 2017 heeft onze school ontheffing gekregen in het kader van
het Taalplan Frysk voor doceren van het schrijven, spreken en
lezen van Fries. Onze doelstelling is ‘het ontwikkelen van een
positieve houding ten opzichte van het Fries en informatie
verwerven uit gesproken Fries’.
In de onderbouw komt de Friese taal spelenderwijs aan de orde in liedjes, verhalen,versjes en
spelletjes. We vinden het daarbij belangrijk dat ze een eenvoudig Fries verhaal kunnen begrijpen en
verstaan. We verkennen het Fries bijvoorbeeld aan de hand van de programma’s Tsjek, Tomke Tijd
en WitWat van Omrop Fryslân. In sommige jaren werken we projectmatig aan Fries, bv door middel
uiteenlopende Friese thema’s waarvan de opbrengst te zien is in een tentoonstelling .

5.7 Levensbeschouwing
Voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode
Trefwoord.
Trefwoord
is
een
methode
voor
levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil
kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen,
bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze
lessen komen kinderen allerlei vragen tegen, zoals: wat is
eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat
betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen
genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort.
Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit
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verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een
antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken
zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te
maken voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de
toekomst.

5.8 De burgerschapsopdracht
Scholen hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor
burgerschap. Dit is ingegeven door de pluriforme samenleving waarin onze leerlingen opgroeien.
Actief burgerschap, sociale integratie en leren over verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten zijn aspecten die aan bod horen te komen.
Op IKC Bonifatius zit burgerschap verweven in verschillende onderdelen van ons lesaanbod. Het is
zodoende geen afzonderlijk vak. Voorbeelden van vakken, activiteiten en ons pedagogische klimaat
waar burgerschap naar voren komt zijn:
- Door aandacht te besteden aan verschillende geestelijke stromingen en religieuze feestdagen
tijdens aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing;
-

Door aandacht te besteden aan democratie tijdens de zaakvakken;

-

Door leerlingenparticipatie ;

-

In de verkeerslessen (in groep 7 en 8 kunnen de leerlingen een
verkeersdiploma halen waarbij ze zowel een praktisch (op de
fiets) als theoretisch examen moeten afleggen);

-

Tijdens de Kanjerlessen;

-

Door het hanteren van de schoolregels;

-

Tijdens excursies;

-

Voorlichtingen/gastsprekers.

5.9 Leermiddelen
In principe verstrekt school alle leermiddelen.
In groep 3 krijgen de leerlingen een stabilo potlood van school en halverwege groep 5 krijgen de
leerlingen een stabilo pen.
Leerlingen van de groepen 8 schaffen zelf een papieren agenda en een rekenmachine aan.

5.10 ICT en digitaal leren
ICT zien wij als een hulpmiddel bij leren. In de praktijk betekent dit dat wij zowel boeken,
werkschriften als ict-leermiddelen gebruiken. Wij beschikken op beide locaties over een goed wifi
netwerk, waardoor leerkrachten en leerlingen overal toegang hebben tot internet.
Elke groep kan chromebooks inzetten, waarop leerlingen via MOO, mijn Omgeving Online, toegang
hebben tot (oefen)software die het leren ondersteunt. MOO is plaatsonafhankelijk te benaderen
door leerlingen. De kleutergroepen beschikken over iPads met voor kleuters educatieve software.
Lessen over digitale geletterdheid zijn onderdeel van onze Kanjerlessen en wereldoriëntatie Faqta.
Ieder lokaal beschikt over een touchscreen dat ingezet wordt bij het onderwijs.
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Van de meeste leermethodes gebruiken wij de bijbehorende
software voor hedendaags interactief onderwijs.

5.11 Smartphones
Kinderen gebruiken hun mobiele telefoon tijdens de schooluren
in principe niet, tenzij de leerkracht toestemming geeft. Dit
geldt ook tijdens schoolreizen en kampen.

5.12 Huiswerk
Kinderen leren op school zelfstandig werken en plannen. Het is belangrijk dat zij dit niet alleen op
school maar ook thuis kunnen toepassen. Daarom is het goed dat basisschoolkinderen in aanraking
komen met huiswerk en werken aan een effectieve huiswerkattitude
ofwel leren omgaan met huiswerk. Dit ook als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Huiswerk verschilt per leerlaag.

5.13 Schoolreizen/schoolkamp
Alle groepen gaan elk jaar op schoolreis/kamp. Dit hoort bij het
reguliere schoolprogramma. De groepen 1 tot en met 6 gaan één dag op
een (educatieve) schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op
kamp.

