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Voorwoord
Dit is de schoolgids van de Bonifatiusschool voor het schooljaar 2020 - 2021. Je kunt hierin lezen wat
onze uitgangspunten en doelstellingen zijn. Verder informeert de gids je over de gang van zaken binnen
onze school; informatie voor kinderen en ouders. Als we ‘ouders’ zeggen, bedoelen wij ouders en
verzorgers. Om de gids goed leesbaar te houden, is het in beknopte vorm geschreven. Voor details
verwijzen wij je naar het Schoolmeerjarenplan 2019-2023 en onze website. Jaarlijks wordt er, op basis
van dit Schoolmeerjarenplan en aan de start van ieder schooljaar, een Schoolplan geschreven. De
Bonifatiusschool is een school waar kinderen ruimte en vertrouwen krijgen om op hun eigen manier te
werken aan de doelen die we samen stellen. De schoolgids is geschreven om je als ouder te informeren
over onze school. De schoolgids bevat ook veel praktische informatie. Je kunt alles terugvinden op onze
website.
Met vriendelijke groet,
Gosse Kingma
Directeur Bonifatiusschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Bonifatiusschool
Melchior Clantstrjitte 18
8551NL Woudsend
 0514591505
 http://www.bonifatiuswoudsend.nl
 directie@bonifatiuswoudsend.nl
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Schoolbestuur
Bisschop Möller Stichting
Aantal scholen: 32
Aantal leerlingen: 6.200
 http://www.bisschopmollerstichting.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Gosse Kingma

directie@bonifatiuswoudsend.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

62

2019-2020

In schooljaar 2020 - 2021 start de school met 65 kinderen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Vertrouwen in eigen kracht

Onderzoekend en ondernemend

Oog voor elkaar

Samenwerken en samen beleven

Verantwoordelijkheid&vrijheid

Missie en visie
Samen beleefd, zelf gedaan met oog voor elkaar!
Leren vanuit jezelf met de taal van relatie, competentie en autonomie.
•

•

•

Relatie Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere
kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap.
Wij besteden veel aandacht aan de relatie met ouders/verzorgers en kinderen omdat wij van
mening zijn dat een zo goed mogelijke relatie een voorwaarde is voor de leermogelijkheden van
een kind. Hoe beter de relatie de des te beter de kans op goede leerresultaten.
Competentie Kinderen willen laten zien wat ze kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat
vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en de
basisbehoefte van het kind.
Autonomie Autonomie verwijst naar het gevoel hebben de dingen zelf te kunnen doen. Zelf
kunnen beslissen, zelf keuzes maken, dat zorgt voor intrinsieke motivatie. Dat kan alleen in een
omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt.

Prioriteiten
In het schoolplan 2020 - 2021 wordt beschreven waar ons team op inzet dit schooljaar. Desgewenst kun
je een exemplaar opvragen bij directeur of CPO.

Identiteit
De Bonifatiusschool is één van de 32 Friese (meest) katholieke scholen, die hoort bij de Bisschop Möller
Stichting (BMS). Waar de BMS onze school de ruimte geeft een school te zijn met een eigen gezicht,
geven wij de kinderen de ruimte om zelfverantwoordelijk een eigen ontwikkeling door te maken.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

In onze school werken we met combinatiegroepen. Dit heeft als voordeel dat kinderen in aanraking
komen met meisjes en jongens van verschillende leeftijden. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en
ondersteunen. Kinderen kunnen via de leerlijnen een niveau hoger of lager werken dan hun
jaarklasgroep. Op die manier sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van ieder kind.
In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. We gebruiken daarvoor onder
andere diverse coöperatieve werkvormen. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de
zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken, worden flexibel
ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen. De groepsgrootte is afhankelijk
van het totaal aantal kinderen van de school, de niveaus van de kinderen en het aantal leerkrachten. De
groepsgrootte kent een maximum. Op dit moment zitten er 22 kinderen in onze grootste groep. Wij
zijn ons bewust van de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen en zijn ook van mening dat deze
verschillen niet zondermeer leeftijdgebonden zijn.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen filosofieles van meester Rob van Ruiten. Kinderen leren thema's
vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en trainen zichzelf in het stellen van onderzoeksvragen.
Dit bevordert de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse
les van juf Femke King. Femke is een near native speaker, haar doel is zo goed mogelijk aan te sluiten
op de individuele leerbehoefte van de kinderen.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Op de Bonifatiusschool streven we ernaar dat de kinderen per groep 1 of maximaal 2 vaste leerkrachten
hebben. Als een leerkracht niet op school kan zijn in verband met scholing of vanwege een andere
oorzaak, dan proberen wij de vervanging eerst met ons eigen team in te vullen. Als dit niet lukt, dan
doen we een beroep op de supporteam van de BMS.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Bevordering van het
taalgebruik

