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Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Dit is de schoolgids van de Godfried Bomansschool voor het schooljaar 2019/2020. In deze schoolgids 
beschrijven we het beleid en de afspraken van de school voor het komende schooljaar. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verschaffen, maar de ervaring leert dat er nooit genoeg is. 
Daarom zult u gedurende het schooljaar aanvullingen en correcties ontvangen door middel van de 
Nieuwsflits. Deze schoolgids verschijnt alleen nog maar op de website van de school. Indien u toch een 
gedrukte versie wenst te ontvangen, kunt u deze opvragen bij de directie van onze school. 
 
Deze schoolgids is bijna identiek aan die van het vorige schooljaar. Wij gebruiken het huidige schooljaar om 
een volledig nieuwe schoolgids te schrijven. Januari 2020 zal deze worden verspreid. 
 
 
Wij hopen dat wij u met deze schoolgids van dienst zijn. Mocht u echter tips voor ons hebben, dan horen wij 
deze graag van u. 
 
Wij wensen iedereen een prettig schooljaar toe!  
 
Team van de Godfried Bomansschool 
Algemeen telefoonnummer: 070-3904426 
 godfriedbomans@laurentiusstichting.nl  

 

Voorwoord 

Begripsbepaling 
 
Ouders = ouders en verzorgers 
Wij = de mensen die op de Godfried 
Bomansschool werken 
U = ouders, verzorgers en belangstellenden 
School = de Godfried Bomansschool  
Onderbouw = groep 1 t/m 4 
Bovenbouw = groep 5 t/m 8 
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De Godfried Bomansschool werd op 13 februari 1973 officieel in gebruik genomen.  
De school is genoemd naar de schrijver Godfried Bomans – lees verder(alleen bij digitale versie). 
Onze school was de eerste school met die naam.  
Ongeveer 78 % van onze leerlingen komt uit Rijswijk, 20 % is afkomstig uit Den Haag, de overige 1 % komt 
van buiten deze regio, bijvoorbeeld uit Voorburg en Nootdorp.  
82% van de leerlingen hebben de Nederlandse nationaliteit. 87 % van onze leerlingen heeft Nederlands als 
thuistaal. 80 % van de ouders heeft MAVO of hoger als hoogst genoten opleiding.  
De Godfried Bomansschool is een school van de Laurentius Stichting. Lees verder (alleen bij digitale versie)   
Onze school is gelegen in een mooie groene omgeving aan de rand van de Plaspoelpolder in Rijswijk. Sinds 
de brand van de zomer 2015 verblijven wij hier langdurig in een tijdelijk gebouw. Het gebouw is ruim en licht 
opgezet met veel werkpleinen. Het gebouw ondersteunt in alle opzichten die visie die wij hebben op goed 
onderwijs.  
De school is makkelijk te bereiken, ook met openbaar vervoer (tram 17). Naast het gebouw is ruimte voor 
de fietsen. Vlak naast de school is een bruggetje gebouwd dat ervoor zorgt dat fietsers en wandelaars vanaf 
de Sir Winston Churchilllaan de school goed en veilig kunnen bereiken.  
Wij nemen deel aan de ontwikkeling van de nieuw te bouwen Brede school in het Rembrandtkwartier. Lees 

verder (alleen bij digitale versie) 
De leerlingen van onze school (groep 3 t/m 8) krijgen gymles in de Van Zweedenzaal.  
De Godfried Bomansschool telde op 1 oktober 2017 331 leerlingen. Het verwachte leerlingaantal voor 1 
oktober 2018 is 336 leerlingen. De school start komend schooljaar met 14 groepen. Een team van ruim 25 
enthousiaste leerkrachten draagt de zorg voor de leerlingen. Onder die leerkrachten bevindt zich een 
coördinator leerlingenzorg, een onderbouw- en bovenbouw coördinator, een taalspecialist, een 
rekenspecialist, een specialist jonge kind, een gedragsspecialist en een vakleerkracht bewegingsonderwijs.  
 

Laurentius Stichting 
De stichting waar onze school toe behoort, is de Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs. De 
heilige Laurentius van Rome was een diaken, die in het jaar 258 de marteldood is gestorven. Hij is de patroon 
van het bisdom Rotterdam. Als diaken had hij de taak de heilige boeken in bewaring te houden. Daardoor is 
hij onder andere patroon geworden van mensen met een beroep dat met boeken te maken heeft: 
bibliothecarissen, archivarissen, rechtsgeleerden, boekhouders, maar ook leraren, scholieren en studenten. 
 
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentius Stichting zich ten doel vanuit de 
katholieke grondslag in haar scholen aan in haar werkgebied woonachtige, leerplichtige leerlingen 
kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en te geven. 
De Laurentius Stichting acht het van groot belang dat verweven met haar maatschappelijke taak een 
blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden, die gevonden worden in de katholieke traditie en in de 
gemeenschap van de katholieke kerk. Op de scholen zelf zijn in dit opzicht het vak 
godsdienst/levensbeschouwing alsmede de plaatsing van een aantal religieuze rituelen op de week- en 
jaarprogramma’s belangrijke elementen. 
De Laurentius Stichting streeft er naar om bij de beleidskeuzes de aspecten van gemeenschapsvorming en 
onderlinge solidariteit bewust te betrekken. Door middel van dit streven wil de Laurentius Stichting een 
bijdrage leveren aan een aangename, onderling veilige en opbouwende leef- en werkomgeving voor zowel 
haar doelgroep als haar medewerkers.  
  

Algemene zaken 

http://www.godfriedbomans.nl/
http://www.laurentiusstichting.nl/
http://www.bredeschoolrijswijk.nl/
http://www.bredeschoolrijswijk.nl/
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Vanuit de vijf kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid en eigenheid wordt 
gewerkt aan de pedagogische opdracht de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin ze 
zelfstandig kritisch leren denken en keuzes maken. Zo draagt ons onderwijs bij aan de menselijke ontwikkeling 
van leerlingen, medewerkers en ouders in de lokale en brede maatschappelijke context waar de scholen zich 
in bevinden. 
 
Onder de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs en 1 
praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs). Er werken bijna 900 medewerkers samen aan het katholiek 
onderwijs voor meer dan 8000 leerlingen uit Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden Delfland, Pijnacker-
Nootdorp en Rijswijk.  
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur: mw. dr. S.P. Schenning 
(voorzitter) en dhr. C. J. van der Kraan (lid). Ondersteuning vindt plaats door stafmedewerkers op het gebied 
van identiteit, personeel, huisvesting, ICT, facilitair en onderwijs.  
 

Groepen 
De Godfried Bomansschool werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen: leerlingen met dezelfde 
leeftijd zitten bij elkaar. De groepsstructuur en de leerkrachten per groep vindt u terug op onze website .  
 
De groepsgrootte is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen dat voor een leerjaar is aangemeld. Daarbij 
zetten wij zoveel mogelijk middelen in om de groepen uit  25 à 30 leerlingen te laten bestaan. Dat is prettig 
voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.  
De directeur kan besluiten om van het aantal leerlingen binnen een klas af te wijken. 
 
De groepen 1 en 2 zijn samengevoegd tot één combinatieklas. In die groepen zitten leerlingen van vier tot 
en met zes jaar door elkaar. In de loop van het schooljaar komen er in de kleutergroepen vierjarigen bij. Het 

zijn groeigroepen. De jongere en oudere kinderen kunnen veel van elkaar leren. Ze pikken van begin af aan 
dingen van elkaar op, helpen elkaar en werken samen. De kleuters van groep 1 leren van de oudere kleuters, 
andersom leren de leerlingen van groep 2 verantwoordelijkheid te dragen voor de jongsten. De grotere 
leerlingen vinden dat leuk, hun zelfvertrouwen groeit ervan. Een leerkracht bouwt natuurlijk ook eigen 
momenten in voor groep 1 en voor groep 2. Als groep 2 bijvoorbeeld bezig is met voorbereidende taal- en 
rekenwerkjes, spelen de jongste kleuters in de hoeken.  
Soms doorbreken wij de jaargroepen, dan werken de leerlingen van alle groepen samen, bijv. bij het maken 
van palmpaasstokken of met carnaval.  
Het kan zijn dat wij vanwege bijvoorbeeld leerlingaantallen in de midden- en bovenbouw groepen een 
combinatiegroep moeten maken. Wij streven er dan naar om ‘logische’ combinaties te maken, zodat wij het 
onderwijs in deze groep kunnen blijven waarborgen.  

 
 

http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=854&fromno=844


 

Godfried Bomansschool Schoolgids 20192020 

 

7 

 
 
  

Katholiek 
De Godfried Bomansschool is een katholieke basisschool. Dat wil niet zeggen dat onze leerlingen en ouders 
allemaal katholiek zijn. Onze deur staat ook open voor niet-katholieke kinderen en ouders. 30% van de 
ouders geeft aan katholiek te zijn. 57% geeft geen godsdienst op en 12% heeft een andere godsdienst dan 
katholiek. Wel vraagt de school aan iedereen de katholiciteit van de school te erkennen en te respecteren 
en we willen dat alle leerlingen meedoen aan vieringen als Kerstmis en Pasen. 
De katholiciteit uit zich op verschillende manieren: 
1. Onze school is één van de scholen van de Laurentius Stichting. De Stichting wil bijzonder goed onderwijs 

bieden, vanuit katholieke grondslag. Doel van ons onderwijs is de ontwikkeling van leerlingen tot mensen 
die leven en werken vanuit een grondhouding waarin humaniteit in praktijk gebracht wordt. Mensen 
met hoop en vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Samen met leerlingen, ouders/verzorgers en 
leerkrachten bouwen we binnen de Laurentius Stichting aan scholengemeenschappen waar, in een 
veilige en opbouwende leef- en werkomgeving, het beste van ieder tot zijn recht kan komen. 

2. Wij verlenen medewerking aan de eerste communie en het vormsel en onderhouden contact met de 
Bonifatiusparochie Rijswijk – Den Haag. Viering van feesten als Kerstmis, Pasen e.d. 

3. Tijd en aandacht voor geloofsvragen. De Godfried Bomansschool hanteert de methode Trefwoord. Deze 
methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst, waarover met kinderen van 
gedachten gewisseld kan worden. Zo kunnen onderwerpen als “Wie ben ik?”, “Geweld”,  “Bidden” e.d. 
aan de orde komen.  

 

Missie en visie 
Met onze missie willen wij uitdrukken waar we voor staan. Onze missie is: Samen vooruit! Deze missie is 
gebaseerd op de volgende kernwaarden: 
Ontwikkelen  
Het bewust en gericht werken aan een optimale, brede ontwikkeling van alle betrokkenen en met name van 
de leerlingen. 
Veiligheid en plezier  
Veiligheid is voor ons de belangrijkste voorwaarde om ons te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het van belang 
dat iedereen met plezier en een veilig gevoel naar school kan komen.  
Samenwerken  
Leerlingen werken samen om van en met elkaar te leren. Dit zie je terug in ons onderwijs.  
Als team werken wij samen aan de ontwikkeling van de leerlingen en van elkaar. Om effectief te kunnen 
samenwerken zijn betrokkenheid, een goede communicatie en een heldere structuur onontbeerlijk.  
  
  

Uitgangspunten 
 

http://www.laurentiusstichting.nl/
http://www.bonifatiusparochie.info/
http://www.trefwoord.nl/
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Aanmelden bij ons op school 
Wij vinden het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor onze school. Daarom kunt u met de directie of 
bouwcoördinatoren een afspraak maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.  
Na het kennismakingsgesprek kunt u via het aanmeldingsformulier, dat u na het gesprek meekrijgt, 
aangeven dat u uw kind aan wilt melden bij ons op school. 
Het aanmeldingsformulier moet naar waarheid en zo volledig mogelijk zijn ingevuld, ook moet er een geldig 

BSN van de aangemelde leerling op staan.  

Bij het aanmeldingsformulier behoort een inschrijvingsverklaring omtrent de katholieke identiteit van de 
school, het onderwijspakket, vrijwillige ouderbijdrage, privacy zaken, controle op hoofdluis en foto’s en 
filmmateriaal op de website en op Facebook. 
Zowel het aanmeldingsformulier als de inschrijvingsverklaring moet door de ouders/verzorgers van de 
leerling zijn ondertekend.  
Het inleveren van het aanmeldingsformulier betekent niet dat het kind automatisch is geplaatst. 
Soms zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen. Soms kan er sprake zijn van een voorwaardelijke toelating. 
Dit kan te maken hebben met het opvragen van het onderwijskundig rapport van de voorgaande school of 
de gegevens van de peuterspeelzaal. Toelating van leerlingen mag niet afhankelijk gesteld worden van een 
geldelijke bijdrage. Over toelating van een leerling met extra zorg wordt binnen drie maanden na aanmelding 
besloten. In bijzondere gevallen kunnen leerlingen tijdelijk op de school als gast leerling verblijven. 
Wanneer ouders met een leerling die al een school bezoekt voor aanmelding bij onze school komen, wordt 
er in alle gevallen contact gelegd met die school alvorens over te gaan tot aanname.  
Het protocol 'aanmelding en inschrijven’ staat op onze website en is bij alle scholen van de Laurentius 
Stichting in Rijswijk hetzelfde.  
 
De coördinator leerlingenzorg neemt contact op met externe instanties zoals de peuterspeelzaal of de 
voorgaande basisschool. Het doel hiervan is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe leerling 
en de thuissituatie en te zorgen voor een “warme” overdracht.  
De directie neemt een besluit over de plaatsing.  
In principe staat onze school open voor alle leerlingen, de belangrijkste voorwaarde is echter dat ouders en 
leerlingen onze missie en visie op onderwijs en leren en onze identiteit onderschrijven en respecteren. 
Bovendien speelt bij het besluit van de directie een aantal andere factoren een rol:  
 hoeveel leerlingen zitten er al in de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden?  
 hoeveel leerlingen met specifieke zorg zitten er in de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten 

worden?  
 kan de school het onderwijs bieden dat de leerling nodig heeft? 
 kan de school de eventuele specifieke zorg bieden? 

Indien de leerling kan worden toegelaten, vindt er op school een definitieve inschrijving plaats.  
Ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging.   
Leerlingen kunnen vanaf hun vierde verjaardag binnen de kleuterbouw worden toegelaten. Voorafgaande 
aan dat moment kan de leerling tussen de 5 en 10 dagdelen komen wennen. Een week of 6 à 8 voordat uw 
kind 4 jaar wordt, ontvangt u een brief waarin staat vermeld in welke groep uw kind wordt geplaatst. Bij 
deze brief zit ook een kaart voor uw kind.  Kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden, komen voor de 
vakantie 1 dagdeel wennen tijdens het 'stoeltje passen". In alle gevallen geldt dat "wennen" en kennismaken 
in afstemming is tussen school en ouders.   
Vanaf 4 jaar mag uw kind direct hele dagen op school komen, maar in overleg zijn ook halve dagen mogelijk. 
Overleg tussen school en ouders is heel belangrijk.    

Van 4 tot 12 jaar 

http://www.godfriedbomansschool.nl/
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Wanneer tweelingen bij ons op school komen, worden de kinderen in overleg tussen school en ouders 
ingedeeld.  
 

Bij ons op school 
Kiest u voor onze school, dan kiest u ook voor onze manieren. Bezoekt uw kind onze school dan gelden de 
school- en huisregels van de Bomans. Alle leerlingen, leerkrachten en ouders moeten zich daaraan houden.  
Wij zorgen samen voor een school: 
 waar iedereen zich veilig voelt, in de breedste zin van het woord,  
 waar wij elkaar en elkaars spullen met respect behandelen,  
 waar wij niet belastend over elkaar praten, maar mét elkaar in gesprek zijn, 
 waar oog is voor het individu en waar het kind centraal staat. 
Wij verwachten dat iedereen die op welke manier dan ook aan de Godfried Bomansschool verbonden is te 
allen tijden handelt vanuit deze 4 uitgangspunten. Zowel binnen als buiten de school. 
De directie van de school behoudt zich het recht voor een ieder die zich niet aan deze uitgangspunten houdt 
aan te spreken en indien nodig maatregelen te treffen.  
 

VVE – een goede start 
VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op 
jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE-
beleid is om de ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede 
schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.  
De Godfried Bomansschool doet hieraan mee, door te werken aan een goede overdracht van kinderen van 
peuterspeelzaal naar basisschool.  
Daarnaast hebben wij enkele keren per schooljaar peuterochtenden. Kinderen vanaf 2 ½ kunnen dan met 
hun ouder(s) een uur een activiteit volgen die past bij hun leeftijd en aansluit op de start op de basisschool. 
Zie onze website .  
 

Leerlingen volgen in groep 1-2 
Bij de kleuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK!.  
Bij het werken met KIJK! geeft de leraar op basis van haar professionele observatie, op 17 
ontwikkelingsgebieden, aan in welke ontwikkelingsfase een leerling zich bevindt. Door daarnaast ook te 
kijken naar de basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van 
risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan kan de leraar de juiste 
keuzes maken op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.  
Naast het observatiesysteem KIJK! maken wij ook vanaf groep 2 gebruik van het Leerling Onderwijs 
Volgsysteem van CITO.  
Wanneer leerlingen in groep 2 zitten worden bij hen in januari toetsen van CITO afgenomen: Taal voor 
Kleuters en Rekenen voor Kleuters. 
In februari/maart wordt er over de leerlingen in groep 2 op basis van de KIJK! registraties en CITO toetsen 
een rapportage voor de ouders gemaakt (rapport). Deze rapportage wordt met de ouders besproken. 
Bekeken en besproken wordt of het ernaar uitziet dat uw kind aan het eind van het schooljaar aan de 
voorwaarden zal voldoen om naar groep 3 te gaan. Indien dit (nog) niet het geval is, wordt het plan van 
aanpak met u besproken.  
Wanneer de resultaten van de CITO toetsen in januari niet voldoende worden gemaakt, of niet passen bij 
het beeld dat wij hebben van uw kind in de groep,  wordt uw kind in juni nogmaals getoetst. 
Het uitgangspunt is dat de afname van de toets meerwaarde heeft voor het te bepalen onderwijsaanbod. 
Op basis van KIJK! en de CITO LOVS toetsen wordt de beslissing genomen in welke jaargroep uw kind het 
volgende leerjaar geplaatst gaat worden. Aangezien ouders constant betrokken worden bij het 

http://www.godfriedbomansschool.nl/
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onderwijsproces, is deze beslissing in de meeste gevallen geen verrassing. Indien nodig zal de directie van 
de school een definitief besluit nemen.  
Leerlingen die op school zijn gekomen in groep 1 tussen de zomervakantie en januari zullen het volgende 
schooljaar zeer waarschijnlijk in groep 2 zitten. Dit is geen harde grens, maar wel een uitgangspunt, waarbij 
maatwerk van groot belang is. Leerlingen die tussen januari en de zomervakantie op school komen, zullen in 
de meeste gevallen dus 3 schooljaren kleuter zijn.   
Dit betekent dat leerlingen langer en korter dan één jaar jongste kleuters kunnen zijn. Leerlingen zijn in 
principe maar één jaar oudste kleuter. Er moeten zwaarwegende argumenten zijn om een leerling na dat 
jaar niet naar groep drie te laten gaan. 
 