5.14 Vrijwillige ouderbijdrage - Ouderraad
Primair onderwijs in Nederland is kosteloos. Basisscholen ontvangen
hiervoor bekostiging vanuit de overheid. Zij krijgen van rijkswege echter
geen geld voor extra activiteiten tijdens sinterklaas, de kerstviering, Pasen of sportdag. Hiervoor
mogen basisscholen ouders om een ouderbijdrage vragen. Bij IKC Bonifatius vraagt de Ouderraad 20
euro per jaar per kind. Deze bijdrage is belangrijk voor het IKC, maar niet verplicht.

5.14.1 Vrijwillige ouderbijdrage – IKC
Jaarlijks vraagt het IKC een bijdrage van 7,50 euro per kind voor algemene schoolkosten. Dit bedrag
wordt gebruikt voor uiteenlopende kostenposten, zoals gastlessen, excursies, materialen voor bv
crea-circuits, vrijwilligersvergoeding.

5.14.2 Overige schoolkosten
Voor de jaarlijkse schoolreizen en schoolkampen betalen ouders voor de onkosten per kind die
gemaakt worden tijdens een schoolreis of kamp.
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SAMENVATTING OUDERBIJDRAGE IKC BONIFATIUS
1.

20 euro p.j. per kind voor extra ’s bij activiteiten

2.

20-30 euro p.j. per kind voor schoolreis 3,4,5,6 (*)
60-85 euro p.j. per kind voor schoolkampen groep 7 en 8 (*)
ca 2 euro p.j. per kind voor groep 1 voor schoolreis (*)
ca 12,50 euro p.j. per kind voor groep 2 voor schoolreis (*)

3.

7.50 euro p.j. per kind voor algemene schoolkosten

(*) hiervoor kan eventueel een beroep gedaan worden op St. Leergeld Sneek.

Inning ouderbijdragen
Ouders krijgen via het oudercommunicatieplatform Social Schools een link uit Wis Collect
toegestuurd waarmee zij een betaling kunnen uitvoeren via iDeal:
-Ouderraad:
eerste helft schooljaar
-Schoolreis/-kamp:
in de periode voorafgaand aan deze activiteit;
-Algemene schoolkosten
eerste helft schooljaar

5.14.3 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen tussen
de 4 en 18 jaar uitgesloten worden van (buiten)schoolse
activiteiten. Ouders met een laag inkomen die wonen in
Sneek en die hun kosten niet vergoed krijgen via
bijzondere bijstand, tegemoetkoming studiekosten of
andere regeling, kunnen in aanmerking komen voor
vergoeding van de kosten via Stichting Leergeld. U kunt
dan denken aan de kosten voor een schoolreis, introductiekamp, excursie van de schoolklas e.d.
Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen, en voor meer informatie, kunt u contact opnemen
met deze stichting via 06-12659541 of via http://leergeldsneek.nl/
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6. Aanmelding basisschool en in/uitschrijving
De basisschool binnen het IKC biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 13 jaar. Alle kinderen
in de basisschoolleeftijd zijn welkom zijn, mits de ontwikkeling- en/of leerbehoeften van het kind
aansluiten bij ons schoolontwikkelingsprofiel. Bij tussentijdse instroom, bijv. een verhuizing of
verandering van school, wordt gekeken naar een goede balans tussen aantallen en zorgintensiteit in
de groepen.

6.1 Aanmelden basisschool
Kinderen kunnen als vierjarige instromen in groep 1. U kunt voor een kennismakingsafspraak voor de
basisschool een mail sturen naar info@bonifatiussneek.nl . Bellen kan ook.
Kiest u voor onze basisschool dan volgt een intakegesprek, een warme overdracht door ouders van
hun kind aan de school. Bij plaatsen van broertjes/zusjes wordt veelal alleen een intakegesprek
gevoerd.
Soms is er tijd nodig om de specifieke onderwijsbehoefte
van een kind in kaart te brengen. Hier kan een school 6
weken de tijd voor nemen, eventueel verlengd met 4
weken.

6.2 Doorstroom peuter – kleuter in het IKC
In ons kindcentrum werken we met doorgaande
ontwikkellijnen. Peuters stromen – mits ons onderwijs
kan voorzien in hun onderwijsbehoefte – door naar de
kleutergroepen. De inschrijving wordt in overleg met
ouders en opvang/onderwijs afgestemd.
Kinderen van 3+ maken al kennis met de kleutergroepen.

6.3 Aanmelden kinderopvang
Op dit moment zijn er voor de basisschool en
kinderopvang nog afzonderlijke adressen en contacten bij
een aanmelding en/of inschrijving.
Voor de kinderopvang kunt u terecht op www.eigen-en-wijzer.nl , vestiging Sneek. Telefonisch is
Eigen&Wijzer bereikbaar op 035 – 58 26 035.
Kennismaking en intakes vinden plaats op de IKC locatie Bonne.