2.2

Engelse taal

Muziek

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Op de Bonifatiusschool voldoen we aan de wettelijke norm waarin gesteld wordt dat minimaal 50% van
de onderwijstijd wordt besteed aan taal en rekenen. We besteden vooral in de onderbouw en
middenbouw iets meer tijd aan taal, omdat we merken dat het leren lezen bij onze kinderen de extra
tijd kan gebruiken. We hechten een groot belang aan goed taalonderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
‘Spelen is leren.’ Naast het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving voor de jongste
kinderen, is dit één van onze belangrijkste uitgangspunten. Door het aanbieden van verschillende
spelmaterialen en spelsituaties stimuleren we de algehele ontwikkeling van ieder kind. Ontwikkeling
van motoriek, creativiteit, taal-, denk- en spreekvaardigheid, is een logisch gevolg van deze werkwijze.
Hoewel spelend leren het uitgangspunt is, proberen wij ook op deze jonge leeftijd al wel blijvend oog te
hebben voor de leerbehoeften van ieder kind. Door de omvang van de groep is oog en oor voor elk kind
goed mogelijk. Wij streven ernaar om juist in de kleutergroep te werken met relatief veel handen, ogen
& oren in de klas, omdat wij van mening zijn dat het juist in deze levensfase essentieel is om de basis
van het jonge kind goed in beeld te hebben. Dit inzicht helpt ons bij het bepalen wat elk kind nodig
heeft.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Lezen
Het belang van goed leren lezen, behoeft geen nadere toelichting. In groep 3 wordt gestart met de
leesmethode Lijn3. We beschikken over veel oefen- en spelmateriaal om het leesaanbod levendig te
kunnen houden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 houden zich op vaste tijdstippen gelijktijdig bezig
met stillezen. Deze ‘leesgewoonte’ zorgt voor een stijgende leesvaardigheid en maakt de kans groter
dat kinderen ook in hun vrije tijd meer gaan lezen. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het kiezen
van een passend boek.
Voor begrijpend lezen, hanteren wij als basis de methode Nieuwsbegrip, aangevuld met 'Zomaar een
tekst’. Deze methode volgt de actualiteit zodat de te begrijpen tekst betekenis heeft voor de kinderen.
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Begrijpend lezen om later beter en zelfstandig te kunnen studeren, is een belangrijke basisvaardigheid
die helpt bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties en leerdoelstellingen, zoals
in onze visie wordt verwoord. De kinderen worden via een intensief systeem gevolgd in hun
leesontwikkeling. Hiervoor hanteren wij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het
Expertisecentrum Nederlands.
Schrijven
Voor het schrijven hanteren wij de methode Klinkers. In groep 3 wordt het schrijven van de letters en de
cijfers aangeleerd. In groep 4 leren de kinderen ook hoofdletters te schrijven.
Taal
Met goede begeleiding bij taal en de ruimte om hier woorden aan te geven, leert ieder kind op eigen
wijze zijn of haar belevenis te verwoorden. Door de juiste begeleiding leert het kind in zijn of haar eigen
verhaal te vertellen en voelt het zich gezien en gehoord. Het leren van een groot aantal woorden is
hiervoor cruciaal. Ons taalbeleid is er dan ook op gericht dat we de focus hebben op het ontwikkelen
van een grote woordenschat. Onze voertaal op school is Nederlands. In de informele of individuele
setting spreken we Fries met de kinderen die Fries met ons spreken. Wij vinden het belangrijk om
kinderen ook in hun moedertaal te laten spreken. Wij vinden het belangrijk om spelling expliciet aan te
bieden met de juiste auditieve spellingsdidactiek dit doen we met het methode Staal.
Rekenen en wiskunde
Voor rekenen/wiskunde wordt vanaf groep 4 de methode Snappet gebruikt. Kinderen worden
uitgedaagd om zelf rekenproblemen op te lossen en zich rekenstrategieën eigen te maken.
Rekenvraagstukken worden tijdens de instructie zoveel mogelijk in een dagelijkse context geplaatst
zodat het kind betekenis aan de getallen kan geven en zich zo de materie beter eigen kan maken. De
kinderen maken de oefenstof in het digitale programma Snappet, zodat kinderen ook hun eigen leerlijn
kunnen volgen.
Wereldoriënterende vakken (leermethode LESKRACHT en talentontwikkeling)
Alle aspecten van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur komen aan de orde vanuit de methode
LESKRACHT. Bij onderzoekend leren speelt naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en
ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. Vanuit
verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie
en betrokkenheid antwoorden te vinden.
Door projectmatig werken ontstaat er een krachtige leeromgeving en onder andere aandacht voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis opdoen
samenwerken
onderzoekend leren
eigen verantwoordelijkheid
ondernemerschap
creativiteit.
het schrijven van teksten (taaldomein schrijven)
het stellen van onderzoeksvragen (taaldomein mondelinge vaardigheid).
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Persoonsvorming en burgerschap
In ons School(meerjaren)plan staat beschreven welke doelstellingen passen bij onze maatschappelijke
missie. Concreet betekent dit dat onze school hier op verschillende manieren aandacht aan besteedt bij
wereldoriënterende vakken, bij excursies en activiteiten. Door vieringen (onder andere Kerst en Pasen)
komen kinderen in aanraking met de betekenis van godsdienst. Onze taak en ons doel is dat kinderen
inzicht krijgen in wat er zich in binnen- en buitenland afspeelt. Cultuur en godsdienst zijn daarbij
belangrijke thema’s.
Talentontwikkeling
Om kinderen te leren om goed samen te werken, krijgen ze eens per twee weken begeleiding van juf
Doro Geis. Doro werkt op onze Sint Jozefschool in Lemmer. Zij coacht de kinderen op een
oplossingsgerichte manier. Hierdoor leren ze uitdagingen aan te gaan, creatief te denken en door te
zetten. Oog hebben voor de talentontwikkeling van kinderen is stap één. Stap twee is, kinderen bieden
wat die ontwikkeling vraagt.
Muziek en Podium
Het stimuleren van een onderzoekende houding bij de kinderen, vinden wij belangrijk. Dit geldt bij
kennis- en zaakvakken, maar ook zeker bij expressieve vakken. De eindmusical van groep 8 was
opnieuw een inspirerend voorbeeld van het belang van het podium in ons onderwijs. Kinderen die in het
dagelijkse schoolse leven zich tamelijk timide voortbewegen, veranderen op het podium in een vrije en
onbevangen rol:
•
•