Wanneer naar het volgend leerjaar? 
Uitgangspunt bij ons op school is dat leerlingen in principe niet doubleren of versnellen. Wij bieden de kinderen 
onderwijs op maat. In sommige gevallen is, ondanks extra hulp aan een zorgleerling een jaar doubleren echter 
verstandig. Wij volgen hierbij het volgende stappenplan: 

 De leerkracht geeft vroegtijdig, maar uiterlijk eind maart, aan de ouders en de intern begeleider door dat 
hij/zij zich zorgen maakt. Hier wordt een verslag van gemaakt dat in het dossier gaat. Een kopie van dit 
verslag gaat naar de ouders.  

 Eind mei vindt er een eindgesprek met de ouders plaats. Dit gesprek wordt bijgewoond door de leerkracht 
en indien nodig de intern begeleider. Criteria voor zittenblijven zijn dat een kind op cognitief, sociaal of 
emotioneel gebied een achterstand heeft, die niet met een aparte leerlijn is op te lossen. De achterstand 
moet aantoonbaar en concreet zijn.  

 Wordt er een beslissing genomen conform het voorstel van school, dan wordt er een verslag gemaakt van de 
bijeenkomst. Het verslag wordt ondertekend door de intern begeleider en door de ouders en wordt bewaard 
in het dossier.  

 Wordt er geen beslissing genomen doordat de mening van de school en de ouders tegenstrijdig blijft, dan 
wordt er ook een verslag van de bijeenkomst gemaakt die door beide partijen wordt ondertekend. Een kopie 
van dit verslag gaat naar de ouders. Met de ouders wordt dan afgesproken dat het kind door de zorggroep 
zal worden besproken. 

 De directie, de intern begeleider en de leerkracht beleggen een gesprek met de ouders. 
 Vervolgens wordt er een eindbeslissing genomen door de directie.  
 Er wordt een verslag van het gesprek met eindconclusie gemaakt dat door beide partijen wordt 

ondertekend. De ouders krijgen een kopie van het verslag. 
 

Samenstelling groepen vanaf groep 6 
De afgelopen jaren is het leerlingaantal van de Godfried Bomansschool sterk toegenomen. Dit heeft tot 
gevolg dat wij sinds schooljaar ’14-’15 vanaf groep 3 te maken hebben met parallelgroepen.  
Sindsdien worden vanuit de kleutergroepen de groepen 3 samengesteld. Met de dan beschikbare informatie 
over de kinderen stellen we zo evenwichtig mogelijke groepen samen. Criteria daarbij zijn 
vriendjes/vriendinnetjes, verhouding jongens/meisjes, verdeling reeds bekende ondersteuningsbehoeften 
enz.  
In de groepen 3, 4 en 5 wordt steeds meer duidelijk hoeveel didactische en/of pedagogische ondersteuning 
de leerlingen nodig hebben en dus de groep nodig heeft. Ook blijkt iedere keer weer dat dit van groep tot 
groep erg kan verschillen. Door bijvoorbeeld verhuizingen zien we ook wel eens scheefgroei ontstaan tussen 
het aantal jongens en meisjes in een groep. 
Om de ondersteuningsbehoefte goed over de groepen te verdelen, eventuele scheefgroei in 
leerlingaantallen recht te trekken en omdat het sociaal gezien goed is om in een andere groepssamenstelling 
te zitten, willen wij na het 5e leerjaar de groepen aan het einde van het schooljaar mixen tot nieuw 
samengestelde groepen 6. 
 
Daarbij spelen uiteraard deze criteria weer een rol: vriendjes/vriendinnetjes, verhouding jongens/meisjes, 
verdeling reeds bekende ondersteuningsbehoeften enz. 
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We voorkomen op deze manier dat we groepen alleen mixen als er zaken “aan de hand zijn”. Het zal veel 
lastiger zijn deze beslissing te nemen wanneer het alleen gebeurt bij groepen waarbij iets speelt.  
We weten ook uit ervaring dat een dergelijk besluit voor veel onrust zorgt, zowel bij kinderen als bij ouders.  
 
De directie van de school behoudt zich het recht voor om beargumenteerd af te wijken van dit beleid. Dit 
wil zeggen, wanneer het in het belang is van het merendeel van de leerlingen en in het belang van beide 
groepen om niet te mixen, wij dit dan ook niet zullen doen. De ouders zullen hiervan uiterlijk voor de 
voorjaarsvakantie op de hoogte worden gebracht. 
 
In schooljaar '18-'19 hebben wij een groep 5, een groep 5-6 en een groep 6. Na dit schooljaar zullen deze 
groepen opnieuw worden samengesteld en als nieuwe groepen starten in ons nieuwe gebouw.  
 

Naar een andere basisschool 
Wanneer ouders hun kind uit willen schrijven van onze school, geven zij dit tijdig aan bij de directeur van de 
school. Wij verzoeken de ouders dit te doen in een persoonlijk gesprek. De ouders vullen een verzoek om 
uitschrijving in. 
Wij kunnen een leerling pas uitschrijven van onze school wanneer wij een inschrijvingsbewijs hebben 
ontvangen van de nieuwe school.  
Als een leerling wordt uitgeschreven naar een andere school (basisschool of VO school), geven wij die school 
een onderwijskundig rapport op school gebruikt zijn, de vorderingen van de leerling en de 
onderwijsbehoeften. Zo vergemakkelijken wij de overgang. De ouders krijgen een kopie van dit 
onderwijskundig rapport. 
 

Naar het voortgezet onderwijs 
In de laatste twee basisschooljaren richten wij de blik op het voortgezet onderwijs. Wij kijken welke vorm 
van voortgezet onderwijs voor elk kind het meest geschikt is.  
Hieronder leggen wij uit hoe dit op de Godfried Bomansschool gebeurt.  
 
Om een verantwoorde keuze te kunnen maken, zullen ouders moeten weten welke schooltypes en welke 
scholen er in de omgeving zijn. In november organiseren wij daarom een informatieavond voor de leerlingen 
en ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs (VO). Wij vertellen tijdens de avond meer over de 
verschillende niveaus van het VO, de wijze waarop wij tot een advies komen en het tijdpad.   
 
Vier zaken bepalen het advies om de kans op succes in het voortgezet onderwijs zo groot mogelijk te maken:  
1. schoolvorderingen, resultaten  

2. persoonlijke factoren, inzet  

3. intelligentie (wordt alleen getoetst indien nodig)  

4. omgevingsfactoren  
 
De schoolvorderingen, resultaten vormen de basis waarop het voortgezet onderwijs verder kan gaan. De 
schoolvorderingen meten wij met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem (vanaf groep 2), de methode 
gebonden toetsen en de entreetoets van Cito in groep 7.  
De Entree toets van Cito in groep 7 biedt ons een vooruitblik naar de vorm van VO die op dát moment het 
meest passend lijkt, op basis van een aantal methode onafhankelijke toetsen. Het gaat hierbij om een 
vooruitblik, geen advies.  
Bij kinderen waarvoor het lastig is om een advies te bepalen, bijvoorbeeld omdat zij later zijn ingestroomd, 
kunnen wij extra meetinstrumenten inzetten zoals het drempelonderzoek.  
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Wij vragen de leerlingen en ouders van groep 7 en 8 na de informatieavond in november welk type 
vervolgonderwijs zij passend vinden voor de betreffende leerlingen.  
 
Onder persoonlijke factoren verstaan we: motivatie, enthousiasme, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen. 
Tevens komen deze factoren ter sprake tijdens de oudergesprekken. 
 
De intelligentie biedt inzicht in de mogelijkheden die een leerling heeft. De intelligentie kan slechts ten volle 
tot ontwikkeling komen door persoonlijke - en omgevingsfactoren. Het kan zijn dat wij een 
intelligentieonderzoek door de psycholoog van de onderwijsbegeleidingsdienst laten afnemen. Dit gebeurt 
altijd in overleg met de ouders.  
 
Onder omgevingsfactoren verstaan we: support (van thuis, de groep leerlingen) en de kansen die geboden 
worden.  
De resultaten van de verschillende toetsen komen in een overzicht te staan, dat in een adviesgesprek met 
de ouders wordt besproken. Het doel daarvan is:  

 tot een verantwoorde keuze te komen 

 mogelijk nog extra aandacht te geven aan bepaalde aspecten 

 afspraken maken over aanmelding  
 
Wij geven in de periode tussen 1 november en 19 december 2018 het concept aanmeldformulier met 
voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst mee aan ouders. Bij het voorlopig advies ontvangen de ouders 
een lijst met scholen die onderwijs binnen het gegeven advies aanbieden. Met dit voorlopige advies gaan de 
ouders in de oriëntatieperiode van 7 januari t/m vrijdag 8 2019 opzoek naar een vervolgschool.  
 
Vervolgens ontvangen ouders op 1 februari 2019 het definitieve advies met een nieuwe lijst met scholen. 
Aan de hand hiervan vullen de ouders een voorkeurslijst in. Deze voorkeurslijst leveren zij in de 
aanmeldingsperiode van 2 weken in bij de school die op nummer 1 van hun voorkeurslijst staat.  
 
Alle basisschoolleerlingen moeten een eindtoets maken. De Godfried Bomansschool zorgt dat deze toetsen 
worden afgenomen. Wij gebruiken daarvoor de eindtoets van het Cito. Het advies van de basisschool, voor 
aanname op het voortgezet onderwijs, is leidend. Wanneer de uitslag van de eindtoets van het Cito hoger is 
dan het gegeven advies, zullen wij het advies van januari heroverwegen.  
 
Binnen de regio Haaglanden zijn afspraken gemaakt over het proces van aanmelding op het voortgezet 
onderwijs. Wij volgen deze afspraken.  
In de weken na de kerstvakantie zullen de scholen van voortgezet onderwijs te bezoeken zijn op hun Open 
Dagen van 7 januari t/m 8 februari 2019. Op 9 februari start de aanmeldingsperiode. Deze duurt twee weken 
tot 22 februari. Na deze periode wordt door het voortgezet onderwijs bekeken of de leerling plaatsbaar is. 
Daarbij hanteren de scholen soms een voorrangsbeleid, bijvoorbeeld: broertjes/zusjes, kind van 
personeelslid en zelfde stroom onderwijs (daltonà dalton). Het is dus belangrijk daar naar te vragen. 
Leerlingen die niet op de school van hun eerste keuze geplaatst zijn, krijgen via centrale loting en matching 
een plaats op een van de andere scholen van hun voorkeurslijst. 
 
Het maakt niet uit of u vroeg of laat op een school aanmeldt. Alle aanmeldingen in deze periode gelden als 
gelijktijdig aangemeld. Op één en dezelfde dag (4 april) krijgt iedereen te horen op welke school van hun 
voorkeur de kinderen zijn geplaatst. 
Mocht het kind niet in de eerste ronde geplaatst zijn, dan volgt een tweede aanmeldingsronde: 8 t/m 12 
april. Er moet weer een nieuwe voorkeurslijst ingevuld worden met scholen die nog plek hebben.  Alle 
leerlingen die na de eerste periode nergens aangemeld of uitgeloot zijn, kunnen zich dan alsnog op een 
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school aanmelden. Plaatsing wordt dan wel bepaald door loting en matching. 16 april krijgen de ouders te 
horen of hun kind geplaatst is.  
In juni zullen verschillende scholen kennismakingsdagen organiseren voor hun nieuwe leerlingen.  
De hele procedure kunt u nalezen bij BOVO Haaglanden  
 

Over de grens 
Bij herhaald wangedrag, waarbij de veiligheid van de leerling in kwestie of de medeleerlingen en/of 
personeel van school niet meer gegarandeerd kan worden, kan het voorkomen dat de directie van de school, 
na overleg met het College van Bestuur en leerplicht, het voornemen heeft over te gaan tot schorsing en/of 
verwijdering. Alvorens over te gaan tot deze procedure, zal de directie van de school aan de ouders kenbaar 
maken dat deze procedure tot de mogelijkheden behoort. 
Het College van Bestuur neemt op voordracht van de directie een besluit de leerling voor een bepaalde tijd 
te schorsen. Schorsing is voor een basisschool leerling een vergaande maatregel!  
De school blijft gedurende de schorsingsperiode verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling. Na de 
periode van schorsing wordt, na een gesprek met de ouders, de leerling weer toegelaten in de groep. Er 
worden duidelijke afspraken gemaakt om te zorgen voor verbetering in het gedrag. 
Soms doet er zich een situatie voor waarbij een leerling onevenredig veel aan begeleiding en aandacht 
vraagt, dat mogelijk ten koste gaat van de overige leerlingen. Verwijdering kan dan overwogen worden. 
Situaties als een vertrouwensbreuk tussen ouders en school of de twijfel of de leerling wel geschikt is voor 
het basisonderwijs kunnen eveneens aanleiding zijn voor de directie van de school het bestuur te adviseren 
tot verwijdering van de leerling.  
Verwijdering is gebonden aan wettelijke voorschriften: ouders moeten zijn gehoord, door de school moet 
aantoonbaar gezocht worden naar een andere school en ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het 
besluit van het College van bestuur. 
Een exemplaar van de notitie Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen ligt er inzage op school en 
is te vinden op de website van de Laurentius Stichting.  
 

 
 
 

https://www.bovohaaglanden.nl/
http://www.laurentiusstichting.nl/
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De Godfried Bomansschool kiest voor leerstof die dekkend is voor de kerndoelen. Bovendien vinden wij het 
belangrijk dat leerstof eigentijds en functioneel is. Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen een 
ononderbroken en brede ontwikkeling kunnen doorlopen die hen adequaat voorbereidt op het voortgezet 
onderwijs.  
 
Het onderwijsprogramma is in te delen in: 
 basisvaardigheden (taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen, schrijven, rekenen en woordenschat) 
 wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap, natuurkunde & techniek) 
 overige vakken: Engels (vanaf groep 1), verkeer, studievaardigheden 
 expressie (tekenen, handvaardigheid, muziek) 
 bewegingsonderwijs 
 sociaal- emotionele vaardigheden d.m.v. de KIVA lessen 
 

Terug- en vooruitblik schooljaar  
Het afgelopen schooljaar, hebben wij met elkaar veel weten te realiseren. Het team van de Bomans heeft 
hier met veel betrokkenheid, enthousiasme en plezier aan gewerkt. 

o We werken in alle groepen met KiVa en het KiVa team is actief binnen de Bomans, d.w.z. zij 
ondernemen actie indien nodig. KiVa laat een schoolrapportage zien, ingevuld door de leerlingen, 
waarbij zichtbaar wordt dat kinderen zich veilig voelen op de Bomans en zich serieus genomen voelen 
indien er sprake is van pestgedrag. 

o We geven lesinstructie volgens het EDI model en maken gebruik van coöperatieve werkvormen. EDI 
is een bewezen aanpak om leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere 
prestaties bij alle leerlingen. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en 
laat hen zo succes ervaren. In schooljaar ‘17-‘18 zijn wij gestart met het implementeren van EDI bij 
ons op school. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over de EDI- structuur in de les, denktijd 
voor leerlingen, inzet van beurtenstokjes, gebruik van wisbordjes, en het antwoorden in volledige 
zinnen. We hebben afgesproken dat EDI in ieder geval bij rekenen en taal/spellinglessen terug is te 
zien.  

o We zijn van groep 1 t/m 8 thematisch gaan werken. In groep 1 t/m 4 is veel aandacht voor leren 
vanuit spel. In groep 5 t/m 8 staat onderzoekend en ontdekkend leren centraal. Met Thematisch 
werken willen we leerlingen de gelegenheid geven hun 21e -eeuwse vaardigheden verder te 
ontwikkelen en ons onderwijs vanuit het thema verder te verrijken.  

o Afspraken over werken met methodes zijn besproken in de bouwvergaderingen en deze zijn verwerkt 
in het onderwijskundig handboek. 

o Er is een opzet gemaakt voor het ICT-beleidsplan. Dit zal nog verder uitgewerkt worden in het nieuwe 
schooljaar. 

o Het 2e jaar van ons traject Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft in het teken gestaan van de regiegroep, 
welke bestaat uit; ouders en teamleden. Dit heeft geresulteerd in een uitgewerkte visie op 
Ouderbetrokkenheid 3.0. Ook de oudergesprekkencyclus is onder de loep genomen en zal dit 
schooljaar op een andere manier vormgegeven worden, waarbij we toe werken naar een 
communicatieplan op maat voor elke leerling. Verder is er met meerdere ouders in een panelgroep 
gesproken over het huidige huiswerkbeleid. Hier zullen we komend schooljaar mee verder gaan.  De 
regiegroep zal schooljaar 18-19 verder aan de slag gaan met de 10 aspecten van ouderbetrokkenheid 
3.0. 

Onderwijs 
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o De doelstellings- en resultaatgesprekken zijn gevoerd tijdens de groeps-leerlingbespreking.  
o De directeur heeft deelgenomen aan de werkgroep Brede School. Inmiddels is er een architect 

gekozen en liggen de tekeningen, voor de nieuwbouw, op tafel. In juni 2018 is gestart met de bouw. 

De verwachting is dat wij in de zomervakantie van 2019 kunnen verhuizen naar de mooie nieuwe 

school aan de Wijnand van Elststraat.  
 