6.4 Voor het eerst naar school
Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Als het kind na de aanmeldprocedure
geplaatst is op de school is kunnen de kinderen komen kennismaken met de groep. Hierover worden
bij de inschrijving afspraken gemaakt.
De kennismaking met de groep vindt plaats in de weken voordat uw kind vier jaar wordt. Dit is mogelijk
tot een maand voor de zomervakantie. Als uw kind een maand voor de zomervakantie vier jaar wordt,
start het in het nieuwe schooljaar in groep 1.
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6.5 Plaatsing van kinderen gedurende een schooljaar
Het is in principe mogelijk dat kinderen gedurende een schooljaar instromen, bijvoorbeeld wanneer
sprake is van een verhuizing. Bij een kennismaking verkennen we met ouders of een kind bij ons op de
juiste plek is en wordt altijd contact opgenomen met de school waar een kind vandaan komt voor
informatie.

6.6 Uitschrijven van school
Als een leerling vertrekt naar een andere basisschool/IKC dan wordt er, op basis van informatie van
ouders, een uitschrijvingsformulier naar de nieuwe school gestuurd. Dit document is nodig voor de
inschrijving op een andere basisschool. In overleg met ouders en de nieuwe school wordt een
onderwijskundig rapport meegegeven of opgestuurd. In zo’n rapport staat informatie over de
ontwikkeling van een kind die relevant is voor een nieuwe school.
Ouders informeren de leerkrachten van hun kind en kunnen kinderen uitschrijven door middel van een
email aan Gitta Knol, administratief medewerker, g.knol@bonifatiussneek.nl.
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7. Ouderparticipatie
7.1 Samenwerking met ouders
Een goede samenwerking tussen ouders en ons IKC vinden wij
belangrijk. Ouderbetrokkenheid zien wij als een gelijkwaardige en
niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
werken
aan
de
(school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid
3.0 wordt dat wel genoemd: van informeren naar samenwerken.
Wederzijdse betrokkenheid en aanzetten tot dialoog vinden wij
belangrijk, omdat ouders en IKC elkaar nodig hebben bij de opvoeding
en het onderwijs. Ze zorgen samen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind.
Door ouders bij het onderwijs te betrekken kunnen de thuissituatie en de schoolsituatie beter op
elkaar afgestemd worden, waardoor kinderen beter gaan presteren. Daarnaast wordt de school voor
ouders meer vertrouwd en ook dit kan stimulerend werken naar de kinderen.

7.2 Ouderraad
Sinds jaar en dag is er op de Bonifatius een actieve en betrokken Ouderraad (OR). De ouderraad is een
stichting en het aantal leden is ongeveer gelijk aan het aantal groepen in de basisschool. In
samenwerking met het team ondersteunt de OR bij de organisatie van extra binnen en buitenschoolse
activiteiten voor alle kinderen. Bijv. Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, sportdagen,
avondvierdaagse en de eindmusical.
De OR maakt er altijd voor de kinderen een feestje van door activiteiten te organiseren en juist dat
tikkeltje extra te geven door aankleding, creatieve ideeën en andere vormen van activiteiten.
De OR kan dit doen dankzij menskracht en middelen via de jaarlijkse ouderbijdrage. In het 2019-2020
bedraagt deze € 20,00 per kind voor het gehele jaar.
De Ouderraad bestaat het schooljaar 2020-2021 uit de volgende personen:
Elske Algra (voorzitter)
Audrey Paques (penningmeester)
Margriet Faber
Liane Dekker
Sybrich de Goede
Marjolein Althuisius
Rixt Ykema
Kim Reitsma
Carin pool
Anisa Safy
Anja Starrenburg
Anne Avis
Eline Algra
Linda Potma
Margot Heepke (secretaris)
Andy Bosma (leerkracht namens de Bonne)
Nardy Reuvekamp (leerkracht namens de Bonnetop)
Wilt u contact met de OR stuur dan een mail naar elskealgra@yahoo.com.
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7.3 De Medezeggenschapsraad en oudercommissie opvang
In de MR hebben 4 ouders en 4 leerkrachten zitting, zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten
van ons IKC Bonifatius. De MR heeft instemmings- of adviesrecht op uiteenlopende thema’s binnen de
school van het IKC.
In de oudergeleding hebben zitting:
Tjitske van Dijk (voorzitter), Carolien Zijlstra , Willem Flu, Frouke Velds
In de personeelsgeleding hebben zitting:
Jitkse Beek, Bianca Zwart, Anjes Hasenack, Jurrien Bodewes.
De MR is bereikbaar via mr@bonifatiussneek.nl
De kinderopvang kent een oudercomissie (OC). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de
oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen.
De oudercommissie bestaat uit 5 ouders, zij vertegenwoordigen de ouders die gebruik maken van
opvang bij IKC Bonifatius. In de oudercommissie hebben in 2020-2021 zitting:
Josette Westerik (voorzitter) , Esther Zonderland, Charlotte Grimberg, Maike van Straaten en Anita van
Dieren.
Het emailadres van de OC is: oc.ikcbonifatius@gmail.com
In Nederland zijn verschillende kindcentra die een Kindcentrumraad ingesteld hebben. De wetgeving
blijft echter achter bij IKC-ontwikkelingen. Hierdoor moet de kinderopvang formeel haar
medezeggenschap regelen via een oudercommissie en de school via een MR.
Eigen&Wijzer en de St. Bonifatiusschool zetten in op het realiseren van een Kindcentrumraad voor IKC
Bonifatius om de nagestreefde integrale manier van werken in de medezeggenschapstructuur te
borgen.