in dit schooljaar is er weer ruimte gepland op de jaarkalender voor Podium: taal, mimiek, gebaar,
muziek, dans of wat de creativiteit bij onze kinderen ook maar oproept
in samenwerking met Projectbureau Cultuur Kwartier wordt er dit jaar wederom Algemene
Muzikale Vorming (AMV) aangeboden; een binnenschools muziekprogramma voor groep 4. Voor
groep 5 is er gelegenheid om een aansluitend muziekprogramma na schooltijd te volgen.

Lichamelijke vorming
Bewegen en motorische ontwikkeling zijn belangrijk in de lichamelijke en geestelijke groei van het kind.
Lichamelijke oefening begint met het ontwikkelen van de zintuigen en het ontdekken van je eigen
lichaam. De kinderen krijgen materialen en mogelijkheden aangeboden om het zien, horen, voelen,
ruiken en proeven al spelend te ontwikkelen. Vanaf groep 3 worden er gymnastieklessen gegeven. In
samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân, Hilde Dijk, werken wij aan
meer begeleiding en uitbreiding van het sportaanbod in en om de school.
Filosofie
Wij hebben ervoor gekozen om ook dit schooljaar het vak Filosofie aan te bieden aan de kinderen van
de bovenbouw (groep 7-8). Filosofie stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en helpt daardoor bij
het ontwikkelen van het jezelf vragen stellen. Deze vragen zijn het begin van nieuw initiatief. Afgelopen
schooljaar hebben de kinderen van de bovenbouw een bezoek gebracht aan de ouderen in het
verzorgingstehuis. Er zijn gesprekken gevoerd over het thema Over geluk valt te filosoferen. Dat zijn
mooie gesprekken geweest omdat kinderen alles vragen en ouderen vaak wel willen vertellen. Rob van
Ruiten is onze vakleerkracht filosofie.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Werk- en instructielokaal