Naast bovengenoemde geplande activiteiten zijn er natuurlijk ook de standaard activiteiten geweest die 
we allemaal met succes afgerond hebben, zoals: 

o De jaarlijkse informatieavond voor alle groepen 

o De kennismakingsgesprekken met de ouders/verzorgers van alle leerlingen 

o Oudergesprekken n.a.v. de rapporten 

o Inloopochtenden groep 1 t/m 8 

o Peuterochtenden 

o De bingo georganiseerd door de OR 

o Het kamp van groep 8 

o De Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

o De schoolfotograaf 
o Dag van de Leerkracht 
o Kinderboekenweek 

o Sint Maarten 

o Sinterklaasviering 
o Kerstviering 

o Carnaval 
o Grote Rekendag 

o Grote Sportdag 

o Paasviering 

o Koningsspelen 

o Herdenking monument groep 7 en 8 

o Projectweek Ridders en Kastelen 

o Schoolreis Archeon 

o Uitglijden oudste kleuters naar groep 3 

o Stoeltje passen 

o Afscheid groep 8/musicalavond 

 

Vooruitblik komend schooljaar, 2018-2019 
Het afgelopen jaar hebben we veel van onze gestelde doelen kunnen behalen. Dit is te danken aan de 
stabiele koers en de inzet en het enthousiasme van ons team. 
Komend schooljaar zullen wij ons richten op de volgende doelen; 

o De leerkrachten op de Bomans geven effectief instructie, zodat de opbrengsten liggen op het niveau 
dat verwacht mag worden. Hierbij maken wij gebruik van de nieuwe theorie: EDI (Expliciet Directe 
Instructie) 

o Leerkrachten op de Bomans bevorderen op de meest optimale manier de woordenschatverwerving 
van hun leerlingen. 

o Op de Bomans werken we met wereldoriëntatie thematisch en onderzoekend.  
o Op de Bomans werken we in de groepen 1-2 thematisch en onderzoekend leren, in groep 1 t/m 3 

staat spelend leren bij het thema centraal. Ook in groep 4 in veel aandacht voor het kleine spel.  
o Verder vormgeven van beleid voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 
o De 10 aspecten van Ouderbetrokkenheid 3.0 verder uitwerken met de regiegroep en de aspecten 

zichtbaar toepassen in de praktijk. 
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o We borgen ingezette veranderingen, zoals; het toepassen van het handelingsmodel bij het 
rekenonderwijs, vignet gezonde school verlengen en uitbreiden, project School op Seef voortzetten, 
begrijpend lezen en luisteren voortzetten, het onderwijskundig handboek aanpassen en bijstellen, 
start maken met gesprekkencyclus CO07. 

o Voor onze methode aanvankelijk leesonderwijs zullen wij komend opzoek gaan naar een nieuwe 
methode waar we in schooljaar ‘19-‘20 mee gaan werken. Hiervoor wordt een werkgroep gestart.  

Voor de verdere uitwerking van boven genoemde doelen, verwijzen wij naar het jaarplan 2018-2019. 
 

Sociale Veiligheid 
Kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen in een 
vertrouwde omgeving. Wij willen dan ook een sociaal pedagogisch klimaat creëren waarin ieder kind zich 
ondersteund, betrokken, veilig en geaccepteerd voelt. 
KiVa 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij KiVa. Dit is een bewezen effectief, school breed 
programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het 
schooljaar behandelen we 10 thema’s. De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen 
van pesten. Kinderen krijgen meer inzicht in wat pesten is en wat zij er tegen kunnen doen. 
Leerlingvolgsysteem 
Wij gebruiken de KiVa-monitor om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. In oktober en mei van elk schooljaar is er een meting. Onze 
leerlingen vullen dan een vragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst wordt een rapport gemaakt dat een 
beeld geeft van het klimaat in de groep. Op basis van deze informatie ondernemen wij, mocht het nodig zijn, 
gerichte acties om te zorgen voor een fijnere sfeer. 

 
Didactische aanpak 
In onze didactische aanpak baseren wij ons op: 
 handelingsgericht werken (HGW) 
 EDI (Expliciet Directe Instructie) 

 Coöperatief Leren 
 Opbrengstgericht werken (OGW) 
 
Handelingsgericht werken (HGW) 
Handelingsgericht werken betekent vooral rekening houden in je onderwijs met de onderwijsbehoeften van 
leerlingen en is sterk gericht op samenwerking met de omgeving van de leerling (d.w.z. zowel vanuit school, 
als vanuit ouders en kind bezien). We onderkennen dat er verschillen zijn tussen leerlingen en dat de ene 
leerling meer tijd nodig heeft om zich eigen te maken dan een andere leerling. We proberen hier zoveel 
mogelijk rekening mee te houden in de instructie (uitleg) en in de verwerking (zie punt 2, doordacht 
lesgeven). 
Er zijn bij handelingsgericht werken 7 uitgangspunten : 
·         De leerkracht probeert zoveel mogelijk rekening te houden met wat een leerling nodig heeft (werken in 
3 instructiegroepen). 
·         Wij werken vanuit van een transactioneel kader. Dit betekent dat de omgeving, het gezin, de ouders, de 
club waar de leerling naar toe gaat van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling. Samenwerken met 
ouders is hierbij dus erg belangrijk. 
·       De leerkracht doet ertoe. De leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht! Hierbij werken we aan: 
effectieve leertijd, effectieve instructie, een goed pedagogisch klimaat en klassenmanagement. 
·       Wij benutten het positieve daar waar het kan. Wij gaan uit van wat een leerling al kan en gaan daar mee 
verder. 
·       Wij zijn gericht op samenwerken. 
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·       Wij zijn doelgericht, we werken met duidelijke, zo concreet mogelijke doelstellingen voor (een groep) 
leerlingen. 
 
·         Handelingsgericht werken kent systematiek en is voor een ieder duidelijk. We verzamelen gegevens van 
de groep leerlingen, waardoor we kunnen bekijken wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften clusteren 
we zoveel mogelijk (3 groepen). We maken hier een groepsplan voor. We gaan hiermee aan het werk en het 
wordt geëvalueerd. Daarna kunnen we beginnen met het verzamelen van gegevens en begint de gehele 
cyclus weer opnieuw. 
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen een Handelingsplan krijgen. In dit plan wordt opgeschreven 
wat ouders en school in een bepaalde periode en op welke manier willen bereiken met een leerling binnen 
het onderwijs. Een handelingsplan is verplicht binnen het speciaal onderwijs en wanneer een kind met  een 
individueel arrangement naar het regulier onderwijs gaat. 
 
EDI 
Het uitgangspunt bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten 
en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 
Een EDI-les is als volgt opgebouwd: 
 Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven. 
 Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de 

benodigde kennis al in huis hebben. 
 Onderwijzen van het concept. 
 Onderwijzen van de vaardigheid. 
 Belang van de les. 
 Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de 

leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen. 
 Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel 

beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.  
 Zelfstandige verwerking. 
 Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende 

beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht. 
In een EDI-les zet de leerkracht de volgende technieken in: 
 Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat is uitgelegd. Niet na de les 

of tijdens de toets, maar tijdens de les. Stapstenen voor het controleren van begrip: 
 Eerst instructie geven. 
 Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen. 
 Denktijd bieden. 
 Willekeurig beurten geven.  
 Luisteren. 
 Feedback geven. De leerkracht herhaalt een goed antwoord, vult aan als het gedeeltelijk goed is en legt klassikaal 

opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  
 Uitleggen: lesgeven door te vertellen. 
 Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen. 
 Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een expert de 

opdracht aanpakt. Dit heet ook wel ‘modellen’.  
 

Coöperatief Leren 
Binnen het lesgeven wordt er gewerkt met werkvormen waarbij de leerlingen samen werken. De leerlingen 
leren niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Enkele werkvormen zijn: Rondpraat, Mix en Ruil, 
Twee Vergelijk enz. Lees verder  
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratief_leren
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Opbrengstgericht werken (OGW) 
Wij zijn een school die opbrengstgericht werkt, dit betekent dat wij ons planmatig inzetten voor het 
verbeteren van de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan 
te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Wij analyseren systematisch onze toets 
gegevens en hebben op deze manier betere resultaten.  
Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs 
door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek 
afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij de toets - reflecteren op het 
effect van hun lessen. Wij hebben ervoor gekozen om EDI onderdeel te laten zijn van onze manier van OGW.  
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Methodes 
Op de Godfried Bomansschool geven wij les met moderne en degelijke methoden die passen bij onze visie 
op onderwijs. Regelmatig vervangen of passen wij de methoden aan om bij de tijd te blijven.  
 
 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Lees verder   Groep 3 

Nederlandse taal Taalactief Lees verder 

Begrijpend luisteren van CPS 
 

Vanaf groep 3 
Groep 1 t/m 4 

Schrijven Schrijfdans Lees verder 
Pennenstreken Lees verder 

groep 1-2 
groep 3 t/m 8 

Technisch lezen Estafette 
Lees verder  

Groep 4 t/m 6 

Begrijpend en stude-
rend lezen 

Nieuwsbegrip XL 
Lees verder  

Groep 4 t/m 8 

Rekenen Gecijferd bewustzijn van CPS lees verder  
Rekenrijk  lees verder   

Groep 1-2 
Groep 3 t/m 8 

Verkeer Op voeten en fietsen  
Jeugdverkeerskrant  
School op Seef  lees verder  

 
 
Groep 1 t/m 8 

Wereldoriëntatie  Thematisch * Groep 3 & 4 

Aardrijkskunde Meander  lees verder  Groep 5 t/m 8 

Geschiedenis Brandaan Lees verder  Groep 5 t/m 8 

Natuurkennis Naut Lees verder Groep 5 t/m 8 

Engelse Taal 
(groep 1 t/m 8) 

Groove.me 
Lees verder   

Groep 1 t/m 8 

Studievaardigheden BLITS Groep 7 & 8 

Sociaal-emotionele 
vorming 

KIVA Groep 1 t/m 8 

Godsdienst Trefwoord Lees verder Groep 1 t/m 8 
 

In groep 1-2 wordt gewerkt vanuit een thema, waardoor de leerlingen leren vanuit spel.  
In groep 3 en 4 wordt bij wereldoriëntatie aan de hand van thema's onderzoekend en spelend geleerd, 
daarbij ontwikkelen de leerlingen ook hun 21e-eeuwse vaardigheden.  
In groep 5 t/m 8 wordt bij wereldoriëntatie aan de hand van thema's onderzoekend geleerd, daarbij 
ontwikkelen de leerlingen ook hun 21e-eeuwse vaardigheden. De methodes Naut, Meander en Brandaan 
worden daarbij gebruikt om bepaalde basiskennis uit te vergaren.  
 

Resultaten & opbrengsten 
Wij meten de resultaten door:  
 Het afnemen van methode gebonden toetsen   
 Het afnemen van methode onafhankelijke toetsen 
 Het doen van observaties 
 
Methode gebonden toetsen 
De methodes die wij gebruiken zijn verdeeld in een aantal periodes en/of thema’s. Elke periode wordt 
afgesloten met een toets om te bepalen in hoeverre de aangeboden leerstof wordt beheerst en om het 
onderwijsprogramma daarop af te stemmen. 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Taal-actief.htm
http://www.schrijfdans.nl/
http://www.pennenstreken.nl/
http://www.zwijsen.nl/web/voorschool/Lezen/Lesmethodes-lezen/Estafette-Nieuw-2.htm
http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuwsbegrip.htm
http://www.cps.nl/publicaties/1401/alle-publicaties/2029/werkmap-gecijferd-bewustzijn
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs/methoden/rekenen/rekenrijk
http://www.schoolopseef.nl/
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Aardrijkskunde/Meander.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Geschiedenis/Brandaan.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Natuur-en-techniek/Naut.htm
http://www.groove.me/
http://www.trefwoord.nl/
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Methodeonafhankelijke toetsen  
Met deze toetsen is het mogelijk de resultaten te bekijken in vergelijking tot landelijke normering. Wij 
gebruiken daarvoor de toetsen van CITO.  
In groep 8 maken we ook gebruik van de Centrale eindtoets van CITO. Dit zijn de resultaten van de afgelopen 
drie jaar.  
 
Observaties 
In groep 1-2 gebruiken we het observatie en registratiesysteem KIJK! Dit is een werkwijze waarmee 
professionals in scholen en de kinderopvang: 

 De ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen, 
 Een daarop afgestemd aanbod ontwerpen, 
 En monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.  
Twee keer per jaar (in januari en juni) wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt 
geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. 
In groep 3 t/m 8 wordt observeren vooral ingezet door de leerkrachten om feedback te krijgen op het eigen 
handelen als onderdeel van de EDI lessen.  
 

CITO eindtoets 2016 CITO eindtoets 2017 CITO eindtoets 2018 

   

Leerlinggewicht % Leerlinggewicht % Leerlinggewicht % 

9,5 9,8 11 

   

Schoolscore *ongecorrigeerd Schoolscore *ongecorrigeerd Schoolscore *ongecorrigeerd 

535,2 
Schoolscore ongecorrigeerd van alle 
leerlingen die hebben deelgenomen. 

534,3 
Schoolscore ongecorrigeerd van alle 
leerlingen die hebben deelgenomen. 

534,2 
Schoolscore ongecorrigeerd van alle 
leerlingen die hebben deelgenomen. 

536,1 
Schoolscore ongecorrigeerd waarbij de 
leerlingen die buiten de beoordeling 
gehouden mogen worden, niet 
meegeteld zijn. 

535,4 
Schoolscore ongecorrigeerd waarbij de 
leerlingen die buiten de beoordeling 
gehouden mogen worden, niet 
meegeteld zijn. 

535,1 
Schoolscore ongecorrigeerd waarbij de 
leerlingen die buiten de beoordeling 
gehouden mogen worden, niet 
meegeteld zijn. 

   

Schoolscore *gecorrigeerd Schoolscore *gecorrigeerd Schoolscore *gecorrigeerd 

534,9 25 van de 25 leerlingen tellen 

mee in deze score. 
535,4 21 van de 24 leerlingen tellen 

mee in deze score. 

535,1 27 van de 28 leerlingen tellen 
mee in deze 

   

 
*Gecorrigeerd: de gegevens worden gecorrigeerd naar aanleiding van het percentage leerlinggewicht van de school. Het 
leerlinggewicht wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen. 
*Ongecorrigeerd: ruwe score, er wordt geen rekening gehouden met het percentage leerlinggewicht van de school. 

 
Het landelijk gemiddelde van de Centrale Eindtoets (Cito) was in 2018 535,5. Onze leerlingen in groep 8 
hebben daar nét iets onder gescoord (535,1).  
De inspectie hanteert voor de scholengroep waar de Bomans onder valt een ondergrens van 533,5. Deze 
ondergrens is door de Bomans ruim behaald (535,1).  
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Activiteiten voor kleuters  
In groep 1 en 2 ligt de nadruk op het spelend leren. Jonge kinderen hebben betekenisvolle, speelse 
activiteiten en vooral ook veel speelmomenten nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Binnen ons 
kleuteronderwijs staat spel daarom centraal. De activiteiten die wij aanbieden, worden zoveel mogelijk 
thematisch aangeboden, zodat deze activiteiten aansluiting vinden bij de beleveniswereld van de kinderen. 
Spelenderwijs worden allerlei vaardigheden geoefend die belangrijk zijn voor het meer formele leren 
waar de kinderen vanaf groep 3 steeds meer mee te maken krijgen. Het spelen in de 
hoeken biedt volop mogelijkheden voor de leerlingen om zich spontaan te kunnen ontwikkelen. Naast 
een aantal vaste hoeken, zoals de bouw- en huishoek, de zandtafel en de leeshoek, creëren we ook 
andere hoeken, naargelang de interesses van de kinderen. Ook richten de leerkrachten samen met de 
leerlingen bij ieder nieuw thema een themahoek in. In deze hoek kunnen de kinderen realistische situaties 
naspelen en nieuw geleerde vaardigheden toepassen.   
 

Bewegingsonderwijs  
Uitdagend bewegingsonderwijs en plezier in bewegen staan centraal in de gymnastieklessen. Het gaat erom 
dat de leerlingen steeds beter gaan bewegen, leren over bewegen en dat zij samen kunnen bewegen. 
In de gymlessen werken we toe naar een steeds grotere zelfstandigheid, waarbij wij voortdurend een beroep 
doen op de eigen verantwoordelijkheid.  
De groepen 1 en 2 krijgen les in hun eigen speellokaal. Deze lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht 
en MBO'er sport en bewegen. Om te gymmen in het speellokaal moeten de leerlingen in het bezit zijn van 
gymschoenen met klittenband. 
Vanwege het verlies van onderwijstijd door het lopen naar de Van Zweedenzaal krijgen de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 krijgen één keer per week een dubbel gym uur. Deze lessen worden verzorgd door de 
vakleerkracht gym.  
Onze school neemt ook deel aan andere sportieve activiteiten zoals de Rijswijkse Schilpdag, de Rijswijkse 
Zwemsportdag en de sportdag. Hierover worden de ouders tijdig geïnformeerd via de Jaargroeppraat van 
de desbetreffende klas.  
 
Leerlingen die niet mogen of kunnen meedoen aan sportactiviteiten onder schooltijd blijven op school. Zij 
worden verdeeld over de andere groepen. 
Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet meedoen aan de Zwemsportdag, zij werken op school.  
 
Sommige sportactiviteiten duren voort na schooltijd, zoals het Dansfestival. Wij vragen ouders zelf 
maatregelen te treffen voor het halen van de kinderen en de buitenschoolse opvang. Ook hierover worden 
ouders tijdig geïnformeerd.  
 
Voor de gymles in de van Zweedenzaal is gymkleding vereist. De leerlingen gymmen in een korte broek en 
een T-shirt. Dit shirt kan het schoolshirt zijn dat u kunt kopen op school. 
In de gymzaal zijn gymschoenen verplicht. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.  
In verband met de veiligheid zijn sieraden verboden en oorbellen dienen te worden afgeplakt of worden 
uitgedaan.  
Opfrissen na het gymmen is niet verplicht, maar wel zo hygiënisch.  
 
Bewegingsonderwijs is onderdeel van ons lesprogramma. Alle leerlingen dienen hieraan deel te nemen. 
Leerlingen die niet kunnen meedoen aan de gymles moeten daarover een briefje van hun ouders aan de 
leerkracht overhandigen. 
 

Burgerschap 
De school heeft de wettelijke verplichting om het actieve burgerschap en de sociale integratie van leerlingen 
te bevorderen. Aandacht voor burgerschap kan zorgen voor meer betrokkenheid van de school en de 
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leerlingen bij de samenleving en omgekeerd. Tevens kan het een gunstige uitwerking hebben op de 
onderlinge betrokkenheid in de school. Het is belangrijk om te zoeken naar manieren waarop ouders 
betrokken kunnen worden bij de aanpak van burgerschapsvorming om zo de verantwoordelijkheid te delen 
voor de opvoeding van kinderen. De opvoeding thuis en op school moet zoveel mogelijk op één lijn liggen.   
De Godfried Bomansschool brengt actief burgerschap en sociale integratie in de praktijk door: 
 een pedagogisch klimaat waardoor op een respectvolle manier in school wordt samengeleefd; 
 duidelijke regels (7 Gouden Bomans regels, zie website ); 
 KiVa: Een preventief, school breed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 

het tegengaan van pesten op school 
 leerlingen mee te laten praten in de Leerlingenraad; 
 lessen over staatsinrichting; 
 de methode Trefwoord, die centraal staat in het godsdienstonderwijs; 
 projecten voor zieken of hulpzoekenden, zoals de Kinderpostzegels; 
 batterijen te verzamelen en oud papier op te sparen; 
 Thematisch werken;  
 het kijken naar schooltelevisieprogramma’s; 
 verkeersonderwijs; 
 de betrokkenheid van de ouders in Medezeggenschapsraad en Ouderraad, en bij ondersteunende 

activiteiten, de tafeltjesavonden, de informatieavonden, de Schoolgids en de Nieuwsflits; 
 het maandblad Samsam voor de groepen 5 t/m 8; 
 Sinds het schooljaar ’12-’13 heeft de Bomans het oorlogsmonument op de begraafplaats Oud Rijswijk 

aan de Sir Winston Churchilllaan geadopteerd. lees verder  
 

ICT  
Alle groepen van de Godfried Bomansschool zijn voorzien van een digitaal schoolbord.   
In het schooljaar ’13-’14 zijn wij op de Bomans gestart met het werken met tablets. Met dit device kunnen 
leerlingen individueel, in tweetallen of in kleine groepjes aan het werk. Het werken op de tablets en andere 
computers sluit aan bij het onderwijsprogramma en de methodes van de Bomans. 
 