7.4 Klassenouders
Elke leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar binnen de ouders van zijn/haar groep één ouder
als klassenouder. De klassenouder helpt de leerkracht bij de organisatie van activiteiten, bijvoorbeeld
het regelen van vervoer voor een excursie of een andere externe activiteit van de groep.

7.5 Ouderklankbordgroep
Het kindcentrum kent een ouderklankbordgroep. In de klankbordgroep vinden enkele keren per jaar
open gesprekken plaats tussen de directeur, eventuele gasten en een groep ouders over relevante IKConderwerpen. Ouders nemen deel op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak. Uit
ouderklankbordgesprekken kunnen verbeterpunten, ideeën of suggesties voortkomen waar het IKC
haar voordeel mee kan doen. Het is een platform voor dialoog en reflectie.
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8. Informatie en communicatie
8.1 Website Bonifatius
Het kindcentrum heeft een eigen website: www.ikcbonifatius.nl.

8.2 Social Schools & Ouderapp
Social Schools is het digitale communicatiemiddel voor de communicatie met ouders. Als ouder van
het IKC is het noodzakelijk om de app van Social Schools te downloaden. Via school krijgen ouders een
code om een account te kunnen activeren.
De kinderopvang gebruikt een Ouderapp voor de communicatie tussen de opvang en ouders. Ouders
die gebruik maken van de opvang hebben deze app nodig.

8.3 IKC Nieuwsbrief
1X per maand ontvangen alle ouders de digitale nieuwsbrief van het kindcentrum.

8.4 Jaarplanning en IKC informatiegids
De jaarplanning van het IKC is te vinden in de agenda van Social Schools.
De informatiegids van het lopende jaar is te vinden op de website van het IKC.

8.5 Informatieavonden
Ieder jaar starten wij met informatieavonden voor ouders van elke groep, waarop wordt ingegaan op
het reilen en zeilen in de groep en bij het IKC. Ook de kinderopvang organiseert een informatie avond,
waarop specifiek wordt ingegaan op het aanbod en werkwijze van de opvang.

8.6 Adreswijzigingen kinderen
Adreswijzigingen kunnen ouders doorgeven aan Gitta Knol o.v.v. de naam van het kind en de groep.
g.knol@bonfiatiussneek.nl
Adreswijziging van kinderen die alleen naar de opvang gaan kunnen rechtstreeks doorgegeven worden
aan de administratie van Eigen&Wijzer.

8.7 Informatie aan gescheiden ouders
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun kind. Dit geldt ook voor
ouders die gescheiden zijn. Meestal zijn na de scheiding beide ouders belast met het ouderlijk gezag.
Echter, soms is er maar een ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag. In zo’n situatie volgen
wij de wet over informatieplicht (art. 1:377b BW).
Onder informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie,
zoals rapporten, nieuwsbrieven, ouderavonden, voortgangsrapportages, IKC gids.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en het kind woont bij een van de ouders dan zal de
informatie verstrekt worden aan de ouder bij wie het kind in huis woont. Wij gaan ervan uit dat alle
informatie van school via de ene ouder doorgegeven wordt aan de andere ouder. Indien dit niet het
geval is, dan dient de ouder die informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met
de school en zal in overleg bekeken worden of andere afspraken gemaakt kunnen worden. Ouders
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krijgen een gezamenlijke uitnodiging voor ouderavonden. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan
afgeweken worden. Informatie via email kunnen wij naar beide ouders sturen.
Bij co-ouderschap wordt de informatie verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens t.b.v. de
registratie van het kind zijn gemeld. Deze ouder verstrekt de andere ouder de informatie. Als dit niet
het geval is, neemt deze oudercontact op met school.
Een ouder die uit de ouderlijke macht gezet is krijgt beperkte informatie van de school. Hiertoe is zij
wettelijk verplicht, tenzij het belang van het kind in het geding is of er sprake is van een rechtelijk
vonnis. In deze situatie worden beide ouders voor een apart gesprek uitgenodigd tijdens
ouderavonden.
Wij stellen ons neutraal op bij echtscheidingen en waken ervoor ongewild partij te worden. Er mag
geen informatie gegeven worden aan een ouder die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten
koste van de andere ouder te behalen. Voor het weigeren van informatieverstrekking gelden
zwaarwegende argumenten. Een reden is bijv. de veiligheid van het kind.
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels is het van belang dat ouders het kindcentrum tijdig
op de hoogte brengen bij wijzigingen m.b.t. hun burgerlijke staat.
Voor wie
Ouders die met elkaar getrouwd zijn, voor vader en moeder geldt
Ouders die gescheiden zijn, voor vader en moeder geldt
Ouders die hun partnerschap hebben laten registreren
Ouders die met elkaar zijn getrouwd, maar via de goedkeuring van de
rechtbank gezamenlijk gezag uitoefenen
Ouder die niet met het gezag belast zijn
Samenwonen: vader heeft kind erkend en ingeschreven in het gezagsregister,
voor vader en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in
gezagsregister, voor vader en moeder geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven
in gezagsregister, voor vader geldt:
Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst,
voor vader en moeder geldt:
Voogd
Biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend
Grootouders die de verzorging van een kind op zich nemen omdat de ouders
spoorloos zijn