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Er is geen specifieke behoefte in het voedingsgebied van de school wat betreft VVE. De school
signaleert actief of er sprake is van taalachterstanden bij kinderen. Hierin wordt eventueel extra zorg
van externen betrokken. De samenwerking met de jeugdverpleegkundige van de GGD is goed.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
In ons samenwerkingsverband maken we onderscheid tussen de volgende varianten ondersteuning:
•
•
•
•

de basisondersteuning op de basisschool
de extra ondersteuning op de basisschool
plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs
plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het
samenwerkingsverband Friesland geboden wordt. We verwachten dat alle scholen in het
samenwerkingsverband minimaal voldoen aan deze basisondersteuning. Elk deelnemend
schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de
organisatie daarvan op de eigen scholen. Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van
handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal
staat.
Ondersteuningsdeskundigheid binnen de formatie van de school (extra ondersteuning)
De school heeft deskundigheid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een ervaren en
deskundige leerkracht deelt haar kennis en vaardigheden met de overige teamleden en ondersteunt de
leerkrachten bij de inrichting van het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is
een projectgroep voor deze kinderen.
Ondersteuningsdeskundigheid die vanuit het bestuur beschikbaar is (extra ondersteuning)
Binnen het bestuur is ervoor gekozen om deskundigheid te benutten in de eigen regio en netwerken.
Dit wordt niet bovenschools aangeboden. De scholen verantwoorden de bestedingen voor zorg in een
financieel overzicht en in de algemene begroting. Elk jaar ontvangt de school een budget dat ingezet
kan worden voor extra ondersteuning. De school zet de gelden vanuit de onderwijswet, in voor de
aanschaf van aangepaste materialen en/of onderwijsondersteuning. Ook kan de school de gelden
gebruiken om een specialist (orthopedagoog of psycholoog) in te schakelen. Er is terughoudendheid in
het gebruik van de gelden voor onderzoek bij kinderen. Een diagnose of classificatie levert geen direct
voordeel voor het kind in de onderwijssetting op, dit terwijl de kosten voor onderzoek t.b.v. een
individuele leerling hoog zijn. De directeur en CPO verantwoorden de gelden vanuit de onderwijswet,
hierbij maken zij een afweging in de mogelijkheden van ondersteuning en het collectieve belang. Bij
deze afweging betrekken ze soms specialisten vanuit de BMS.
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Ondersteuningsdeskundigheid die van buiten beschikbaar is (extra ondersteuning)
We zijn als kleine school in staat om wanneer de behoefte er is aan expertise deze snel te vinden, door
de samenwerking aan te gaan met ketenpartners en externe partijen. Er is noodzaak om
ondersteuningsdeskundigheid vanuit een extern netwerk in de school te halen, omdat de school zelf
niet de grootte heeft om vanuit eigen deskundigheid volledige inrichting aan de ondersteuning te
kunnen geven. We zien dit niet als een beperking, de samenwerking met externe partijen is vaak heel
specifiek afgestemd op het kind en levert ons veel kennis en deskundigheid op. Het is wel beperkend in
de opbouw van eigen expertise, omdat op een kleine school de complexiteit van de leerlingpopulatie
minder groot is. De komende jaren zien we kansen in het verbeteren van de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp. En willen we op regionaal niveau werken aan; gezamenlijke visie en
doelstellingen, helderheid over taken en wat we van elkaar kunnen verwachten.
Ondersteuningsvoorzieningen (fysiek, ruimtes, materialen)
De Bonifatiusschool is een ruim gebouw, zonder verdiepingen. De beschikbare ruimtes zijn ruim en
licht. Het gebouw heeft vijf lokalen. De school heeft veel materialen beschikbaar voor ondersteuning.
Er is een ruime orthotheek. Bij de aanschaf van ondersteunende materialen wordt er specifiek gekeken
naar wat kinderen nodig hebben. Aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid is in ruime mate aanwezig.
Samenwerking
De samenwerking met het gebiedsteam en de schoolverpleegkundige is goed en de lijnen zijn kort. Er is
structureel overleg. Ook andere externe partijen zoals de leerplichtambtenaar, politie, ggz, jeugdhulp
en wijkorganisaties zijn goed te bereiken. Een POH-jeugd bij de huisarts wordt nog gemist. Voor ouders
die zorgen hebben over de psychische ontwikkeling van hun kind zou een POH-jeugd een
laagdrempelige stap kunnen zijn. Samenwerking met het voortgezet onderwijs en het speciaal (basis)
onderwijs is er wanneer nodig.
Grenzen in de ondersteuning
Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, toch zijn er soms factoren die begrenzend zijn in wat we
kunnen bieden in de ondersteuning. Factoren die daarbij een rol spelen kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften reeds aanwezig in de groep
de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school
de beïnvloeding van het leerproces van andere kinderen
evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs
de deskundigheid en ervaring van het personeel
de continuïteit binnen het team
de organisatie / differentiatiecapaciteit van de groep en de school
het gebouw- en de materiële situatie van de school.