Gezonde school 
We weten uit onderzoek dat gezonde kinderen betere prestaties leveren op school. Wij zijn een gezonde 
school! Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond en bewust eten, goed in hun vel zitten en voldoende 
bewegen. Een deel van het gezonde leven vindt op school plaats, een deel thuis. Wil je gezond leven, is een 
goede samenwerking tussen school en thuis heel belangrijk. 
Happy fit is een programma dat zich richt op een gezonde leefstijl voor kinderen van  
4-12 jaar in de gemeente Rijswijk.  Op verzoek van de Gemeente Rijswijk heeft een aantal organisaties (GGD, 
Florence, de Jutters, Jeugdformaat, Welzijn Rijswijk, JGZ en SEH) het programma Happy Fit samengesteld. In 
de week na de kerstvakantie zullen wij op school extra aandacht besteden aan het project Happy Fit in de 
vorm van een projectweek.  
Dit programma bestaat uit veel sport en beweegactiviteiten, uitleg over gezonde voeding en bijvoorbeeld 
een bezoek aan de supermarkt. Daarnaast  zijn er workshops voor kinderen en ouders over “lekker in je vel 
zitten”, maar er zijn ook activiteiten in de wijk(centra)voor kinderen, ouders en wijkbewoners over voeding, 
bewegen en welbevinden. 
Wij gebruiken het lesprogramma Lekker Fit! Deze lessen worden tijdens de gymles en de gewone lessen 
uitgevoerd. Tijdens de gymles spelen we spelletjes die worden geadviseerd vanuit een speciaal 
lesprogramma.  
Op school hebben wij op dinsdag, woensdag en donderdag, fruitdagen. Op deze dagen nemen de kinderen 
als tussendoortje groente of fruit mee. Een alternatief op deze dagen is een boterham. Wij raden ouders aan 
water i.p.v. pakjes vruchtensap mee te geven.  

http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=858&fromno=845
https://www.kivaschool.nl/over-kiva
http://www.rijswijk.nl/evenementen/dodenherdenking-2013/bomansschool
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Ook vragen wij ouders om met het uitdelen bij verjaardagen te kiezen voor een gezonde, verantwoorde 
traktatie.  
Wanneer de leerlingen groente of fruit als traktatie bij zich hebben, zullen de leerkrachten dit bij de kleine 
pauze uit laten delen en mogen de leerlingen dit direct opeten. Mocht de traktatie iets minder gezond zijn, 
of niet om te eten, wordt de traktatie mee naar huis gegeven, zodat u als ouder kunt beslissen over wat er 
met de traktatie gebeurt.   
 

Aantal lesurenjaar 
Bij het opstellen van het lesrooster gaat de Godfried Bomansschool uit van de wettelijke voorschriften.  
Vanaf schooljaar 2016/2017 zijn wij gaan werken met een gelijk jaarrooster voor alle jaargroepen. Wij 
werkten al met gelijke lestijden, maar nu zijn de roostervrije dagen voor groep 1 t/m 8 ook gelijk. De 
onderbouw heeft geen aparte roostervrije dagen meer. Dit betekent dat de leerlingen uit de groepen  
1 t/m 8 955 uur per jaar les krijgen. Dit is boven de minimale norm.  
Elk jaar maken wij een rooster waarin het totaalaantal lesuren meer telt dan het wettelijk vereiste. Dit geeft 
de school de mogelijkheid tijdens het schooljaar studiedagen te organiseren of om andere redenen de 
kinderen vrij te geven. Per schooljaar komt hiervan een duidelijk overzicht voor de zomervakantie. Wij 
verwijzen u hiervoor naar de website . De huidige ouders van onze school vinden alle belangrijke data en 
roostervrije dagen in de agenda van de Digiduif.  
 
In de grafiek staat de verdeling van de onderwijstijd over de vakken. Het gaat hier om gemiddelden die 
enigszins per leerjaar kunnen verschillen.   
 
 

 
 

  

http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=859&fromno=845
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Schooltijden 
Wij werken met onderstaand rooster.  

Groep 1 t/m 2 

 
Groep 3 t/m 4 
 

Groep 5 t/m 8 
 

ma-di-do-vrij 
8.30 tot 12:45 uur 
13.15 tot 14.30 uur 

ma-di-do-vrij 
8.30 tot 12:15 uur 
12.45 tot 14.30 uur 

ma-di-do-vrij 
8.30 tot 11:45 uur 
12.15 tot 14.30 uur 

Woensdag 
8:30 tot 12:30 uur 

 
Tussen de middag zouden de leerlingen naar huis kunnen gaan, maar in de praktijk blijkt dat niet gebruikelijk 
en blijven alle leerlingen op school over. De overblijf wordt begeleid door een groep opgeleide 
overblijfouders. Voor het overblijven betalen de ouders een kleine vergoeding (zie schoolkosten). Indien de 
kosten voor de overblijf niet worden voldaan, kunnen de leerlingen geen gebruik maken van de overblijf.  
 

Pauze 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben om ongeveer tien uur een kleine pauze. Zij mogen dan hun fruit 
e.d. opeten en hun drinken opdrinken.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen daarvoor de gelegenheid voor of na de pauze om 10:00 uur of 10:15 
uur.   
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn het fruitdagen op de Bomans. Op deze dagen wordt tijdens het 
tussendoortje alleen een stukje fruit of groente gegeten. Een alternatief op deze dagen is een boterham. 
Op maandag en vrijdag zijn ouders vrij in de keus van het tussendoortje. Wel vragen wij de ouders dringend 
om gezonde, verantwoorde tussendoortjes mee te geven aan hun kind. 
Voor de lunch nemen de leerlingen eigen eten en drinken mee. Ook hier vragen wij de ouders om de lunch 
gezond en verantwoord te laten zijn. Frisdrank uit blik, energydranken en snoep is niet toegestaan. Wij doen 
mee met schoolmelk. U dient hiervoor een abonnement af te sluiten.   
 

De vakantieregeling 

De directies van alle Rijswijkse scholen stellen jaarlijks een vakantieregeling voor. Dit voorstel houdt rekening 
met de vakanties van de omliggende regio’s. Het voorstel gaat ter goedkeuring naar bestuur en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
De schoolvakanties, studiedagen en roostervrije dagen staan vermeld op de website en in de agenda van de 
Digiduif.   
 

Recht op onderwijs & Leerplicht 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dit recht wordt gewaarborgd door de Leerplichtwet. 
Vierjarigen mogen naar school, vijfjarigen moeten. Soms kunnen ouders niet aan de leerplicht voldoen. De 
ouders moeten dan voor hun kind schriftelijk een verzoek om vrijstelling van het geregeld schoolbezoek 
doen bij de directeur van de school. Het formulier voor vrijstelling geregeld schoolbezoek is bij school op te 
vragen. Het formulier dient minimaal 6 weken van te voren in het bezit te zijn van de directeur van de school. 
Onvoorziene zaken zoals een begrafenis vormen een uitzondering op deze termijn. Bij 10 of minder 
verlofdagen ligt het besluit bij de directie van de school. Bij meer verlofdagen neemt de leerplichtambtenaar 
een besluit. Bij het toekennen van het verlof dient de directeur zich te houden aan wettelijke regels.  
Uitgangspunten in het kort: 
Vakantieverlof wordt verleend indien het beroep van één van de ouders ervoor zorgt dat er in géén enkele 
vakantie van dat schooljaar op vakantie kan worden gegaan. 
De eerste en laatste 2 weken van het schooljaar wordt geen verlof verleend. 
Verlof wordt verleend bij bijzondere, gewichtige (familie) omstandigheden. 

https://www.schoolmelk.nl/
http://www.godfriedbomansschool.nl/
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Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.  
Op de Bomans achten wij het niet wenselijk dat er in bepaalde periodes van de schoolloopbaan verlof wordt 
verleend (te denken valt aan toets periodes, eerste maand van het nieuwe schooljaar, 1e helft van  het 
schooljaar in groep 3, laatste periode van groep 8). 
De directie is wettelijk verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze 
ambtenaar kan vervolgens overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal. 
Ouders die het niet eens zijn met de beslissing van de directie, kunnen bij de directeur of de 
leerplichtambtenaar bezwaar maken. Lees meer  
 

Verplichte deelname onderwijs 
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bestuur kan op verzoek van 
de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag 
bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan 
vrijstelling is verleend. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.rijswijk.nl/welzijn-en-gezondheid/kinderen/leerplichtwet


 

Godfried Bomansschool Schoolgids 20192020 

 

26 

 
 
 

 
 
Passend Onderwijs  
Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die op 1 augustus 2014 van kracht is en bepaalt dat (formeel 
de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij hen op school zit of wordt 
aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of  op een van de andere 
scholen binnen het samenwerkingsverband (zorgplicht).  
 
Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, en dat is in bijna 95%  
het geval, dan verandert er niets en merkt de leerling weinig of geen verandering. Leerling en school passen 
goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning” en de leerling heeft daar voldoende aan. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.  
Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, scholen voor 
speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald gebied organiseert.   
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 
(SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam–Voorburg en Rijswijk.   
 
Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan basisondersteuning en 
is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven worden op 
de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die 
ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij SPPOH.  
 
Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de 
leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) onderwijs of op een ander basisschool georganiseerd.  
 
De leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning, gaan dus wel iets merken 
van de invoer van Passend Onderwijs.  
 

1. Door de invoering van de zorgplicht krijgt de school /schooldirecteur, meer nog dan nu (eind-) 
verantwoordelijkheid voor de leerling zorg. De directeur wordt bij het vervullen van de zorgplicht 
ondersteund door de intern begeleiders van de school, een adviseur van SPPOH en een 
schoolmaatschappelijk werker die, indien nodig, korte lijnen heeft met de jeugdhulpverlening.  

2. De “rugzak” verdwijnt. Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de 
betreffende leerlingen uniek is en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van 
een “arrangement”. We arrangeren als het ware iets dat speciaal voor dit specifieke kind nodig is.  

3. Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs blijven gewoon bestaan. Er zijn echter niet 
meer verschillende verwijsprocedures bij verschillende instanties. Alle aanvragen voor een lesplaats 
op een school voor speciaal (basis-) onderwijs lopen via SPPOH waar een team van deskundigen 
(expertiseteam) de aanvragen voor een lesplaats beoordeelt. Bij een positieve beoordeling geeft 
SPPOH een “toelaatbaarheidsverklaring” af.  

4. SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: acht  
stadsdelen en de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die werkgebieden werken 
de scholen onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. 
In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.  

5. SPPOH probeert extra ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te 
organiseren.  

Leerlingenzorg 
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6. Passend Onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken. Dat betekent concreet dat er meer 
gekeken gaat worden naar de mogelijkheden van de leerlingen dan naar de belemmeringen. Bij 
handelingsgericht werken willen we antwoorden vinden op de volgende vragen: Welk doel willen we 
met deze leerling bereiken? Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat organiseren? Wie gaat dat 
doen? Waar gaan we dat organiseren?  

7. Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken indien het gaat om de zorg of 
extra ondersteuning rond een leerling.  

8. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit profiel beschrijft de school welke 
extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. U kunt dit profiel vinden op onze website .    

 
Tot slot 
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites:  
www.sppoh.nl    
 
Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs 
specifiek voor onze regio.   
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)  
Binckhorstlaan 145, 2516 BA Den Haag.  
Telefoonnummer 070-3156349  
Email: info@sppoh.nl  
www.passendonderwijs.nl   
 
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie van OCW.  
www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. 

 
  

http://www.sppoh.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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Leerling zorg op de Bomans 
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Het groeit mee met ontwikkelingen in de maatschappij. Soms  wil de 
politiek bepaalde dingen van de scholen. Ook ontwikkelingen in de wetenschap  met nieuwe kennis over 
leren  kunnen aanleiding zijn voor veranderingen. Soms vinden leerkrachten zelf  dat hun onderwijs 
aangepast moet worden, bijvoorbeeld omdat ze merken dat kinderen, in de loop van de tijd, andere 
behoeften hebben gekregen. Deze ontwikkelingen laten ook de Godfried Bomansschool niet ongemoeid.   
Op veel scholen is men al bezig met handelingsgericht werken. Dit concept heeft zichzelf dus al bewezen. 
Handelingsgericht werken sluit goed aan op de hedendaagse populatie op scholen en op de eisen die gesteld 
worden aan het onderwijs van nu.  
Op de Godfried Bomansschool werken wij conform de 1-zorgroute en werken wij handelingsgericht met 
behulp van groepsplannen.  
  
In de 1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen vanuit het 
ontwikkelingsperspectief van elke leerling centraal, zowel op cognitief en didactisch gebied als op sociaal-
emotioneel en pedagogisch niveau.   
In de stappen in 1-zorgroute wordt gestreefd naar optimale afstemming met en tussen alle 
verantwoordelijke partners in de keten van onderwijs en zorg voor de leerling.  
  
Uitgangpunten Handelingsgericht werken 

1.De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel 
te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de 
leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen?  
2.Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met 
zijn omgeving. Het gaat om deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze 
ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat het kind nodig heeft?  
3.Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve 
ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met 
andere woorden: het is de leerkracht die het doet. Maar wat heeft zij hiervoor nodig, wat zijn haar 
ondersteuningsbehoeften?  
4.Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Naast 
problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om 
een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.  
5.Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om 
een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen 
analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen.  
6.Doelgericht werken: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding 
en het sociaal- emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig 
handelen.  
7.De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe de 
school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. 
Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en 
over hun plannen en motieven.  
   
Op de Godfried Bomansschool worden vier zorgniveaus gehanteerd:  
Niveau 1: Algemene zorg in de groep (basisniveau)  
Alle leerlingen worden door de leerkracht intensief gevolgd via observaties, methode gebonden toetsen en 
de toetsen van het toets rooster. Ook worden in de groepsbesprekingen, die drie maal per jaar 
plaatsvinden met de IB'ers en de leerkrachten, alle leerlingen besproken. Drie keer per jaar brengt de 
leerkracht de gehele groep in kaart met behulp van het groepsoverzicht (zie bijlage en hoofdstuk 5 
Zorgroute). Op deze manier kunnen de vorderingen van het kind goed gevolgd worden en kan het 
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onderwijsprogramma beter afgestemd worden op de behoefte van het kind. Hierbij wordt drie keer per 
jaar gebruik gemaakt van het groepsplan (zie bijlage en hoofdstuk 5 Zorgroute.) Tot de basiszorg horen drie 
zorgniveaus:   
•Het basisarrangement. De leerlingen van de groep volgen allemaal dezelfde basisstof en in hetzelfde 
tempo. Deze kinderen hebben geen speciale begeleiding nodig.   
•Het intensief en het verdiept arrangement. Om rekening te houden met de verschillen tussen en behoeften 
van leerlingen geeft de groepsleerkracht tijdens de lessen aan bepaalde leerlingen verlengde instructie (bijv. 
aan de instructietafel) of extra oefenstof, of kortere instructie waardoor er na de klassikale opdracht tijd 
over is voor extra werk. Tijdens de instructie wordt door de leerkracht vastgesteld of de leerlingen de 
instructie hebben begrepen. Wanneer dit niet voldoende het geval is, zal de leerkracht de stof opnieuw 
uitleggen. Leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich de stof eigen te maken, krijgen hierna verlengde 
instructie. Aan leerlingen die meer aankunnen dan het basisprogramma, kan de leerkracht leerstof buiten 
het programma aanbieden. Het gaat daarbij om verrijkende stof, waarbij dieper op het onderwerp wordt 
ingegaan, of speciale projecten over geheel buiten het reguliere programma staande onderwerpen. In de 
bovenbouw werken wij met de Pittige Plustoren.  
Niveau 2: Extra zorg  
Maakt een leerkracht zich zorgen over de prestaties of het gedrag van het kind, dan wordt overgegaan naar 
niveau 2. De groepsleerkracht geeft extra zorg gebaseerd op de toets resultaten aan één of meerdere 
leerlingen die dat nodig hebben.   
Voor leerlingen die moeite hebben met het volgen van het basisprogramma kunnen we de moeilijkere 
onderdelen van het programma inperken en ons concentreren op het behalen van de basisvaardigheden. 
Voor sommige leerlingen kunnen minimumdoelen gesteld worden en kan een eigen leerlijn gestart worden.   
Niveau 3: Externe hulp  
Indien de zorg van niveau 2 onvoldoende blijkt, wordt overgegaan naar niveau 3. De leerkracht bespreekt 
de problemen met de IB'er. Indien de problematiek daar aanleiding toe geeft, wordt de onderwijsadviseur 
van het samenwerkingsverband, Stichting Primair Passend onderwijs Haaglanden (SPPOH) geraadpleegd 
in een multidisciplinair overleg. Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is, kan 
worden gedacht aan de inzet van extra ondersteuning. Die kan binnen de school zelf voorhanden zijn omdat 
de school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen heeft gespecialiseerd. Wanneer dat niet het geval is kan 
bekeken worden of een school in de buurt kan helpen. Ook is het mogelijk bij SPPOH budget voor een 
individueel arrangement aan te vragen.  
Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van 
onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg. De schooldirecteur kan bij het samenwerkingsverband SPPOH 
een aanvraag indienen voor bekostiging van een individueel arrangement. Hoewel SPPOH alleen voor de 
bekostiging van het ondersteuningsdeel van het arrangement aangesproken kan worden, wordt de aanvraag 
door SPPOH wel op de integrale inzet en afstemming van onderwijs, ondersteuning en zorg beoordeeld.  
Een individueel arrangement moet maximaal aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
Daarbij wordt gekeken naar de volgende vijf vragen:  
1.hoeveel aandacht en tijd heeft de leerling nodig?  
2.welk onderwijsmateriaal past het beste bij de leerling?  
3.wat moet er in de ruimtelijke omgeving gebeuren?  
4.welke expertise heeft de leerling nodig?  
5.welke andere instanties moeten betrokken worden?  
Niveau 4: Verwijzing en toelating 

Als blijkt dat de school de nodige zorg niet kan bieden wordt er met de ouders, de schooladviseur en de 
maatschappelijk werker een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)aangevraagd. Deze TLV kan worden 
aangevraagd voor een plaatsing op een andere basisschool, een plaatsing naar het Speciaal Basisonderwijs 
(SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).  
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Intern begeleider en zorgleerkracht 
Aan onze school zijn twee intern begeleiders (IB’er) verbonden. Een intern begeleider voor de groepen 1 t/m 
3 en een intern begeleider voor de groepen 4 t/m 8.  De IB’er's hebben tot taak de leerlingenzorg te volgen, 
te coördineren en waar nodig te verbeteren. Zij voeren groepsgesprekken en leerling-gesprekken met 
leerlingen, leerkrachten en ouders, volgen de resultaten, stellen ontwikkelingsperspectieven op, 
onderhouden contacten met externe hulpinstanties enz.  
Wij hebben ook leerkrachten die geen groepsleerkracht zijn. Zij zijn zorgleerkracht. Zij helpen leerlingen 
buiten de klas. Dat kunnen onder andere leerlingen met een leerling gebonden financiering zijn. 
 