Alle informatie

Beperkte
informatie

X
X1
X
X

nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
X

X
nvt

X1

nvt

nvt

X

nvt

X

X
niet
Niet; per situatie
afstemmen

nvt
niet
Niet; per
situatie
afstemmen

8.8 Oudergesprek onderwijs & opvang
Drie keer in het jaar kunnen ouders via Social Schools intekenen voor een 10-minutengesprek binnen
het onderwijs. Tijdens dit gesprek bespreekt u de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht. We
streven ernaar om voor leerlingen die ook naar de BSO gaan in oudergesprekken aandacht voor
onderwijs en opvang te hebben i.s.m. de pedagogisch medewerkers.
Bij de opvang volgen we de kinderen in hun ontwikkeling en welbevinden. Bij de dagopvang 0-2 jaar
doen we drie observaties en bij de dagopvang 2-4 jaar en peuteropvang doen we twee observaties. Bij
de BSO doen we een jaarlijkse observatie. Aan alle observaties zit een vrijblijvend oudergesprek
gekoppeld.
1

Geen informatie geven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.
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Mocht u met de leerkracht of pedagogisch medewerker willen praten dan hoeft u uiteraard niet te
wachten tot u wordt uitgenodigd, maar vragen we u een afspraak te maken met de
groepsleerkracht/pedagogisch medewerker na schooltijd. Leerkrachten en pedagogisch
medewerkers nemen vanzelfsprekend contact met de ouders op voor een extra gesprek als daar
aanleiding toe is.

8.9 Rapporten
Vanaf groep 2 ontvangen de kinderen elk jaar twee rapporten. Kinderen in groep 1 krijgen 1x een
rapport. Rapporten gaan mee naar huis.

8.10 Open dag
Ieder jaar hebben wij open huis. Tijdens deze dag zijn ouders en andere belangstellenden van harte
welkomen om sfeer te proeven en een kijkje te komen nemen bij school en opvang.