Wij zullen altijd in overleg met ouders kijken wat de mogelijkheden zijn en daarbij een zorgvuldige
afweging maken tussen wat kinderen nodig hebben en wat wij als school kunnen bieden.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

5

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist
Creatief therapeut werkt vanuit
onze school
Schoolmaatschappelijk werk

1

Filosofie

1

3.2

1
-

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De school werkt vanuit het Protocol Sociale Veiligheid van Kanjer. Dit protocol sluit goed aan bij wat de
kinderen vanuit de Kanjer lessen leren over vertrouwen en veiligheid.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KanVAS leerlingenvragenlijsten sociale veiligheid .
De school monitort halfjaarlijks de sociale veiligheid bij kinderen vanuit KanVAS. De resultaten worden
intern besproken en van hieruit wordt gekeken welke acties eventueel noodzakelijk zijn. Tweejaarlijks
wordt de veiligheidbeleving van leerkrachten, leerlingen en ouders in kaart gebracht vanuit de
schoolenquête van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Meijberg. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
f.meijberg@bonifatiuswoudsend.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Meijberg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
f.meijberg@bonifatiuswoudsend.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Het optimaliseren van
de communicatie met ouders en kinderen is voor ons een belangrijke doelstelling. Wij willen
toegankelijk zijn en staan open voor je mening. Dit is waar wij voor staan, echter wij hebben jouw hulp
nodig om te weten of wij hier ook in slagen. Wij gaan ervan uit dat je ons vertelt wat er bij je leeft.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Social Schools
Ouders blijven doorlopende op de hoogte via Social Schools. Dit is een besloten groep waarmee je met
je telefoon, tablet of computer toegang hebt tot de informatie die je nodig hebt. Als je de berichten
leest en de agenda bijhoudt, ben je goed geïnformeerd. Je kunt de agenda integreren in je eigen privéen werkagenda. Berichten worden centraal verstuurd door de schoolleiding en ook door de
leerkrachten op groepsniveau, zodat je op de hoogte blijft van wat goed en leuk is om te weten.
Schoolgids
Dit is een uitgebreide gids met daarin veel informatie over de school en de inhoud van het onderwijs.
De schoolgids is te vinden op de website en wordt elk schooljaar geactualiseerd. Desgewenst kun je een
fysieke gids opvragen bij ons team op school.
Nieuwsbrief
Eens in de drie weken is er via Social Schools een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is aanvullend op de
algemene berichten in Social Schools en bevat informatie over de lessen, vieringen, de kinderen, ons
team, ouderbetrokkenheid en wat voro ons allemaal leuk en belangrijk is om te weten.
Website
Onze website www.bonifatiuswoudsend.nl geeft je een uitgebreid beeld van onze school.
MijnAlbum
Via mijnalbum worden foto's van activiteiten en vieringen bewaard voor ouders van onze school. Het
wachtwoord is op te vragen bij de directeur van de school.
Brieven
Soms wordt gebruik gemaakt van een losse brief om jou en je kind te informeren. Wij streven ernaar je
zoveel mogelijk digitaal te informeren.
Bezoek
In de kleuterperiode gaan wij bij ieder nieuw kind op bezoek. Ook komen we graag ter kennismaking op
huisbezoek bij nieuwe kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 en/of wanneer er een aanleiding voor is.
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Schoolkrant
De schoolkrant wordt aan het einde van het schooljaar uitgegeven in de vorm van een magazine. Hierin
tref je een overzicht aan van het schooljaar met veel mooie afbeeldingen en verhalen van de kinderen
over lessen en activiteiten.