De schoolondersteuningscommissie 
Alle scholen binnen SPPOH werken met een schoolondersteuningscommissie (SOC). Het staat iedere school 
vrij die zelf vorm te geven, maar binnen de SOC werken in ieder geval de intern begeleider van de school, de 
adviseur passend onderwijs van SPPOH en de schoolmaatschappelijk werker samen. Zij hebben de taak, 
samen met ouders, leerkracht(en) en eventuele deskundigen, de ondersteuning en zo nodig de zorg voor de 
leerling zo goed mogelijk vorm te geven. Op de Godfried Bomansschool is er regelmatig contact met de 
Schoolmaatschappelijk werker en de onderwijsadviseur. Het SOC komt alleen bijeen voor een 
leerlingbespreking voor externe hulp, ouders worden hiervoor altijd uitgenodigd. 
 
Groepsbesprekingen 
Op drie momenten in het schooljaar worden de groepen besproken. Vooral na het afnemen van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem is dat het geval. De IB’er's bespreken dan met de groepsleerkracht de uitslagen 
van de toetsen. Alle leerlingen van de groep worden besproken. Leerlingen die opvallen worden besproken 
in de leerlingbespreking.  
 
Externe hulp 
Als leerlingen ondanks het groepsplan de minimum doelen niet behalen of er zijn problemen op het sociaal-
emotionele vlak kan school de volgende stappen ondernemen: 
- Het kind wordt besproken door de leerkracht met de intern begeleider; 
- Er vindt een gesprek plaats met de ouders; 
- De intern begeleider toetst of observeert de leerling; 
- Een preventief ambulant begeleider (PAB), kan eventueel observeren en/ of toetsen en geeft advies. 
- Eventueel wordt verwezen naar huisarts, schoolarts, logopedist of schoolmaatschappelijk werk. 
 
Na deze onderzoeken kunnen drie dingen gebeuren 
1. Het probleem is niet zo groot. Met begeleiding van de zorgleerkracht en de groepsleerkracht kunnen wij 
het probleem, met de adviezen, in de groep oplossen; 
2. Het probleem is te groot om in de klas op te lossen of het probleem is te groot om op onze school op te 
lossen. Wij schakelen met instemming van de ouders deskundigen in. Dat kan een preventief ambulant 
begeleider (PAB) zijn, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of een extern onderzoeker. Deze analyseren het 
probleem en geven advies. Dat advies kan leiden tot 
een jaar doubleren; 
3. Verder extern onderzoek; 
Extra begeleiding door specialisten in de school; 
- Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal 
onderwijs (SO). 
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Samenwerkingsverband SPPOH 
De Godfried Bomansschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Stichting Primair Passend 
Onderwijs Haaglanden waarvan alle scholen in Haaglanden deel van uitmaken.  
Dit samenwerkingsverband heeft een zorgplan opgesteld, deze vormt een  richtlijn voor de aanpak van 
leerlingen met speciale behoeften.  
Het samenwerkingsverband regelt ook de verwijzing van kinderen naar het Speciale Basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs.  
 
Intern begeleider en zorgleerkracht 
Aan onze school zijn twee intern begeleiders (IB’er) verbonden. Susan van Eijk is de IB’er voor de groepen 1 
t/m 3 en Francis van der Heijde is IB’er voor de groepen 4 t/m 8. De IB’ers hebben tot taak de leerlingenzorg 
te volgen, te coördineren en waar nodig te verbeteren. Zij voeren groepsgesprekken en leerling-gesprekken 
met leerlingen, leerkrachten en ouders, volgt de resultaten, stellen ontwikkelingsperspectieven op, 
onderhouden contacten met externe hulpinstanties enz.  
Wij hebben ook leerkrachten die geen groepsleerkracht zijn. Zij zijn zorgleerkracht. Zij helpen leerlingen 
buiten de klas. Dat kunnen onder andere leerlingen met een leerling gebonden financiering dan wel een 
individueel arrangement (gefinancierd door SPPOH) zijn. 
 
Zorggroep 
De zorggroep op onze school bestaat uit de directie, de IB’ers en eventueel de zorgleerkracht (Els Kottelaar 
en Angelica Zwinkels). De zorggroep komt een keer in de acht weken bij elkaar.  
Regelmatig wordt de zorggroep uitgebreid met de schoolmaatschappelijk werker en de schoolbegeleider.  
In de zorggroep worden alle leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben besproken, maar ook 
algemene pedagogische en didactische vraagstukken komen aan de orde. Een extra kleuterjaar of een 
doublure wordt altijd in de zorggroep besproken, maar ook of de leerling extra zorg binnen of buiten de 
groep nodig heeft, een eigen leerlijn moet gaan volgen, of dat externe hulp ingeroepen moet worden.  
Natuurlijk is bij zorg rondom de leerlingen de goede samenwerking met ouders een voorwaarde. Voordat 
een handelingsplan wordt uitgevoerd, zal met de ouders van leerlingen die zijn besproken een ouder gesprek 
plaatsvinden.  
 
Groepsbesprekingen 
Op drie momenten in het schooljaar worden de groepen besproken. Vooral na het afnemen van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem is dat het geval. De IB’ers bespreken dan met de groepsleerkracht(en) de 
uitslagen van de toetsen. Alle leerlingen van de groep worden besproken. Leerlingen die opvallen worden 
besproken in de leerlingbespreking. 
 
Leerling-besprekingen 
Leerlingen die in de groepsbespreking zijn opgevallen, of die tussendoor bij de groepsleerkrachten opvallen, 
worden besproken in de leerlingbespreking. Daarbij bespreken de intern begeleiders en de groepsleerkracht 
wat de leerling nodig heeft om beter te kunnen functioneren. De groepsleerkrachten stellen 4 keer per jaar 
een groepsplan op gebaseerd op drie niveaus.  Mocht de zorg  vanuit het groepsplan niet toereikend zijn dan 
zal er in overleg met de ouders bekeken worden welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Afhankelijk 
daarvan worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject.  
 
Oudergesprekken 
De groepsleerkracht en de intern begeleider hebben regelmatig overleg over leerlingen die speciale 
begeleiding nodig hebben. Afhankelijk van de aard en de ernst wordt met de ouders gesproken om samen 
het probleem helder te krijgen. Het initiatief voor een oudergesprek kan liggen bij de school, maar ook bij 
de ouders. Tijdens de gesprekken staat de betreffende leerling centraal.  
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Leerlingvolgsysteem 
Elke school is wettelijk verplicht de vorderingen van leerlingen te volgen met een leerlingvolgsysteem. De 
Godfried Bomansschool gebruikt daarvoor de toetsen die bij de methoden horen (de methode gebonden 
toetsen) en landelijke, methodeonafhankelijke toetsen (CITO en KIJK).  
De landelijke toetsen worden een paar keer per jaar afgenomen volgens een vast toets rooster. Zo kan zo 
objectief mogelijk vast gesteld worden hoever een leerling is. Zie ook het hoofdstuk “Resultaten” elders in 
deze schoolgids.  
 
De methode onafhankelijke toetsen die wij gebruiken zijn:  
  
Taal voor kleuters 
Rekenen voor kleuters 
Rekenen en Wiskunde 
Spelling 
DMT (technisch lezen) 
AVI (technisch lezen) 
Begrijpend lezen 
KIJK! (observatie en registratie instrument bij groep 1-2) 
  

Leerling dossier  
Op de Godfried Bomansschool wordt van elke leerling een leerling-dossier bijgehouden. Daarin zitten 
gegevens over toets scores, verslagen van gesprekken met ouders en eventueel van externe instanties en 
verslagen van speciale hulp en begeleiding. Dit dossier is handig om overzicht te houden en gericht te kunnen 
sturen als dat nodig is. Ook is het handig als een kind van school verandert, bij wisseling van leerkracht of als 
er een reden is voor speciaal onderzoek. Ouders mogen dit dossier inzien bij de intern begeleider. U dient 
hiervoor een afspraak met haar te maken. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem vallen gedeeltelijk onder 
de wet persoonsregistratie. Daarom zullen ze nooit aan derden verstrekt worden zonder toestemming 
verklaring van de ouders/verzorgers. De resultaten van de CITO toetsen worden aan de ouders meegedeeld. 
 

Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen van wie de verwachting is dat zij het eindniveau van groep 8 van de basisschool niet zullen 
behalen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) geschreven. In het OPP schrijft de school wat ze denkt 
te bereiken met deze leerling en welke voorzieningen de school treft om dat doel te bereiken. Ouders 
worden bij het ontwikkelingsperspectief betrokken en moeten ermee instemmen.  
  

Onderwijsadviesdienst 
De school maakt gebruik van Onderwijs Advies te Zoetermeer. Als een leerling leerproblemen heeft en /of 
zich opvallend gedraagt, dan kan school hier advies inwinnen. Onderwijs advies (OA) kan kinderen testen, 
vaststellen wat problemen veroorzaakt en handelingsadviezen verstrekken. OA is er allereerst voor scholen. 
Er wordt nooit een test afgenomen zonder overleg met de ouders. De OA verwacht dat u problemen eerst 
bij de leerkrachten aankaart.

Schoolmaatschappelijk werk  

Nienke Verbeek werkt als School Maatschappelijk Werker (SMW) op de Godfried Bomansschool en is iedere 
week, een dag aanwezig op school. 
De ouders/opvoeders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleider en directie van de scholen kunnen gebruik 
maken van de diensten van het Schoolgericht Maatschappelijk Werk. 
Het SMW maakt vaak ook deel uit van de school ondersteuningscommissie van de scholen, of is betrokken 
bij andere vormen / zorgstructuren.  
In overleg tussen de intern begeleider met SMW en met ouders worden leerlingen verwezen naar het SMW.  
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Voor gesprekken met leerlingen door SMW is toestemming van de ouders nodig. De schoolmaatschappelijk 
werker vertegenwoordigt de school in het Jeugdteam bij Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 
 
Enkele voorbeelden:  
Een leerling is verdrietig, zonder dat de oorzaak precies bekend is. 
Een leerling maakt moeilijk vriendjes / vriendinnetjes, maakt veel ruzie op school, sluit zich af. 
Een leerling heeft moeite met de scheiding van de ouders, en/of de nieuwe partner van de ouders of de 
nieuwe gezinssamenstelling. 
Ouders willen graag ondersteuning of praktische tips voor hun manier van opvoeding. 
Het gedrag van de leerling is anders dan ouder(s) van hem/haar gewend zijn, men maakt zich zorgen over 
het algemeen welbevinden van het kind. 
De leerling heeft behoefte om met iemand te praten over wat hem bezighoudt, of misschien over zijn 
gevoelens. 
In de klas gaat het goed met de leerling, maar thuis gaat het niet allemaal goed en ouders en leerkrachten 
weten niet wat er aan de hand is. 
De ouders hebben eigen problemen, als reactie hierop voelt de leerling zich bijv. buitengesloten, alleen, 
onzeker. Of de leerling reageert zich af op klasgenootjes. 
Een leerling heeft druk gedrag, of is juist teruggetrokken, of dwars, of zelfs heel meegaand, of vraagt het 
aandacht van haar omgeving. 
Er is een vermoeden van huiselijk geweld of bijvoorbeeld kindermishandeling. 
De leerling is onzeker over zichzelf, vindt zichzelf te dun/ dik, heeft weinig zelfvertrouwen. 
Het gezin heeft te maken met ziekte of overlijden. 
Bemiddeling tussen ouders en school in situaties waarin men het niet eens kan worden. Het belang van de 
leerling staat centraal. 
Allemaal voorbeelden van situaties waarbij men (de ouders en school ) zich zorgen maakt over de leerling. 
 
Hoe werkt het SMW? 
De situatie van de leerling wordt besproken met de IB’er en de leerkracht(en). Het gaat dan om situaties 
waar men zich zorgen over maakt. Als de school handelingsverlegen is (men weet op school zelf niet meer 
wat te doen) en omdat de zorgen op het gebied van de hulpverlening liggen, neemt de IB’er contact op met 
SMW.  
SMW gaat eerst met de ouders en het kind praten om het probleem helder te krijgen. 
Vervolgens wordt met de ouders een plan van aanpak opgesteld. Soms is het nodig hierbij samen te werken 
met andere instanties die bij het gezin zijn of worden betrokken. 
Als de leerling of gezin meer hulp nodig heeft wordt de verwijzing gedaan door het SMW, en stopt pas op 
het moment dat de hulp geregeld is. 
De contacten met SMW verlopen via de IB’er van de school.  
De gesprekken met de leerlingen zelf vinden meestal plaats op de school zelf, maar kunnen ook thuis of bij 
het CJG plaatsvinden. Gesprekken met ouders kunnen zowel op school, thuis, of bij het CJG plaatsvinden. 
Ouders kunnen zelf ook aangeven graag in gesprek te willen met de SMW’er
 

Dyslexiebeleid 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen bij het automatiseren van het 
lezen en/of het spellen. 
Toetsen 
Alle kinderen vanaf groep 3 worden regelmatig getoetst voor lezen en spellen. De methode van Veilig Leren 
Lezen heeft na een iedere kern een toets moment waarbij de leerlingen op tempo een aantal woorden 
moeten lezen. Door regelmatig te toetsen, wordt het signaleren van eventuele lees- of spellingsproblemen 
makkelijker. Dit signaleren gebeurt met de toetsen van de methodes en met de Cito toetsen voor lezen en 
spellen.  
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De Cito toetsen voor lezen en spellen worden twee maal per jaar (in januari/februari en juni) afgenomen. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden allemaal individueel getoetst op lezen door middel van de DMT 
toets. Wanneer zij een IV of een V scoren op de DMT toets, nemen de leerkrachten ook de AVI toets af. Bij 
de DMT toets lezen de leerlingen zo snel en correct mogelijk losse woorden. Bij de AVI toets wordt het lezen 
van een tekst getoetst. Voor iedere leerling waarbij de DMT en de AVI toets wordt afgenomen, wordt ook 
een leesdossier aangelegd. De Cito toets van spelling wordt klassikaal afgenomen.  
Bij de leerlingen die problemen met lezen hebben (de E scores), nemen we ook in november en april het 
Screeningsinstrument dyslexie af en eventueel de DMT, om te bekijken of de ingezette interventies 
voldoende vooruitgang opleveren, in de groepsbesprekingen wordt dit besproken. 
Voor de leerlingen van groep 3 doen we nog  extra leesonderzoeken: de herfstsignalering,  de 
wintersignalering, de lentesignalering en de eindsignalering vanuit de methode. 
  
Wat doet de school als er een vermoeden van dyslexie is? 
Als er een vermoeden van dyslexie is, dan wordt er gedurende minimaal 12 effectieve weken intensief met 
het kind getraind voor lezen of spelling. 
Door een half jaar intensief met het kind te trainen kun je als school uitsluiten dat de lees- of 
spellingsproblemen niet een gevolg zijn van onvoldoende onderwijs of van een langzamer tempo van leren 
van het lezen of spellen.  
Na een half jaar wordt bekeken of- en hoeveel vooruitgang het kind heeft geboekt. Als de vooruitgang niet 
zo groot is als je op grond van het intensieve trainen zou mogen verwachten, dan wordt ons vermoeden van 
dyslexie bevestigd.  
Na drie metingen, waarbij de scores ondanks interventies niet hoger komen dan E, adviseren wij de ouders 
een dyslexieonderzoek aan te vragen.  
Wanneer aan bovenstaande criteria wordt voldaan wordt dit onderzoek vergoed vanuit de gemeente. 
Wanneer niet aan de criteria wordt voldaan wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van dyslexie, maar dat 
het onderzoek niet wordt vergoed. 
Ouders vragen het onderzoek aan, school kan helpen bij de aanvraag voor het onderzoek, school zal ook de 
benodigde informatie aan het onderzoeksbureau verstrekken. 
  
Wat doet de school als het vermoeden van dyslexie bevestigd is? 
Extra hulp 
Een kind dat mogelijk dyslexie heeft wordt extra geholpen bij het lezen en schrijven. Die extra hulp is er 
vooral op gericht om de technische lees- en spellingvaardigheden, het begrijpend lezen en het begrijpelijk 
schrijven van een tekst op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. 
Compensatie en dispensatie 
Compensatie wil zeggen dat het kind hulpmiddelen mag gebruiken waardoor het minder “last” heeft van de 
lees- en / of spellingproblemen. 
Dispensatie wil zeggen dat het kind (gedeeltelijke) ontheffing krijgt van bepaalde opdrachten. 
Als er vermoedens van dyslexie bestaan, maar er wordt niet aan de criteria voor vergoed onderzoek voldaan, 
zal in overleg met de ouders en op grond van nader onderzoek door de leerkracht en de intern begeleider 
een leerstofaanpassing voor het lezen en/of de spelling plaatsvinden.  
Leerlingen van groep 8 waarvan het vermoeden van dyslexie bestaat en waarvoor geen verklaring is 
afgegeven, worden toch in staat gesteld de eindtoets te maken met de speciale versie voor leerlingen met 
dyslexie.  
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Ons team 
Op de Godfried Bomansschool werken ongeveer 28 teamleden. Ongeveer de helft van het team werkt 
fulltime (4 of 5 dagen). De gemiddelde leeftijd is 35,8 jaar.  
Het team bestaat uit: een directeur, (gym)leerkrachten, een conciërge en een administratieve kracht.  
Onder de leerkrachten kennen wij leraren met een speciale expertise. Een aanzienlijk deel van ons team 
heeft naast hun hbo-diploma ook een hbo+ opleiding gevolgd, zoals: coaching, bouwcoördinator, 
rekenspecialist, jonge kind specialist, schoolleidersopleiding, taal-leesspecialist, gedragsspecialist.   
Het hoge opleidingsniveau van ons team heeft directe, positieve invloed op de kwaliteit van ons onderwijs.  
 

Vervanging 
Bij afwezigheid van de groepsleerkracht door ziekte of verlof, proberen wij de leerkracht te vervangen, zodat 
het onderwijs voor de leerlingen doorgang kan vinden. In de huidige tijd van leraren te kort blijkt dit soms 
lastig. Toch kunnen wij, mede door de inzet van medewerkers die parttime werken, de groepen bezetten. .  
Het is aan de directeur van de school om bij het organiseren van deze vervanging de kwaliteit van het 
onderwijs te waarborgen en de invloed op de organisatie te bewaken. Bij alle vormen van vervanging is rust 
in de groep heel belangrijk. Wij kiezen daarom graag voor een leerkracht die voor de leerling bekend is en 
die onze schoolorganisatie kent.  
 