8.11 Klachtroute ouders
Als er sprake is van een klacht of kritiek van ouders, dan willen we dat graag horen. We vinden het
wenselijk dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. Uiteraard op een respectvolle manier. Het
algemene uitgangspunt daarbij is dat de klacht of kritiek altijd eerst besproken wordt met degene die
het betreft, tenzij de aard van de klacht zich daartegen verzet.
Als BMS hebben we voor onze 32 scholen een informele en een formele klachtroute.
Het is de bedoeling om klachten zoveel mogelijk via de informele klachtroute (op schoolniveau) op te
lossen. Pas als dat niet lukt, of als de aard van de klacht zich verzet tegen behandeling via de
informele klachtroute, dient de formele klachtroute te worden gebruikt.
In de ‘handleiding’ hieronder staat beschreven hoe ouders gebruik kunnen maken van de informele
en de formele klachtroute.
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1. Schoolcontactpersoon, de wegwijzer bij klachten.
Als een ouder een klacht heeft, dan kan deze contact opnemen met de schoolcontactpersoon. De
schoolcontactpersoon is bekend met de informele en de formele klachtroute en kan helpen de juiste
stappen te zetten en de juiste personen te benaderen. De schoolcontactpersoon zal vragen de klacht
duidelijk te omschrijven. De schoolcontactpersoon treedt op als procesbegeleider maar neemt niet
inhoudelijk deel aan de klachtbehandeling.
Wij hebben op IKC Bonifatius twee schoolcontactpersonen:
Jitske Beek (leerkracht) en Marije Dijkema (ouder).
U kunt contact leggen met de schoolcontactpersonen via: schoolcontactpersoon@bonifatiussneek.nl
2.Externe vertrouwenspersoon.
Voor klachten over gedragszaken kan een ouder terecht bij de externe vertrouwenspersoon van de
school. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de externe ondersteuningsdienst
van het GIMD, een organisatie voor bedrijfsmaatschappelijk werk. De vertrouwenspersoon gaat na of
de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon informeert de klager over
instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die
samenhangen met de klacht.
Vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen:
Dhr. Peter de Jong, 06 - 107 667 98, p.dejong@gimd.nl
Vertrouwenspersoon voor medewerkers :
Mvr. Margriet Oosterhof, 06 – 185 860 03, m.oosterhof@gimd.nl
3.Informele klachtroute.
I. Als een ouder een klacht heeft die een medewerker van een school aangaat
1. Bij een klacht die een medewerker van een school aangaat bespreekt de ouder dat eerst met de
betrokken medewerker zelf. Belangrijk daarbij is de klacht concreet te benoemen.
2.Als dat naar de mening van de ouder onvoldoende oplevert, dan kan deze de schooldirecteur er bij
betrekken. In dat geval laat de ouder de medewerker weten dat deze de schooldirecteur er bij zal
betrekken. De ouder zet de klacht op papier (dat mag natuurlijk ook via de e-mail) en gaat daarmee
naar de schooldirecteur. De schooldirecteur zal de ouder vragen of de betrokken medewerker er van
op de hoogte is dat deze de schooldirecteur er bij betrokken heeft.
3. De schooldirecteur vraagt de ouder de klacht toe te lichten en vraagt ook de betrokken
medewerker om zijn versie van het gebeurde te vertellen.
4. De schooldirecteur stelt ook de schoolcontactpersoon op de hoogte van de klacht (als die niet al is
ingeschakeld). De schoolcontactpersoon neemt contact met de ouder op om deze te informeren over
de informele en de formele klachtroute.
5. Als de afhandeling van de klacht door de medewerker en de schooldirecteur naar de mening van
de ouder onvoldoende oplevert, kan deze de klacht voorleggen aan het bestuur van de Bisschop
Möller Stichting. In dat geval stuurt de ouder de klacht schriftelijk of per e-mail aan het
bestuurssecretariaat, waarbij de ouder ook de schooldirecteur laat weten dat deze de klacht zal
voorleggen aan het bestuur.
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6. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover
het bestuur.
7. De bestuursadviseur vraagt de leerkracht en/ of de schooldirecteur om zijn versie van het
gebeurde op papier te zetten. 8. De bestuursadviseur nodigt daarna de ouder en de medewerker
en/of de schooldirecteur uit voor een hoorzitting waarin de klacht besproken wordt. Daarna
adviseert de bestuursadviseur het bestuur of de klacht (deels) gegrond moet worden geacht of niet.
9. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij de medewerker en/of de schooldirecteur
vragen welke maatregelen er getroffen zullen worden getroffen. De ouder wordt daarvan op de
hoogte gebracht. 10. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouders hierover informeren.
II. Als de ouder een klacht heeft die de schooldirecteur of schoolleider aangaat.
1. Bij een klacht die de schooldirecteur of schoolleider aangaat bespreekt de ouder dat eerst met de
betrokken schooldirecteur of schoolleider zelf. Belangrijk daarbij is de klacht concreet te benoemen.
2. De schooldirecteur of schoolleider stelt ook de schoolcontactpersoon en het bestuurssecretariaat
op de hoogte van de klacht . De schoolcontactpersoon neemt contact met de ouder op om deze te
informeren over de informele en de formele klachtroute.
3. Als de afhandeling van de klacht door de schooldirecteur of schoolleider naar de mening van de
ouder onvoldoende oplevert, kan deze de klacht voorleggen aan het bestuur van de Bisschop Möller
Stichting. In dat geval stuurt de ouder de klacht schriftelijk of per e-mail aan het bestuurssecretariaat
waarbij de ouder ook de schooldirecteur of schoolleider laat weten dat deze de klacht zal voorleggen
aan het bestuur.
4. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover
het bestuur.
5. De bestuursadviseur vraagt de schooldirecteur of schoolleider om zijn versie van het gebeurde op
papier te zetten.
6. De bestuursadviseur nodigt daarna de ouder en de schooldirecteur of schoolleider uit voor een
hoorzitting waarin de klacht besproken wordt. Daarna adviseert de bestuursadviseur het bestuur of
de klacht (deels) gegrond moet worden geacht of niet.
7. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij de schooldirecteur of schoolleider vragen
welke maatregelen er getroffen zullen worden. De ouder wordt daarvan op de hoogte gebracht.
8. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouder hierover informeren.
III. Als de ouder een klacht heeft die het bestuur van de Bisschop Möller Stichting aangaat.
1. Bij een klacht die het bestuur van de Bisschop Möller Stichting aangaat, stuurt de ouder de klacht
schriftelijk of per e-mail aan het bestuurssecretariaat.
2. Het bestuurssecretariaat stuurt de klacht door naar de bestuursadviseur en informeert hierover
het bestuur.
3. De bestuursadviseur nodigt de ouder daarna uit voor een hoorzitting waarin de klacht besproken
wordt. Daarna adviseert de bestuursadviseur het bestuur of de klacht (deels) gegrond moet worden
geacht of niet.
4. Als het bestuur de klacht (deels) gegrond acht, zal zij aangeven welke maatregelen er getroffen
zullen worden. De ouder wordt daarvan op de hoogte gebracht.
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5. Als het bestuur de klacht ongegrond acht zal zij de ouder hierover informeren.
Formele klachtroute.
Wanneer de informele klachtroute niet heeft geleid tot het wegnemen van de klacht of wanneer de
aard van de klacht zich verzet tegen het volgen van de informele klachtenroute, kan de ouder een
schriftelijke klacht indienen bij deze klachtencommissie. Het bevoegd gezag van de Bisschop Möller
Stichting is aangesloten bij de Klachtencommissie (GCBO):
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070 - 38 61 697, e-mail: info@gcbo.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op www.gcbo.nl
De klachtenregeling van de Bisschop Möller Stichting is te vinden in de IKC informatiegids, de website
van het kindcentrum en de website van de BMS.
IV. Als de ouder een klacht indient bij de landelijke Klachtencommissie.
1. De ouder dient de klacht schriftelijk (of per e-mail) in bij de Klachtencommissie.
2. De Klachtencommissie stuurt de klacht door aan het bestuur van de Bisschop Möller Stichting en
vraagt het bestuur om een schriftelijke reactie.
3. De Klachtencommissie nodigt de ouder en het bestuur uit voor een hoorzitting waarin de klacht
wordt behandeld.
4. Daarna doet de Klachtencommissie schriftelijk uitspraak, waarbij de Klachtencommissie aangeeft
of het de klacht (deels) gegrond acht of niet.
5. Als de Klachtencommissie de klacht (deels) gegrond acht, vraagt zij het bestuur om schriftelijk aan
te geven welke maatregelen zullen worden getroffen. Het bestuur rapporteert dit aan de Raad van
Toezicht.
Anonieme klachten.
De Bisschop Moller Stichting neemt anonieme klachten niet in behandeling.
Klachtenloket en geschillencommissie kinderopvang
U heeft een geschil met een kindercentrum of een gastouderbureau of een peuterspeelzaal. Samen
komt u er niet uit. Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan
het klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) in te schakelen. Daar probeert
men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik
te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor
te
leggen
aan
de
Geschillencommissie:
https://www.degeschillencommissie.nl/overons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