Klachtenregeling
Als je op- en/of aanmerkingen hebt op onze school of schoolzaken, kun je in de eerste plaats terecht bij
de leerkracht. Indien een probleem niet bij de leerkracht bespreekbaar gemaakt kan worden, kun je bij
de directeur terecht. Daarnaast bestaat er een klachtenreglement. Ouders kunnen klachten indienen
over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van bestuur en personeel. Je kunt een officiële
klacht indienen volgens de regels van dit reglement. Onze school heeft een contactpersoon aangesteld.
Indien nodig verwijst hij je door naar een vertrouwenspersoon. Deze persoon begeleidt de klager in de
verdere procedure. Het reglement ligt ter inzage in de personeelskamer en is in het bezit van de
schoolcontactpersoon en MR.
Als je in gesprek wilt met de leerkracht, CPO of directeur, maak dan even een afspraak.
Je bent van harte welkom.
Schoolcontactpersoon Bonifatiusschool is Loek Hogenhout
Vertrouwenspersoon Bisschop Möller Stichting is Tineke Binnema

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep

Bij veel activiteiten en vieringen.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Regelmatig komt de ouderraad met ideeën. De diversiteit en de betrokkenheid is groot.

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een driedaagse op een waddeneiland. Hiervoor wordt een
extra bijdrage van ouders gevraagd.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Details hierover kun je opvragen bij de schoolleiding.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wil je bij ziekte de school daarvan voor schooltijd op de hoogte te brengen? ’s Ochtends is de school
vanaf 7.45 uur telefonisch bereikbaar. Als we geen bericht van afwezigheid hebben ontvangen, neemt
de school altijd contact met je op. Wil je door bepaalde omstandigheden je kind eerder halen of
brengen, licht dan altijd de desbetreffende leerkracht tijdig in
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar. Dit betekent dat kinderen vanaf deze leeftijd niet zonder
geldige reden thuis mogen blijven. In voorkomende gevallen zul je dus verlof aan moeten vragen. Dit
kan alleen schriftelijk bij de directeur.
Hier volgen enige richtlijnen die we bij het aanvragen van verlof hanteren:
Verlof voor bezoek aan (tand)arts of ziekenhuis
We vragen je dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan kun je
dit bespreken en doorgeven aan de leerkracht.
Verlof in verband met huwelijken, jubilea en begrafenissen
Dit verlof dient te worden aangevraagd bij de directeur van de school. Voor dit verlof wordt doorgaans
toestemming verleend.
Verlof voor extra vrije dagen of vakantie
Hiervoor kan bij uitzondering toestemming worden gegeven. Een verzoek kan drie weken van tevoren
schriftelijk worden ingediend bij de directeur. Mocht je in de zomervakantie vanwege werk niet met de
kinderen op vakantie kunnen, dan kan er eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen extra vrij
worden verleend. Dit moet wel tijdig aangevraagd worden. Bovendien is het verplicht om hierbij een
werkgeversverklaring in te dienen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school.
We vinden het belangrijk om te weten wat ons onderwijs aan kinderen oplevert. Daarvoor gebruiken
we dagelijkse observaties en methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we de methode
onafhankelijke toetsen van een leerlingvolgsysteem (CITO). De leerlingvolgsysteemtoetsen meten of
het kind de lesstof uit de methoden kan toepassen in andere situaties. De uitslag vergelijken we met
het landelijk gemiddelde. Met behulp van deze gegevens maken we analyses van de ontwikkeling van
kinderen en formuleren we doelstellingen om ons onderwijs te verbeteren. We gebruiken de
leerlingvolgsysteemtoetsen voor de vakken spelling, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen vanaf
groep 4. Het is belangrijk dat de eigen ontwikkeling een ononderbroken vorm krijgt en de school hier
op een adequate manier aan werkt.
De kinderen krijgen in plaats van een rapport een doelenboek en portfolio mee. In het doelenboek
staan de doelen die we in een jaar willen behalen. Samen met de kinderen worden in coachgesprekjes
de doelen aangekruist waar aan gewerkt gaat worden en welke doelen zijn behaald. In het portfolio
kunnen kinderen bewijsstukken verzamelen waarmee ze hun eigen ontwikkeling kunnen laten zien. We
doen dit om de kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces. Kind-Oudergesprekken over het
doelenboek en portfolio vinden drie keer per jaar plaats.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Per jaar stromen er tussen de 3 en 15 leerlingen uit. We hebben te maken met groepen van sterk
wisselende samenstellingen/aantallen. Over het algemeen stromen de kinderen op onze school hoger
uit dan op grond van de leerlingpopulatie (Nationaal Cohort Onderzoek 2019) verwacht zou worden.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Per jaar stromen er tussen de vijf en de vijftien kinderen uit. We hebben te maken met groepen van
sterk wisselende samenstellingen/aantallen. Dit maakt het lastig een trend in onderstaande grafieken
te ontdekken. De laatste jaren realiseerden de kinderen van groep 8 voor de eindtoets vaak betere
scores dan het landelijk gemiddelde.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