Voor vervanging wegens ziekte volgt de school een aantal stappen: 
Stap 1: Binnen het team wordt naar vervanging gezocht, bijvoorbeeld een leerkracht die parttime werkt en 
die extra wil komen werken.   
Stap 2: Een vervanger uit de vervangingspool wordt gezocht.  
Stap 3: De directie zoekt een vervanger buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld via een 
(studenten)uitzendbureau. 
Stap 4: Binnen de school vinden interne wisselingen plaats. Bij deze stap hoort de inzet van 3e of 4e jaar 
studenten. 
Stap 5: De groep van de afwezige leerkracht verdelen wij over andere groepen, echter niet langer dan twee 
achtereenvolgende dagen, met een maximum van twee dagen per schoolweek. 
Stap 6: Indien voorgaande stappen zijn uitgevoerd, kan op de tweede dag van het verdelen van groepen 
worden besloten een groep de volgende dag thuis te laten. Dit is een uiterste maatregel, waartoe de school 
niet graag toe overgaat, maar die niet uitgesloten kan worden.  
 

Begeleiding van studenten 
Onze school is een leerschool voor studenten van de Hogeschool Leiden (afd. Pedagogische Academie voor 
Basisonderwijs), Thomas More uit Rotterdam en voor de Haagse Hogeschool (afd. Lichamelijke opvoeding). 
Dit betekent dat aanstaande (gym)leerkrachten op onze school komen om het vak in de praktijk te leren. 
Een van deze studenten kan een LIO doen. Een LIO leert op onze school hoe hij/zij een groep draait en welke 
facetten daar nog meer bij komen kijken. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van vergaderingen, 
studiedagen en oudergesprekken. Voor dit laatste wordt altijd toestemming aan de ouders gevraagd. leert 
op onze school hoe hij/zij een groep draait en welke facetten daar nog meer bij komen kijken. Hierbij kunt u 
denken aan het bijwonen van vergaderingen, studiedagen en oudergesprekken. Voor dit laatste wordt altijd 
toestemming aan de ouders gevraagd.  
Wij begeleiden ook studenten onderwijsassistent van Mondriaan. Stagiaires onderwijsassistent worden 
voornamelijk in de kleutergroepen ingezet. Wij zijn een erkend leerbedrijf.  

Personeel 
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Ouderbetrokkenheid 
De Godfried Bomansschool vindt een goed contact tussen school en thuis belangrijk. Wij beschouwen de 
ouders dan ook als partners in de opvoeding van de leerlingen.  
Uit diverse onderzoeken blijkt dat betrokken ouders een positieve invloed hebben op de schoolloopbaan 
van de leerling. Een goede samenwerking tussen school en thuis biedt zekerheid aan het kind en bevordert 
daardoor het welbevinden.  
Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de schoolse zaken, maar ook andersom 
verwachten wij dat ouders ons op de hoogte houden van zaken die thuis gebeuren en belangrijk zijn voor 
school om te weten.  
Ouderbetrokkenheid is wat ons betreft de vrijblijvendheid voorbij.  
In schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart om ouderbetrokkenheid nog meer handen en voeten te geven door 
te werken aan de kenmerken van “Ouderbetrokkenheid 3.0”.  
Waarom Ouderbetrokkenheid 3.0 werkt (CPS)? 
1. De samenwerking is altijd direct gericht op de ontwikkeling van het kind. 
Door gelijkwaardig contact tussen leraar en ouders is het kind automatisch het uitgangspunt 
voor samenwerking. 
2. Professionele kennis van het onderwijs en kennis over het kind worden 
samengebracht. 
Schoolteam en ouders zoeken samen naar wat nodig is om het kind optimaal te 
ondersteunen in zijn ontwikkeling. 
3. Thuis gaat het leren door. 
Ouders en leraren stemmen samen af wat er in de klas aan de orde komt en wat ouders 
thuis kunnen doen om hun kind te ondersteunen. 
4. Er ontstaan nieuwe impulsen voor goed onderwijs. 
Door samenwerking tussen ouders en schoolteam ontstaan er nieuwe ideeën, ook uit de 
(werk)ervaring die ouders meebrengen, om kinderen te laten leren. 
5. Bewezen effectief. 
Alle interventies zijn gebaseerd op de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 welke worden 
onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek; de 6 standaarden van de Parent Teacher 
Association (PTA). 
 
Visie ouderbetrokkenheid 
Op onze school gaan wij samen vooruit! 
Wij hebben vertrouwen in elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Zo zorgen wij samen voor een veilige 
(leer)omgeving voor iedereen in onze schoolgemeenschap.  
Het kind, de ouder en de leerkracht zijn even belangrijk en vanuit onze rol doen wij ieder waar wij goed in 
zijn. 
Om de individuele- en groeps(onderwijs)behoeftes centraal te stellen, communiceren wij op een open en 
doelgerichte manier met elkaar. De ontwikkeling en het welzijn van het kind staan hierbij voorop. 
 
Ouderparticipatie 
Naast ouderbetrokkenheid kennen wij ook ouderparticipatie. Elk jaar zetten veel ouders zich in voor de 
school. De school stelt de ouders dan ruimschoots in de gelegenheid om ondersteunende werkzaamheden 
t.b.v. de school en het onderwijs te verrichten. In de school helpen ouders als leesouders, klassenouder, 
verkeer ouder, kriebelouder of werken mee aan feesten, sportdagen, schoolreis, hulp bij kleine technische 
zaken, of het schoonmaken van het gebouw. De ouders moeten tijdens de hulp bij diverse activiteiten de 

Ouders 



 

Godfried Bomansschool Schoolgids 20192020 

 

37 

aanwijzingen opvolgen van de directeur en het onderwijskundig personeel, die verantwoordelijk blijven 
voor de gang van zaken.  
Ouders geven tijdens het helpen bij een schoolse activiteit het goede voorbeeld aan de leerlingen van onze 
school in gedrag en handelen. Zo wordt er door hulpouders niet gerookt in het bijzijn van de leerlingen en 
verwachten wij dat het taalgebruik van ouders passend is. Onderwijzend personeel en de directie zullen 
ouders hierop wijzen.  
Agressie van ouders, verbaal of fysiek, wordt niet getolereerd. Dat kan leiden tot maatregelen, zoals het 
doen van aangifte bij de politie, toegangsverbod tot de school en het schoolterrein, of verwijdering van de 
kinderen van de agressieve ouder(s)/verzorger(s).  
 
Klassenouders  
Elke groep heeft één of meer klassenouders die hulp inroept van andere ouders als er voor de groep iets 
georganiseerd moet worden. Te denken valt aan hulp bij activiteiten, maar ook bijvoorbeeld organiseren dat 
wanneer de leerkracht jarig is, er een presentje is namens de klas. De klassenouder heeft altijd overleg met 
de groepsleerkracht alvorens activiteiten te organiseren of, als het een verjaardag van de leerkracht betreft, 
met een ander teamlid van bijvoorbeeld de parallelgroep of de leerkracht van het voorgaande of- volgende 
leerjaar.  
De klassenouder is er niet om klachten en wensen door te geven, of om problemen te bespreken.  
Alle communicatie vanuit school wordt eerst door de leerkracht via de Digiduif aan alle ouders gemaild op 
wie de informatie van toepassing is. Bij het vragen om hulp, kan de klassenouder vervolgens worden ingezet 
bij het zoeken naar hulpouders. 
Aan het begin van het schooljaar wordt aan alle ouders de vraag gesteld of zij klassenouders willen zijn.  
Het dient de voorkeur dat een klas twee klassenouders heeft, dit maakt het communiceren makkelijker. In 
het kader van continuïteit, is het wenselijk dat één van de twee klassenouders ook het daarop volgende jaar 
klassenouder is. Wanneer 3 of meer ouders zich aanmelden voor de taak, zal in overleg met de leerkracht 
worden bepaald welke ouders klassenouder zijn.  
De klassenouders kunnen gebruik maken van een "Whatsapp groep", dit is echter geen communicatiemiddel 
vanuit school en er is dan ook geen verplichting deel te nemen aan deze groep. Ouders die ervoor kiezen om 
niet in de Whatsappgroep deel te nemen, zullen geen informatie mogen missen. Daar dient de klassenouder 
en de groepsleerkracht op toe te zien.  
 
 

Wederzijdse verwachtingen 
De school verwacht van ouders dat: 
 Zij er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen; 
 Zij belangstelling tonen voor school en aanwezig zijn op de contactavonden, ouderavonden en 

rapportbesprekingen; 
 Zij belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen en hen aanmoedigen; 
 Zij regelmatig met hun kinderen over school praten en hun een positieve schoolhouding bijbrengen; 
 Zij, voor zover van toepassingen, erop toe zullen zien dat hun kinderen hun huiswerk maken; 
 Zij tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school; 
 Zij erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen (o.a. op tijd komen); 
 Zij ervoor zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school mee te kunnen 

doen (denk bijv. aan gymkleding); 
 Zij hun kinderen stimuleren deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert; 
 Zij met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere 

ouders serieus worden genomen; 
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Wat ouders van school mogen verwachten 
Alle ouders hebben recht op informatie van school over hun kind. U kunt van ons verwachten dat u tijdig en 
volledig op de hoogte gehouden wordt over de vorderingen, het welbevinden en andere schoolse zaken die 
uw kind aangaan. 
Gescheiden ouders  
Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er één ouder van het kind belast met het ouderlijk 
gezag en de andere ouder niet. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting de 
andere ouder (niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden 
die het kind betreffen (art. 1:377b Burgerlijk Wetboek). Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met 
het gezag is belast, de informatie krijgt van de andere ouder. De Godfried Bomansschool verstrekt daarom 
alleen informatie aan de met het gezag belaste ouder.  
De Godfried Bomansschool verstrekt slechts desgevraagd aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder 
dezelfde informatie als die aan de met het ouderlijk gezag belaste ouder verstrekt zou worden. Beide ouders 
kunnen hun account van Digiduif koppelen aan hun kind. Vraag daarvoor een extra informatiebrief op bij de 
school.  
Indien de ouder die belast is met het ouderlijk gezag zich in het belang van het kind tegen het verschaffen 
van deze informatie verzet, zal de Godfried Bomansschool deze informatie aan de niet met het ouderlijk 
gezag belaste ouder weigeren te geven (art. 1:377c Burgerlijk Wetboek).  
De school heeft een protocol “School en scheiding”. In dit protocol wordt beschreven hoe de school om wil 
gaan met ouders die gescheiden zijn.  
 
Mondelinge informatie  
Ouders kunnen na schooltijd binnenlopen voor een praatje met de leerkracht. Voor schooltijd is dit niet 
gewenst, omdat de leerkracht op dat moment de groep op moet starten.  
Afspraken  Ouders die een nader gesprek met de leerkrachten of met de directie willen hebben, kunnen 
een afspraak maken. 
Oudergesprekken De ouders krijgen de gelegenheid met de leerkracht te spreken. Aan het begin van het 
schooljaar wordt voor elke leerling een communicatieplan op maat gemaakt. Daarin maakt de leerkracht 
met de ouders afspraken over de frequentie van gesprekken. Voor elke leerling geldt dat de ouder(s) naast 
het kennismakingsgesprek met de leerkracht, ten minste één keer met de leerkracht in gesprek gaat  
(februari/maart).  
Een gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Indien dit niet genoeg is, kan een nieuwe afspraak worden 
gemaakt, of van tevoren meer tijd in worden gepland.  
Wij streven ernaar dat gescheiden ouders gelijktijdig worden geïnformeerd tijdens de gesprekken. (zie ook 
protocol School en scheiding).  
N.a.v. het laatste rapport wordt de ouders ook de gelegenheid geboden in gesprek te gaan met de leerkracht. 
Dit gesprek is niet standaard, maar kan ingepland worden op initiatief van zowel ouders als de leerkracht.  
de ouders ook de gelegenheid geboden in gesprek te gaan met de leerkracht. Dit gesprek is niet standaard, 
maar kan ingepland worden op initiatief van  zowel ouders als de leerkracht. 
Daarnaast worden resultaten van toetsen, zoals de CITO-entreetoets in groep 7 en de CITO-eindtoets in 
groep 8, in een persoonlijk gesprek met u besproken.  
Infoavond  Twee keer per schooljaar staat de school ‘s avonds open voor alle ouders/verzorgers. Op de 
eerste infoavond kunnen ouders kennismaken maken met de leerkracht. De leerkrachten en directie geven 
informatie over het aanstaande schooljaar. De inhoud van de 2e infoavond is wisselend.  
Informatieavond over eindtoets en voortgezet onderwijs   De ouders van groep 8 krijgen informatie 
over de eindtoets en het voortgezet onderwijs op de informatieavond aan het begin van het schooljaar. 
Telefonisch  Voor dringende berichten bellen de leerkrachten de ouders op. Ouders kunnen ook de 
leerkrachten bellen, maar niet tijdens schooltijd, want dan staan zij voor de klas.  
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Schriftelijke informatie  
Schoolgids Informatie over allerlei zaken die de school, de leerlingen en ons onderwijs aangaan. Wij 
vertellen hierin wat we doen en hoe we het doen. 
Jaarverslag  
Jaarlijks brengt de school een jaarverslag uit. Dit jaarverslag is te lezen op de website van de school.  
De website 
Op de website kan men altijd informatie over de school terugvinden. De website richt zich vooral tot nieuwe 
ouders en andere geïnteresseerden vinden.  
Nieuwsflits Eén maal per twee weken komt de Nieuwsflits uit. Dit is een nieuwsbrief met allerlei 
belangrijke actuele mededelingen. De Nieuwsflits wordt verstuurd via Digiduif en verschijnt op de website 
van de school. Het is heel belangrijk dat de ouders de Nieuwsflits aandachtig lezen.  
Email en Digiduif   De mail wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen van algemene schoolse 
zaken of om een datum te stellen voor een gesprek. Discussie o.i.d. per mail wordt te allen tijde vermeden.  
De school is per e-mail te bereiken: godfriedbomans@laurentiusstichting.nl   
Ook de leerkrachten zijn per e-mail te bereiken. Hun e-mailadressen staan op de website 
Ouders maken een account aan bij Digiduif. Dit is een ouderinformatiesysteem dat wij op school gebruiken. 
Via Digiduif kan niet geantwoord worden, u dient daarvoor een apart mailtje aan te maken. Een 
activeringsbrief is op te vragen bij school. U logt in via de site van de Digiduif 
Jaargroeppraat Informatie van de jaargroep, deze wordt iedere laatste vrijdag van de maand naar alle 
ouders van de desbetreffende jaargroep gemaild.  
Rapport  De ouders van de leerlingen van groep 2 ontvangen via hun kind  
twee keer per jaar een rapport, gebaseerd op het registratie- en het registratie- en observatiesysteem KIJK!.  
De ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen via hun kind twee keer per jaar een rapport.  
In het rapport doen de leerkrachten verslag over de vorderingen van de leerling. Het is een terugblik op de 
afgelopen periode. 
In het rapport willen wij naar voren laten komen wat de resultaten zijn, maar ook of een leerling zijn best 
heeft gedaan. Bij de rapporten zullen ook de uitslagen van de Cito-toetsen worden opgenomen.  
Het rapport moet ten minste 3 weken voor het verschijnen van het nieuwe rapport weer in het bezit zijn van 
de groepsleerkracht(en). Het rapport moet dan voor gezien zijn ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). 
 

Klachtenregeling 

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over 
gedragingen en  beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Naast ouders 
en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. 
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door 
de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen, die hen 
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, 
gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.  
De contactpersoon van de school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en verwijst de klager naar de juiste 
persoon of instantie of naar de vertrouwenspersoon van de Laurentius Stichting. 
De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding 
geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie en begeleidt de 
klager zo nodig in deze procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig verwijzen naar andere 
instanties. 
Contact- en vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht. 
Is een klacht ingediend bij het bestuur dan wordt deze afgehandeld door het College van Bestuur. 

mailto:godfriedbomans@laurentiusstichting.nl
http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=854&fromno=844
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Na het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie kan de commissie besluiten tot het 
terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de commissie besluiten tot een mediation traject tussen 
klager en aangeklaagde. Als de klacht door de commissie wordt afgehandeld volgt een hoorzitting waarbij 
beide partijen in aanwezigheid van elkaar worden gehoord en volgt een advies m.b.t. de gegrondheid van 
de klacht en volgen eventuele  aanbevelingen over te treffen maatregelen. 
 
De contactpersoon van de school is: mevrouw Ingrid van Daalhoff en is bereikbaar  op 
idaalhoff@godfriedbomansschool.nl 
 
De vertrouwenspersoon van de Laurentius Stichting is Dhr. J. Brienen. Zijn adres kunt u achterin deze 
schoolgids vinden.                           
 
Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website van de 
Laurentius Stichting 

 
De Landelijke Klachtencommissie hanteert een eigen reglement. Dit is te vinden op hun website 
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs kunt u achterin deze schoolgids vinden.  
 

 
  

mailto:idaalhoff@godfriedbomansschool.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/
http://www.laurentiusstichting.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Medezeggenschapsraad (MR)  
Aan onze school is op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen een medezeggenschapsraad verbonden. 
Deze raad bestaat uit 6 leden, waarvan de helft bestaat uit ouders en de andere helft uit personeel, 
rechtstreeks gekozen uit de ouders en het personeel volgens het MR-reglement voor een zittingsduur van 
drie jaar. 
De MR heeft als geheel op een aantal punten  instemmingsrecht en adviesrecht als het gaat om school-
organisatorische zaken, die gevolgen hebben voor ouders en leerkrachten. Ook hebben de beide geledingen 
soms apart instemming of advies te verlenen. Het gaat dan o.a. over de schoolbegroting, het schoolplan, het 
jaarverslag, de schoolgids, het veiligheidsplan, beleidswijzigingen, aanstelling of ontslag schoolleiding, 
verbouwingen,  schooltijden en de hoogte van de ouderbijdrage.  De directeur, die geen deel uitmaakt van 
de medezeggenschapsraad, is de door het bestuur gemandateerde gesprekspartner van de 
medezeggenschapsraad. 
 