8.12 Privacy
Op BMS-scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken
alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen,
en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
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Het privacyreglement is te vinden op de website van de BMS, www.bms-onderwijs.nl.
In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op
onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen
wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs
rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. De
leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat deze school onderdeel uitmaakt van de Bisschop Möller Stichting (BMS), worden daar ook (een
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven,
zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Welke gegevens er worden
gedeeld is opgenomen in een dataregister, welke is op te vragen bij de directeur.
De BMS heeft voor al haar scholen een gezamenlijk privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe de
school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Dit reglement is met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
vastgesteld. Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er voor de gehele BMS een
functionaris gegevensbescherming (n.dechesne@bms-onderwijs.nl) aangesteld. Bij hem kunt u
terecht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Tevens kunt u terecht bij
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de
directeur van IKC Bonifatius.

8.12.1 Beeldmateriaal
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op
een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik
van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan
met beeldmateriaal van leerlingen).
Wij gebruiken beeldmateriaal voor de volgende doelen:
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1.in de IKC informatiegids en/of folders: informeren
van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over het IKC/de school en de
onderwijs/opvang- mogelijkheden. Hiernaast wordt
het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van het IKC.
2.op de openbare website van het IKC: informeren
van (toekomstige) ouders en (toekomstige)
leerlingen over de school, het gegeven en te volgen
onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
3.op het besloten deel van de website van het IKC:
informeren van ouders en leerlingen over de
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies,
feesten, etc.
4. in de (digitale) nieuwsbrief Ouders en kinderen: informeren over activiteiten en ontwikkelingen op
en om het IKC.