10,0%

vmbo-k

10,0%

vmbo-(g)t

40,0%

havo

40,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Relatie

Competentie

Autonomie

Goed omgaan met elkaar Wederzijds respect voor ieders levensovertuiging is vanzelfsprekend en de
grondhouding van waaruit wij in school werken. Om vorm te geven aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen werken wij vanuit de onderstaande waarden.
Oog voor elkaar
•
•
•

door je open te stellen voor een ander en te luisteren naar elkaar
door ruimte te krijgen voor het verwoorden van een mening
door de nadruk te leggen op de dialoog en niet op discussie

Vertrouwen in eigen kracht
•
•
•
•

door te oefenen en kennis en vaardigheden op te doen
door gesprekken met elkaar te voeren, durf je steeds meer
door naar elkaar te luisteren, leer je elkaar en jezelf in relatie tot je klasgenoten kennen
door te leren de lat hoog te leggen en het beste uit jezelf te halen.

Een onderzoekende en ondernemende houding
•
•
•

door nieuwe dingen en oplossingen te bedenken
door initiatief te nemen, zaken aan de orde te stellen en met voorstellen te komen
door vragen te stellen, alles te willen weten

Samenwerken en samen beleven
•
•
•

door je mening en gedachten te delen met anderen
door sociaal bewust te (leren) zijn
door aan te bieden anderen te helpen

Vrijheid en verantwoordelijkheid
•
•

door ruimte te geven en te krijgen voor je eigen mening
door samen de verantwoordelijkheid te dragen voor goede omgang met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De kernwaarden van de school zijn bepaald vanuit theorie van professor Luc Stevens.
Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij
omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte
aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in
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leren (Luc Stevens, 2012).
In ons school(meerjaren)plan staat beschreven welke doelstellingen passen bij onze maatschappelijke
missie met betrekking tot persoonsvorming, burgerschap en sociaal-emotionele vorming. Concreet
betekent dit dat onze school hier op verschillende manieren aandacht aan besteedt bij wereld
oriënterende vakken, bij excursies en activiteiten. Door vieringen (onder andere Kerst en Pasen) komen
kinderen in aanraking met de betekenis van godsdienst. Onze taak en ons doel is dat kinderen inzicht
krijgen in wat er zich in binnen- en buitenland afspeelt. Cultuur en godsdienst zijn daarbij belangrijke
thema’s. Sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt inhoud door middel van de Kanjer. Onze leerkrachten
zijn en worden geschoold in de Kanjermethodiek en geven lessen en houden de ontwikkeling volgens
het bijbehorende registratiesysteem bij.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Het BMS-systeem van kwaliteitszorg
Het systeem van kwaliteitszorg omvat:
•
•
•
•

het beheer door de centrale staf van het informatie dashboard van de 32 scholen
de PDCA-gesprekken tussen de directies Bedrijfsvoering en Onderwijs en de schooldirecteuren
de onderwijsaudits op de scholen
de reflectiegesprekken tussen de schooldirecteuren en het CVB