Leden Medezeggenschapsraad 
Ouders Personeel 

Dhr. E. van der Veer (voorzitter) 
Mw. B. Baretto Vierra-Visser  
Vacature 

Mevr. I. van Daalhoff (secretaris, GMR-lid) 
Mevr. M. van Marrewijk 
Mevr. A. vd Hoeven 

 
De MR is te bereiken via e-mailadres:  
mr@godfriedbomansschool.nl  
De MR heeft ook een eigen deel op de website  
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Elke school is tevens vertegenwoordigd in de GMR met een lid (oudergeleding of personeelsgeleding), dat 
stemgerechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in de GMR bestaat instemmingsrecht en 
adviesrecht voor de gehele raad en in sommige gevallen voor de geledingen apart.  In de GMR worden zaken 
besproken die voor alle scholen van de stichting van belang en dus school overstijgend van toepassing zijn, 
o.a. meerjarenbestuursformatieplan, begroting en jaarrekening van de stichting, klachtenregeling, toelating 
en verwijdering van leerlingen, vakantieregeling. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR. 
 
Het secretariaat van de GMR is bereikbaar op gmr@laurentiusstichting.nl 
 

Het medezeggenschapsstatuut 
Het medezeggenschapsstatuut dat voor de gehele stichting geldt voor een periode van steeds twee jaar 
regelt de wijze waarop de medezeggenschap is ingericht, hoe de informatievoorziening  van bevoegd gezag 
naar GMR/MR verloopt, hoe de communicatie binnen de organisatie verloopt en hoe de GMR en de MR 
gefaciliteerd wordt. 
 
GMR- en MR-reglement en medezeggenschapsstatuut zijn ter inzage op school en te vinden op de website 
van de stichting (www.laurentiusstichting.nl) 
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht. In MR zitten evenveel 
ouders als leerkrachten. In vergaderingen met het bestuur of de directie praat en beslist de MR mee over 
het schoolbeleid, zoals formatieplan, schoolplan, nascholingsplan, arbowetgeving, schoolreglement, 

Overleg 

mailto:medezeggenschapsraad@godfriedbomansschool.nl
http://www.godfriedbomansschool.nl/
mailto:gmr@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/
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schoolgids. Bij sommige zaken heeft de raad instemmingsrecht, in andere gevallen adviesrecht. De taken 
en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. 
De raad vergadert regelmatig. De vergaderdata van de medezeggenschapsraad zullen in de eerste voltallige 
vergadering worden bepaald. Zij zullen in de Nieuwsflits verschijnen. De vergaderingen zijn in principe 
openbaar. 
Onze MR moet uit drie ouders en drie personeelsleden bestaan. Elk jaar treedt een derde van de raad, 
verdeeld over beide geledingen, af. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.  
 

Oudervereniging Godfried Bomansschool en Ouderraad  
Alle ouders die een kind op de Godfried Bomansschool hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging 
(OV). De OV kent een dagelijks bestuur. Dit bestuur legt verantwoordelijkheid af in de jaarvergadering over 
de financiën en de activiteiten. 
Als ouder van de Godfried Bomansschool kunt u lid worden van de Ouderraad (OR). Het dagelijks bestuur 
van de OV stuurt ook de Ouderraad aan.  
De OR organiseert, in samenwerking met het team, de leuke en gezellige activiteiten als het sinterklaasfeest, 
de kerstviering en Pasen, maar ook naschoolse activiteiten als bingo, de Avondvierdaagse en het Zomerfeest.  
 
Het bestuur van de OV beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreis, het kamp en het 
overblijven. Zie hoofdstuk “geldzaken”.  
 
De OR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar: ouders zijn van harte welkom om een 
vergadering bij te wonen. Iedereen met een kind op de Godfried Bomansschool kan/mag lid worden van de 
OR. Er is een maximum van 12 personen. Het zal duidelijk zijn dat ouders geen lid hoeven te zijn van de OR 
om ook actief mee te helpen op school. Voor alle activiteiten van de OR is hulp van ouders altijd hard nodig. 
Er zal dan ook geregeld een oproep worden gedaan in de Nieuwsflits, of via een aparte oproep aan ouders 
via de Digiduif. Ook ideeën voor de activiteiten zijn erg welkom. 
Heeft u suggesties, heeft u interesse om actief deel te nemen in de Ouderraad, wilt u wel helpen bij de 
activiteiten of heeft u vragen over de OV of de OR, schroom dan niet om een van de ouders te bellen, mailen 
of op het schoolplein te benaderen! 
De OR is te bereiken via e-mailadres ouderraad@godfriedbomansschool.nl. Op de website van onze school 
is meer informatie te lezen over de Oudervereniging.  
 

Leden dagelijks bestuur Oudervereniging  
Voorzitter                               Renate van der Valk 
Secretaris                                Rozemarijn Waasdorp 
Penningmeester                    Anita Bouman 

NL21 INGB 0000 291418 t.n.v. Kath. Oudervereniging van de Godfried Bomansschool 
Duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep vermelden bij het overmaken van de schoolkosten.  

 

Leerlingenraad 
De Godfried Bomansschool heeft ook een leerlingenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de 
groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep neemt een jongen en een meisje aan de leerlingenraad deel. Deze kinderen 
zijn door de klas gekozen. Elk jaar worden andere kinderen gekozen. In de leerlingenraad wordt gesproken 
over wensen en ideeën van de leerlingen.  
Vanuit de Godfried Bomansschool zijn twee leerlingen afgevaardigd bij de Kinderrechten Ambassadeurs van 
de gemeente Rijswijk.  

 

 

mailto:ouderraad@godfriedbomansschool.nl
http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=885&fromno=845
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Schoolkosten 
Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen 
dat de school bezoekt, bepalend voor de hoogte van het bedrag dat de scholen ontvangen.  
Het ministerie vergoed geen activiteiten als Sinterklaas, kerst- en paasvieringen, bingo, enz. Daarom vraagt 
de Godfried Bomansschool aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten uit te kunnen 
voeren. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet als gift aftrekbaar van de belastingen.  
 
Daarnaast vragen wij een verplichte bijdrage voor het overblijven, de schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het 
schoolkamp van groep 8. In tegenstelling tot de ouderbijdrage zijn de vergoedingen voor overblijven, 
schoolreis en schoolkamp verplicht. Leerlingen waarvoor deze bijdragen niet worden betaald, kunnen niet 
deelnemen aan deze activiteiten, maar zijn wel verplicht op school te komen. 
De schoolkosten kunt u overmaken op rekening NL21 INGB 0000 291418 t.n.v. Kath. Oudervereniging van 
de Godfried Bomansschool. Het is mogelijk de bijdrage in termijnen te betalen. Voor leerlingen die 
gedurende het schooljaar ingeschreven worden, geldt een aangepast bedrag. 
Andere zaken als schoolmelk en abonnementen zijn afhankelijk van eigen wensen. 
 
Om het geld van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en overblijven over te kunnen maken, ontvangen 
ouders een brief met een formulier voor automatische incasso. Het juiste bedrag per schooljaar staat 
vermeld op de website - schoolzaken - oudervereniging.  
De Oudervereniging beheert deze gelden en geeft jaarlijks verantwoording over de besteding ervan. Op de 
eerste vergadering van het schooljaar legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af over de 
besteding van de gelden van de ouderbijdrage. De Ouderraad doet een voorstel aan de MR voor de hoogte 
van de schoolkosten. De MR stelt de schoolkosten vast. 
 

Schoolverzekering 
De Godfried Bomansschool heeft een verzekeringspakket afgesloten, onder meer bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering (leerlingen, personeel, vrijwilligers) bij school activiteiten verzekerd. 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook 
zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.beeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) 
valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. Twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand, vragen extra aandacht. 
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in 
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, 
maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 
is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten 
in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

Geldzaken 

http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=885&fromno=845
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten.  
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
 

Gezinnen met een minimuminkomen  
Niet alle ouders hebben voldoende middelen om de schoolkosten te kunnen betalen.  
De gemeente Rijswijk geeft een financiële steun bij het betalen van kosten voor het schoolreisje of het 
schoolkamp (maximaal €50,- per kind). Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rijswijk. 
Via de Stichting Leergeld Den Haag kunnen ouders met een minimum inkomen de Schoolspullenpas 
aanvragen. Met die pas kunnen kinderen schoolspullen kopen bij een aantal Rijswijkse en Haagse winkels.  
De Stichting Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een 
minimuminkomen. Dit doen zij door een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale, sport- en 
cultuuractiviteiten.  Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting Kei. 
 

 
 
 

https://www.hulpwijzerrijswijk.nl/bijdrage-voor-schoolkosten
http://www.keirijswijk.nl/
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Hygiëne 
Wij hebben het schoonhouden uitbesteed aan een gecertificeerd schoonmaakbedrijf: Asito. Dagelijks reinigt 
dit bedrijf alle toiletten en klassen. Er wordt gezogen en gesopt in de lokalen en de toiletten. Dat is heel veel 
werk. Om de schoonmaker te helpen, moet de school niet onnodig vuil en slordig achtergelaten worden. 
Leerlingen moeten hun eigen rommel opruimen en meehelpen met het opruimen van wat er dan nog 
achterblijft. 
In de toiletten hangen handdoekautomaten, zeep dispensers, toiletpapierhouders en luchtverfrissers van 
Vendor.  
Toch is het zo dat waar veel mensen iedere dag bij elkaar zijn, er zo nu en dan een extra schoonmaakbeurt 
gewenst is, waarbij wij denken aan het schoonmaken van de ramen, toiletten, de tafels en stoelen, maar ook 
het spelmateriaal in de klassen. Hulp van ouders is daarbij zeer gewenst!  
 

Hoofdluiscontrole 
De Godfried Bomansschool werkt met een hoofdluisprotocol. Hierin staan onder meer de volgende 
afspraken: 
Ieder kind van de Godfried Bomansschool krijgt een luizenzak van de Ouderraad. Deze luizenzak hangt aan 
de kapstok. In deze luizenzak worden jassen, mutsen en sjaals bewaard ter voorkoming van- en bestrijding 
van hoofdluis. Tassen worden niet in de zakken gedaan, maar worden in de bakken gedaan die onder de 
kapstokken staan. De eerste luizenzak wordt uit het budget van de Ouderraad verschaft. Een tweede zak zal 
moeten worden betaald. Het hebben van een luizenzak is verplicht. De kosten voor een nieuwe luizenzak 
zijn €2,50.  
 
Tevens worden alle leerlingen op school op de woensdag na vakanties gecontroleerd door de kriebelbrigade. 
De kriebelbrigade bestaat uit ouders die zich vrijwillig hebben aangemeld de leerlingen te controleren op 
hoofdluis. De kriebelbrigade is opgeleid in hoofdluiscontrole. De grootte van de brigade is ca. 15 ouders. De 
ouders ontvangen een vooraankondiging van de controle.  
Ouders geven bij inschrijving op de school toestemming voor de uitvoering van controle bij hun kinderen. 
Hoewel er op school controle plaats vindt,  houden ouders zelf de plicht hun kind te controleren en melding 
te maken van eventuele besmetting. Zie verder hoofdluisprotocol. 
 

Rookverbod 
Voor onze school geldt een compleet rookverbod, voor zowel in het gebouw als op de speelplaats. Ook 
tijdens uitjes mogen de begeleidende ouders/verzorgers niet roken. Vlak voor de school, bij de ingang is 
roken ook niet toegestaan.  
  

Gezonde voeding 
Wij zijn een gezonde school zijn en letten op wat de leerlingen eten. Wij vragen ouders vriendelijk, doch 
dringend om traktaties bij verjaardagen zoveel mogelijk te laten bestaan uit een stukje fruit, een hartig hapje 
of een andere gezonde versnapering.  
Tijdens speciale school festiviteiten wordt soms een uitzondering op deze regel gemaakt. 
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn “fruitdagen”. Op deze dagen is alleen fruit of groente toegestaan als 
tussendoortje. Een alternatief op deze dagen is een boterham. 
 

  

Gezondheid en veiligheid 
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Jeugdgezondheidszorg  
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is er voor kinderen van 0 – 19 jaar. En voor hun ouders. Als ouder 
komt u regelmatig bij de JGZ op het consultatiebureau. Oudere kinderen zien we tijdens onderzoeken op 
school. 
 
Gezondheidsonderzoek 
In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Groeit uw kind 
goed? Kan uw kind goed horen en zien? Dat komt aan bod tijdens het onderzoek in groep 2. 
 

Spraak-taalonderzoek 
Is uw kind vijf jaar, dan wordt gekeken naar de spraak-taalontwikkeling. Een logopediste van de JGZ test of 
uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Aan de hand van het 
onderzoek krijgt u advies of extra oefening of verwijzing wenselijk is. 
 

Preventie via vaccinatie 
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en 
belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken 
heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.  
 

Gezondheid les in de klas 
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheid les in de klas. De les gaat onder andere 
over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert met uw kind een gesprek over 
dingen die uw kind bezighouden. Na afloop krijgt uw kind een brief mee, waarin de bevindingen en afspraken 
staan. 
  
Onderzoek op verzoek  
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd bij de 
Jeugdgezondheidszorg terecht. 
 
De jeugdarts/jeugdverpleegkundige die aan onze school is verbonden is T. Matulewicz.  
 
Het adres van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West kunt u achterin de schoolgids vinden.  
 

GGD Zuid-Holland West 
Wanneer onze school aan de slag gaat met gezondheidsthema’s, zoals gezonde voeding, pesten, sporten, 
roken, alcohol, seksualiteit of mondgezondheid, bijvoorbeeld in een les, of als thema van de projectweek 
voor de hele school, dan kunnen wij de hulp van de gezondheidsdienst GGD Zuid-Holland West in. De GGD 
zal onze school op diverse manieren ondersteunen. De dienstverlening kost onze school niets. 
De GGD is er ook voor informatie over hygiëne, infectieziekten en binnenmilieu. Daarnaast kunnen we voor 
informatie en advies bij de GGD terecht bij nare gebeurtenissen op school. 
 
Wat doet de GGD voor onze school? 
Leerkrachten, directie, de OR, de MR en de intern begeleider kunnen bij  de GGD terecht voor: 
Leskisten over diverse gezondheidsthema’s. 
Advies over activiteiten bij het thema, zoals digitale lessen, theater, lespakketten, wedstrijden, gastlessen, 
bijscholing voor leerkrachten en ouderbijeenkomsten.   
Advies over schoolgezondheidsbeleid, zoals gezond traktatiebeleid en ouderbetrokkenheid bij gezondheid 
op school. 
Advies over het structureel werken aan gezondheid op de school en het certificeren van de school als 
Gezonde School (www.gezondeschool.nl). 

http://www.gezondeschool.nl/
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Onze school is sinds schooljaar ’13-’14 officieel gecertificeerd als Gezonde School.  
Informatie over het bespreken van nare gebeurtenissen (bv. overlijden van een leerling, een leerkracht of 
een ouder). 
Vragen over hygiëne, dieren, ongedierte, medicijngebruik en voedselveiligheid op school. 
Wettelijk verplichte meldingen van ziekten die vermoedelijk besmettelijk zijn. 
Vragen en klachten over het binnenmilieu op school (bv. luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek). 
Ook ouders kunnen contact opnemen met de GGD met vragen over gezondheidsonderwerpen op school. 
 
De contactgegevens van GGD Zuid-Holland West vindt u achterin de schoolgids.  
 

Veiligheidsplan 
De school heeft een bijzondere zorgplicht. Dat houdt in dat de school alles dient te doen wat in haar 
vermogen ligt om ongelukken met de aan haar toevertrouwde leerlingen te voorkomen. Het gaat hierbij om 
de fysieke en de sociale veiligheid van de leerlingen.  
Om dat goed te regelen werkt de school met een veiligheidsplan. 
Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een noodplan, een pestprotocol enz.  
 
Noodplan  
De school heeft een noodplan opgesteld. Dit plan is door de brandweer goedgekeurd. Enkele malen per 
schooljaar oefenen wij de ontruiming van het gebouw. 
Het brandalarm is automatisch doorgeschakeld naar de brandweer. 
Wij controleren geregeld de brandveiligheid, blussers, haspels, vluchtwegen, enz. 
In onze school zijn zes gediplomeerde hulpverleners werkzaam. In elke klas is een verbanddoos aanwezig, 
die een keer per half jaar door een gediplomeerde hulpverlener wordt gecontroleerd en bijgevuld. Bij de 
conciërge is ook uitgebreide koffer aanwezig met materiaal voor spoedeisende hulp. 
 
Pestprotocol  
In het schooljaar ’13-’14 is in samenwerking met de medezeggenschapsraad het pestprotocol opnieuw 
vastgesteld, zodat het voldoet aan de nieuwste kennis over de aanpak van pesten. In dit protocol staat 
opgenomen hoe we op school het pesten proberen te voorkomen en hoe we ermee omgaan als het zich 
toch voordoet. In de werkwijze spelen ook de ouders van de pester en de gepeste een rol. Onze benadering 
van pesten is niet zozeer die van bestraffen als wel van een leerproces.  
 
Verkeersveiligheid  
De nieuwe tijdelijke locatie ligt aan de rand van een bedrijventerrein. We vragen de ouders om hun kinderen 
zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. In het voorjaar van 2016 is de Treubstraat 
heringericht met o.a. een schoolzone, rode fietsstroken en verhoging in de weg. 
Na de zomervakantie van 2016 is er een brug aangelegd door het parkje naar de Sir Winston Churchilllaan. 
Deze brug is bedoeld om de fietsende en lopende kinderen op een veilige manier naar school te laten komen.  
Ondanks deze maatregelen zal de verkeerssituatie altijd onze aandacht nodig hebben.  
Op de Godfried Bomansschool werken wij met het project School op Seef. Hierbij worden wij ondersteund 
door Onderwijs Advies. 
Dit project koppelt de theorie van de verkeersles in de klas aan de praktijk. Naast de theoretische 
verkeerslessen, krijgen de leerlingen dus ook een aantal keer per jaar een praktijkles. 
Op de Godfried Bomansschool is een verkeersouder. Hij/zij onderneemt met de school of met de plaatselijke 
autoriteiten veel actie op het gebied van verkeersdrempels, parkeren, het regelen van de schriftelijke en 
praktische fietsexamens en nog veel meer.  
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Ongewenst gedrag  
Ongewenst gedrag is niet gewenst- seksueel getint- en/of discriminerend- en/of gewelddadig gedrag. Als 
personen binnen de school met het bovengenoemd gedrag te maken krijgen, kunnen zij zich wenden tot een 
van de vertrouwenspersonen mw. Ingrid van Daalhoff, tot de vertrouwensinspecteur of tot de bestuurlijke 
klachtencommissie.  
Ook pesten is een gedrag dat niet gewenst is. Het is min of meer bewust gericht tegen een of meer kinderen 
met het doel en met het gevolg dat de gepeste zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of buitenge-
sloten voelt. Het is een vorm van mishandeling van kinderen die niet (meer) in staat zijn zich daartegen te 
verdedigen.  
 
Toezicht   
Tijdens pauzes is er steeds voldoende toezicht op het schoolplein aanwezig. In de ochtendpauzes zijn dat de 
desbetreffende groepsleerkrachten, tussen de middag ongeveer 10 overblijfouders. 
Voor en na schooltijd is er geen toezicht op het schoolplein aanwezig. Wij verwachten van brengende en 
halende ouders dat zij hun kinderen zelf in de gaten houden.  
 