8.12.2 Foto’s maken door ouders op het kindcentrum
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun
kinderen. Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms
komen ouders er samen niet uit en dan wordt het IKC gevraagd om iets te regelen. Het IKC wil voor
álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven
te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en filmpjes’s op het IKC kan moeilijk
worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd.
Wij hanteren de volgende regels voor ouders die foto’s en/of filmpjes maken:
•

Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.

•

Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.

•

Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.

•

Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.

•

Maak een close-up alleen van je eigen kind.

•

Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.

•

Maak afspraken met ouders die meegaan op sportdagen, excursies of helpen in groepen.

Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd wordt en
vervolgens gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van het IKC.

8.13 Sponsoring
IKC Bonifatius volgt de sponsorrichtlijnen van de PO raad en de Bisschop Moller Stichting. Dit biedt
maatschappelijk en onderwijsinhoudelijk verantwoorde kaders bij het sluiten van
sponsorovereenkomsten.
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8.14 ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een
instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg
geheel inzet voor het algemeen belang.
IKC Bonifatius verwacht in de loop van 2021 een ANBI
status te krijgen. Hierdoor kan het IKC schenkingen en erven
aannemen, aangezien gebruik gemaakt kan worden van
belastingvoordelen.
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9. Onze kwaliteit
9.1 Het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen door onderwijsinspectie
Eens in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat
goed, wat kan beter en wat moet beter?
Er staan tijdens een onderzoek vier vragen centraal:
1.Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de
onderwijskwaliteit?
2.Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
3.Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en
die van zijn scholen?
4.Is het financieel beheer deugdelijk?
In december 2018 heeft de inspectie positief geoordeeld over de BMS kwaliteit.

9.1.1 Interne audit
Door middel van een interne audit-aanpak houdt het bestuur zicht op de kwaliteit van haar scholen.
IKC Bonifatius is in mei 2018 voor het laatst intern geauditeerd met een voldoende uitkomst.

9.1.2 Kwaliteit kinderopvang
De opvang heeft jaarlijks een inspectie door de GGD. Dit inspectierapport kunt u lezen op:
https://www.eigen-en-wijzer.nl/integraal-kind-centrum-bonifatius/

9.2 IKC-meerjarenplan en jaarthema’s volgens leerKRACHT
In het IKC meerjarenplan 2019-2023 ‘Voor de kinderen van vandaag en morgen’ staan onze visie en
onze doelen voor de komende vier jaar. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het
vaststellen van het meerjarenplan.
Ieder team werkt aan thema’s uit het meerjarenplan aan de hand van perioidieke haalbare behapbare
doelen volgens de werkwijze van Stichting leerKRACHT die uitgaat van ‘elke dag samen een beetje
beter’.

9.3 Jaarverslag
Elk jaar wordt geëvalueerd in het jaarverslag. Het jaarverslag ligt ter inzage op het IKC.
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9.4 Zicht op onze kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs wordt o.a. geborgd door
groepsbezoeken door de coördinatoren passend onderwijs, de
coördinatoren en de directeur en door
functioneringsgesprekken met de medewerkers.
De BMS kent een systeem van interne audits, waarbij de
kwaliteit van de school beoordeeld wordt a.d.h.v. de normen en criteria van de Onderwijsinspectie.
Iedere twee jaar vindt een BMS tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders, leerlingen 6 t/m 8 en
leerkrachten.
Medewerkers van het IKC scholen zich jaarlijks in actuele of nieuwe onderwerpen passend bij de
koers van het IKC. Alle medewerkers overleggen een verklaring omtrent gedrag bij hun aanstelling.
De kinderopvang binnen ons IKC wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Er wordt gecontroleerd
of we aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. De inspecteur kan onaangekondigd langskomen en
toetst onze locatie onder andere op: pedagogische praktijk, beroepskracht-kindratio, groepsgrootte,
beroepskwalificaties, verklaringen omtrent gedrag (vog's).

9.5 Bedrijfshulpverlening (BHV) op het IKC
Elk IKC is verplicht om een veilige omgeving te bieden aan leerlingen, leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en andere werknemers. IKC’s zijn verplicht om een RI&E uit te voeren. Hierdoor zorgt
de school en opvang er voor dat de meeste risico’s gedekt zijn en de risico’s die nog aanwezig zijn te
voorkomen.
Het IKC zorgt voor voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners. Een BHV-er heeft verschillende taken,
zoals eerste hulp bij ongelukken, ontruimen van de school en bij noodsituaties alarmeren en
coördineren. Jaarlijks worden ontruimingsoefeningen gehouden, deze oefeningen worden in het MT
geëvalueerd.

Disclaimer ’20-’21:
Deze IKC informatiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschreven. Mocht u desalniettemin onvolkomenheden
ontdekken dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons meldt via info@bonifatiussneek.nl
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