Het systeem van kwaliteitszorg is vastgelegd in de BMS-kwaliteitskader.
Optimalisatie kwaliteitszorg
Met de formulering van het kwaliteitskader en de kwaliteitskalender voor de BMS ligt er het kader voor
de scholen om te komen tot hun eigen kwaliteitskader en kwaliteitsagenda (zie bijlage 2). Deze vormen
de basis voor de verdere ontwikkeling op de scholen van passend onderwijs: het borgen van de
onderwijskwaliteit binnen de opvang van de diversiteit aan leerlingen.
In de achterliggende planperiode is met de invoering van de taak van Coördinator Passend Onderwijs
(CPO) een begin gemaakt met het vormgeven van een beleidsondersteunende en coördinerende taak
binnen de school met betrekking tot de verdere realisatie van passend onderwijs. Vooreerst vindt naast
de hiërarchische aansturing van de CPO door de schooldirectie ook de functionele aansturing van de
CPO plaats vanuit het bestuur.
Aanvullend op de PDCA-cyclus die zich richt op de resultaten van de school zal in 2019 het bestuur zich
per school een beeld vormen hoe zich het proces van kwaliteitsontwikkeling voltrekt. Daarbij vindt met
behulp van externe ondersteuning het overleg plaats met de directie en CPO van elke afzonderlijke
school. Dit overleg zal uitmonden in een rapportage en een advies over de verdere voortgang van het
proces op de school.
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Beschrijving hoe de school monitort of het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zich
ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoefte is afgestemd
Om de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de onderwijs faciliterende factoren bij ons op school op
een goed niveau te houden, beschikken wij per onderdeel over diverse instrumenten en hulpmiddelen
die ons inzicht verschaffen. De jaarlijks geplande PDCA-gesprekken met het bestuur zijn overkoepelend
om het kwaliteitsniveau van de verschillende categorieën te evalueren.
Onderwijskwaliteit
•
•
•
•
•
•

interne audits
schoolzelfevaluaties en PDCA Waarderingskader
kwaliteitskaart Bonifatiusschool
het in beeld brengen van resultaten door het opstellen van een trendanalyse
het doen van groepsbezoeken; lesobservaties en groepsbesprekingen
kerndoelenoverzicht

Binden & boeien medewerkers
•
•
•
•

gesprekkencyclus BMS voor medewerkers
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
competentiethermometer (CT)
mogelijkheden deelname programma persoonlijk leiderschap BMS

Bedrijfsvoering & ICT
•

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Profilering BMS & Scholen en vitaliseren katholiek onderwijs
•
•
•

schoolontwikkeling doorlopend toetsen aan de hand van geformuleerde visie
omgevingsanalyse
periodiek contact met en betrokkenheid van Pastor Hoogma en dominee Bosman. De Pastor
helpt school bij een aantal vieringen rond de traditionele christelijke feestdagen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
groep 1-2 heeft vrij op woensdag- en vrijdagmiddag, groep 3-4 heeft vrij op vrijdagmiddag
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:25 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:25 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:25 - 14:15

- 14:15

-

Donderdag

-

08:25 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:25 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: groep 1-2 is om 12.00 uur vrij
Vrijdag: groep 1-2 en 3-4 is om 12.00 uur vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3-4 en 5-6

woensdag en donderdag

Gymnastiek

groep 7-8

woensdag

Gymnastiek

1-2

doorlopend

Groep 3-8 heeft gym in de sporthal die hoort bij het MFC. De kinderen lopen samen met de leerkracht
(en) naar de sporthal. Groep 7-8 heeft gym op woensdagochtend om half 9. Kinderen kunnen er in
overleg met de leerkrachten voor kiezen om vanuit huis rechtstreeks naar de sporthal te gaan.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Hierover kun je contact opnemen met de mensen
van Thuis bij Thea.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

studiedag

09 oktober 2020

09 oktober 2020

Herfstvakantie

12 oktober 2020

16 oktober 2020

Kerstvakantie

18 december 2020

01 januari 2021

studiedag

25 januari 2021

25 januari 2021

studiedag

19 februari 2021

19 februari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

26 februari 2021

Goede vrijdag

02 april 2021

02 april 2021

Paasmaandag

05 april 2021

05 april 2021

studiedag

06 april 2021

06 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

03 mei 2021

14 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

24 mei 2021

studiedag

21 juni 2021

21 juni 2021

Zomervakantie

09 juli 2021

20 augustus 2021

•
•

Vrijdag 18 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie.
Hemelvaart valt in de meivakantie op 13 mei.

Deze planning is zoveel als mogelijk afgestemd met het voortgezet onderwijs (CVO, RSG en Nordwin)
en de Meester van der Brugschool. Omdat studiedagen school- en teamspecifiek zijn, zullen deze
dagen gedeeltelijk afwijken van de andere scholen.
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