Veiligheid speeltoestellen  
De speeltoestellen in de gymzaal, het speellokaal en op het schoolplein worden jaarlijks op veiligheid 
gekeurd. Eventuele mankementen worden direct verholpen. Bij de vorige inspectie zijn de toestellen 
allemaal goedgekeurd. 
 
Privacy  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Via deze link kunt u meer lezen over de AVG   
 

Deze een privacywet die geldt in heel Europa. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in 
alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld.  
Ook scholen verzamelen persoonsgegevens. Binnen de AVG worden school en bestuur gezien als 
‘verwerkersverantwoordelijke’. Dat betekent dat de school bepaalt waarom de school de persoonsgegevens 
verzamelt, hoe dat gebeurt en hoe deze worden verwerkt. Schakelt de school een partij in die namens de 
school iets met persoonsgegevens doet, dan moeten daarover afspraken gemaakt worden in een 
verwerkersovereenkomst, die op bestuursniveau wordt afgesloten.  Dat geldt b.v. o.a. voor Basispoort 
(digitale leermiddelengebruik), ESIS (leerlingadministratiesysteem) en Cito (leerlingvolgsysteem). Een lijst 
van leveranciers en bedrijven die persoonsgegevens verwerken en waarmee verwerkersovereenkomsten 
zijn afgesloten wordt op bestuursniveau up to date gehouden en is ter inzage bij de directie. Het model 
verwerkersovereenkomst, dat in gebruik is maakt deel uit van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en 
Privacy 3.0 (maart 2018), een initiatief van o.a. de PO- en de VO-Raad.  
In schooljaar 2018-2019 wordt overgegaan naar nummervoorziening voor de leerlingen. Daarbij krijgen de 
leerlingen een nummer voor het gebruik van digitale leermiddelen, dat niet meer herleidbaar zal zijn tot de 
naam van de leerling. 
Uiteraard heeft de invoering van de AVG gevolgen voor de wijze waarop de school van u gegevens omtrent uw 
zoon/dochter opvraagt en in sommige gevallen incidenteel uw toestemming nodig heeft.  
Wij moeten duidelijk zijn: 

 in het doel, waarvoor wij de gegevens opvragen,  

 in de grondslag waarop de gegevens worden verwerkt 

 in de beperking van de hoeveelheid en het soort gegevens dat wij verwerken 

 in de verantwoording naar betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens 

 in de juistheid en actualiteit van de te verwerken persoonsgegegevens.  
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf


 

Godfried Bomansschool Schoolgids 20192020 

 

49 

Voor u verandert er in die zin meer dat wij u soms meer moeten vragen, b.v. om uw toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Wij moeten dat jaarlijks doen en soms incidenteel om uw 
uitdrukkelijke toestemming vragen. Tevens moeten wij als school en stichting met iedereen, die uw gegevens 
verwerkt, ook b.v. met externe partijen (b.v. uitgeverijen, adviseurs) een verwerkersovereenkomst sluiten, 
zodat we verzekerd zijn van een juiste wijze van omgaan met gegevens. Daarnaast zijn er verplichte regels 
voor het al of niet bewaren van uw gegevens.  
Voor u als ouders/verzorgers betekent dit dat, als het gaat over het gebruik van uw gegevens, u het recht heeft:  

 op inzage in persoonsgegevens die wij van u en uw kind(eren)  verwerken  

 persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen 

 om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 
 

Binnen de stichting wordt gewerkt met een handboek voor alle privacyregels. De komende maanden zullen 
aan de hand van dit handboek alle scholen van de juiste informatie worden voorzien. U wordt regelmatig op 
de hoogte gehouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school 
of met de functionaris gegevensbescherming van de Laurentius Stichting via tel. 015-2511440. 
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De buitenschoolse opvang is te verdelen in: 
Voorschoolse opvang (van 7:30 tot 8:30 uur) 
Tussen schoolse opvang, beter bekend als overblijven (van 12:00 tot 12:30 of 13:00 uur) 
Naschoolse opvang (na 14:30 uur) 
 

Opvang voor- en na schooltijd 
De voor- en naschoolse opvang organiseert de Godfried Bomansschool in samenwerking met 4 
opvangorganisaties in Rijswijk: SRK, Partou, Zo Kinderopvang en Hermelijntje.  
Ouders zijn vrij hun eigen buitenschoolse opvang te kiezen.  
 
Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) 
SRK heeft diverse locaties waar kinderen tussen 6 weken en 13 jaar worden opgevangen. De dichtstbijzijnde 
zijn kindercentrum Boemerang en Carrousel. 
Uw kind is thuis bij SRK. Thuis zijn betekent je warm, veilig en geborgen voelen. Dat staat voorop. We werken 
zoveel mogelijk met een vast team goed opgeleide pedagogisch medewerkers.  
We helpen u werk en zorg voor uw kinderen te combineren. Heeft u extra vroeg opvang nodig, of extra lang? 
Onze kindercentra hebben ruime openingstijden. Of heeft u een keer een extra dag opvang nodig? In 
principe kunt u ook altijd dagen ruilen. Kinderen op het speciaal basisonderwijs en kinderen met een 
handicap zijn van harte welkom, zolang we ze kunnen bieden wat ze nodig hebben zonder andere kinderen 
te kort te doen. U kunt kiezen uit buitenschoolse opvang met of zonder vakanties, voorschoolse opvang (op 
schooldagen met ontbijt vanaf 7.30 uur tot de lessen beginnen). 
In het kader van de VVE samenwerking, werkt de Godfried Bomansschool nauw samen met Carrousel. Het 
project van groep 1-2 en de PSZ wordt 2 keer per jaar gezamenlijk afgesloten. Zo leren peuters onze school 
alvast een beetje kennen. 
Meer informatie: 
www.carrouselsrk.nl 
www.boemerangsrk.nl 
 
Partou Kinderopvang 
Partou biedt kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar, in een veilige, liefdevolle omgeving, waarbij 
persoonlijke aandacht en plezier voorop staan. 
Dit is Partou 
Partou is de plek waar u en uw kind altijd welkom zijn. Waar u kunt rekenen op goede zorg. Bij Partou is elke 
dag wel iets bijzonders te beleven. Dat is ons uitgangspunt. Elke dag iets bijzonders. 
Met aandacht voor elk kind, en oog voor ieder bijzonder moment. Dat is waar Partou voor staat, en waar wij 
ons met hart en ziel voor inzetten: goede opvang, nu en in de toekomst. 
Partou bij u in de buurt! 
Partou Karel Doormanlaan 157E biedt opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Op de buitenschoolse opvang van 
onze locatie vangen wij ook kinderen van de Godfried Bomansschool op. Zij worden lopend gehaald door 
onze pedagogisch medewerkers. De vestiging is geopend tot 18.15 uur (in schoolvakanties en tijdens 
studiedagen van 7.45-18.15 uur).  
Kijk voor meer informatie op: www.partou.nl  

Buitenschoolse 
opvang 

 
 

http://www.carrouselsrk.nl/
http://www.boemerangsrk.nl/
http://www.partou.nl/
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Zo Kinderopvang 
In Rijswijk biedt Zo aan de Van Vredenburchweg kinderopvang en BSO vanuit een prachtig modern pand. 
Binnen bieden de lichte ruimtes veiligheid, uitdaging, ruimte om te ontdekken en een huiselijk gevoel voor 
ieder kind.  
Buiten hebben zowel de peuters en dreumesen als de BSO-kinderen hun eigen belevingstuin met natuurlijke 
elementen. De kinderen hebben konijnen waar ze voor zorgen. Dit is bij uitstek de plek waar kinderen zich 
vrij kunnen bewegen, ontdekken en beleven. 
Vestigingsmanager: Bianca Baltus, Adjunct: Anita Kester, telefoon: 070 319 49 00, mobiel: 06 158 831 09 
E-mail: vanvredenburchweg@zokinderopvang.nl, website: http://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/9-
zo_aan_de_van_vredenburchweg  
 
Norlandia Kinderopvang aan de Sir Winston Churchilllaan  
De vestiging aan de Sir Winston Churchilllaan kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en team van 
professionele en betrokken medewerkers. Het kinderdagverblijf vangt kinderen op van 0 tot 4 jaar. De 
jongste kinderen zijn ingedeeld in een babygroep en de peuters in een speciale peutergroep. We hebben 
een aparte ruimte voor allebei onze groepen. Naast een ruime binnenruimte heeft de vestiging een 
afgesloten buitenspeelplaats. U bent van harte uitgenodigd een afspraak te maken voor een rondleiding. 
 
Buitenschoolse opvang bij de Sir Winston Churchilllaan 
Per 1 maart 2016 is het mogelijk om buitenschoolse opvang af te nemen bij Norlandia Kinderopvang aan de 
Sir Winston Churchilllaan. Onze kleinschalige vestiging ligt op loopafstand van de Godfried Bomansschool. 
Wij hebben een grote buitenruimte en voldoende parkeergelegenheid voor het halen. De BSO heeft een 
eigen entree in het pand. Wij werken met een liefdevol team dat met veel enthousiasme buitenactiviteiten 
organiseert. Ook begeleiden we de kinderen bij hun huiswerk. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
halen we op om 14.30 uur, op woensdag om 12.30 uur. We sluiten om 18.30 uur. In de vakanties zijn we 
open van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
Wilt u meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden en de tarieven, dan kunt u contact opnemen met 
ons centraal bureau via telefoonnummer 071-5791960 of per e-mail aan planning@norlandia.nl . 
U bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze vestiging. Neem hiervoor contact 
met ons op via telefoonnummer 070-8200314. 
 

Tussen schoolse opvang  
De Godfried Bomansschool werkt met een rooster met een korte lunchpauze De middagpauze biedt 
eventueel ook de mogelijkheid tussen de middag thuis te eten. Bijna alle kinderen blijven evenwel op school 
over. In de groepen 1 t/m 4 eet de leerkracht samen met de leerlingen. Daarna gaan de kinderen 
buitenspelen onder toezicht van overblijfmedewerkers. De groepen 5 t/m 8 gaan eerst een kwartier eten in 
de klas, en daarna buitenspelen. Bij het eten en buitenspelen staan deze groepen onder toezicht van -
overblijfmedewerkers. Tussen de middag zijn er 10 à 12 overblijfouders aanwezig. .  
 
Overblijfmedewerkers 
Het overblijven wordt verzorgd door de Ouderraad. De wet bepaalt dat de helft van de overblijfkrachten 
geschoold is. Op de Godfried Bomansschool zijn alle overblijfkrachten geschoold. Elk schooljaar nemen zij 
deel aan opfriscursussen.  
 
Kosten  
Voor het overblijven vragen wij een bijdrage jaar per leerling voor een vergoeding aan de overblijfouders en 
het aanschaffen van spelmateriaal e.d.  e.d.  
Zie hoofdstuk over GELDZAKEN. Het overblijfbedrag kunt u (in termijnen) overmaken op 
rekeningnummerNL21INGB0000291418 t.n.v. de Katholieke oudervereniging Godfried Bomansschool.  
Kinderen waarvoor het overblijfgeld niet wordt betaald, kunnen niet aan het overblijven deelnemen.  

mailto:vanvredenburchweg@zokinderopvang.nl
http://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/9-zo_aan_de_van_vredenburchweg
http://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/9-zo_aan_de_van_vredenburchweg
mailto:planning@norlandia.nl
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Om aan te denken bij de overblijf 
De kinderen nemen zelf brood, fruit, zuivel of sap mee. Ouders kunnen zelf het best bepalen waar hun kind 
behoefte aan heeft.  
De kinderen nemen geen snoep mee naar school.  

Voor kinderen is iets kant-en-klaar handig, zodat de leerkrachten niet hoeven te pellen, te schillen, te breken, 
te snijden, te persen, te verdelen en zo verder.  
U kunt voor uw kind(eren) een schoolmelk abonnement nemen. 
Doet u iets in de trommeltjes waarvan u weet dat uw kind het eet. Aanleren van iets nieuws te eten is niet 
de taak van de leerkracht of de overblijfmedewerker.   
Eten en drinken gebeurt in de eigen groep op de eigen plaats, zittend. In de gangen en op de speelplaats 
wordt niet gedronken. 
Op broodtrommeltjes en bekers staat de naam van het kind. Bekers moeten goed afsluitbaar zijn.  
 

Naschoolse activiteiten 
Sport & Evenementen Haaglanden organiseert namens de gemeente Rijswijk en onze basisschool diverse 
activiteiten voor de jeugd. Dit zijn onder andere de SportMix, Peutergym, het project “De Ontdekkers” en 
de inzet van Combinatiefunctionarissen. Leerlingen van de Godfried Bomansschool worden gestimuleerd 
aan de activiteiten deel te nemen. Er vindt nauwe samenwerking plaats met de school, met name in het 
kader van de combinatiefunctionaris sport & onderwijs.  
 
De combinatiefunctionaris werkt in opdracht van de gemeente Rijswijk voor de scholendriehoek (Godfried 
Bomansschool, ’t Prisma, J.H. Snijdersschool) en voor volleybalvereniging Inter Rijswijk. Hij zorgt ervoor dat 
meer leerlingen gaan sporten, dat er (na schooltijd) meer sportactiviteiten voor de leerlingen georganiseerd 
worden en hij brengt sportverenigingen en basisscholen dichter bij elkaar.  
De contactgegevens van onze combinatiefunctionaris kunt u vinden op de website van onze school.  
 
Vanuit het project De Ontdekkers krijgen leerlingen het hele schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen 
aan naschoolse cursussen op het gebied van sport, dans, creatief, culinair, natuur en nog veel meer. De 
leerlingen ontvangen hiervoor via de school een cursusboekje met het aanbod en kunnen hier zelf een keuze 
uit maken. De cursussen vinden plaats op en rond de Rijswijkse scholen, waaronder ook regelmatig op de 
Godfried Bomansschool. Voor deze activiteiten wordt een sterk gereduceerde bijdrage van de ouders 
gevraagd.  
 
De contactgegevens van Sport & Evenementen Haaglanden vindt u achterin de schoolgids.  
 
 

 
 

  

http://www.godfriedbomansschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=854&fromno=844
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Regels voor begin en eind schooltijd 
De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn om 8.20 uur welkom om hun kind naar de klas te brengen. 
Wij vinden het belangrijk dat wij werken aan de zelfstandigheid van de kinderen. Deze zelfstandigheid 
bereiken wij samen, school en ouders, door de kinderen aan te moedigen om bij binnenkomst zelf zorg te 
dragen voor het opruimen van hun spullen, bijvoorbeeld het zelf uitpakken van de schooltas en het 
ophangen van de jas. De leerkracht is er om de kinderen te ontvangen en hij/zij zal zich dan ook richten op 
de kinderen. Indien u bepaalde zaken wilt doorgeven aan de leerkracht, kunt u dit noteren in het schrift in 
de klas of wat hangt bij de deur van het lokaal. Om 8.30uur gaat de tweede schoolbel. Na het gaan van deze 
bel zullen de deuren van de klaslokalen dicht gaan en zullen de leerkrachten starten met de lessen. 
Hulpouders nemen plaats in de school en de overige ouders willen wij verzoeken om de school te verlaten. 
Ophalen 
Om 14.30 uur worden de kinderen van de groepen 1-2 en 3 binnen opgehaald. Wanneer de bel gaat, zal een 
leerkracht de deur open doen en kunt u uw kind ophalen bij het klaslokaal. Gelieve tot de bel buiten te 
wachten. 
De kinderen van groep 4 mogen tot de Herfstvakantie om 14.30 uur binnen opgehaald worden. Na de 
Herfstvakantie zullen zij zelfstandig naar buiten toe komen. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten toe. U kunt op de kinderen wachten op 
het schoolplein. 
Wilt u dit zelf doorgeven aan de opvang en anderen die uw kind komen halen?  
 

Afwezigheidregistratie 
Als een leerling ziek is, verwachten wij dat de ouders dit met een telefoontje melden (tussen 8.00 en 8.20 
uur). Dit kan dan bij elke leerkracht die u aan de telefoon krijgt, dat hoeft niet per se bij de groepsleerkracht.  
Voor 8:00 uur kunt u uw kind ook ziekmelden via ziek@godfriedbomansschool.nl Tijdens schooltijd kunnen 
er geen telefoontjes voor ziekmeldingen of boodschappen worden opgenomen. De leerkrachten kunnen niet 
naar de telefoon komen, zij staan voor de groep.  
Bij de start van de dag worden de absenten opgenomen. De leerplicht controleert deze registratie.  
Kinderen die niet op tijd, of zonder (geldige) reden worden afgemeld, worden als ongeoorloofd afwezig 
geregistreerd. Wij zijn verplicht hiervan een melding te maken bij leerplicht.   
 

Kledingregels  
o Een ieder die onze school bezoekt is te allen tijde goed gekleed en zorgt niet voor visuele overlast door 

bijvoorbeeld topjes of te kleine shirtjes, piercing en al te opzichtige sieraden enz. te dragen.  
o Het dragen van hoofddeksels, zoals petten, mutsen of hoofddoeken door onze leerlingen is bij ons tijdens 

schooltijd niet toegestaan.  
o Het is zeer aan te raden jassen, laarzen, gymkleding te voorzien van de naam van de leerling. 
o Voor de jongste leerlingen zijn schone kleren aanwezig voor “ongelukjes”.  
o Voor de gymlessen vanaf groep 3  dienen de leerlingen te beschikken over geschikte kleding, d.w.z. 

gymschoenen, een korte broek en een (school) T-shirt. Bij de gym mogen geen gymschoenen met gladde 
en zwarte zolen gedragen worden. 

o Bij de gym mogen geen sieraden (ringen, oorbellen, kettink-jes, armbanden e.d.) gedragen worden. 
Oorbellen die niet uit kunnen, moeten worden afgeplakt. 

o Het dragen of meebrengen naar school van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen of andere 
waardevolle zaken is voor eigen risico. Wij nemen deze zaken niet in bewaring en dragen der halve hier 
ook géén verantwoordelijkheid voor!  

Regels en afspraken 
 

mailto:ziek@godfriedbomansschool.nl
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Protocol Internet, E-mail en sociale media 
Voor het computergebruik op school hanteren wij het protocol internet, e-mail en sociale media. Dit protocol 
bevat instructies voor de leerkracht en ‘spelregels’ voor de leerlingen die de privacy garanderen en 
voorkomen dat op een ongewenste wijze gebruik gemaakt wordt van internet. maakt wordt van internet.  
Algemene regels 
Je mag nooit zonder toestemming internetten of e-mailen. 
Spreek met de leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang je mag internetten of e-mailen. 
Chatten is op school niet toegestaan. Dat mag alleen als de leerkracht opdracht geeft om te chatten. 
Het is verboden zonder toestemming van de leerkracht te printen. 
Het is ten strengste verboden in de instellingen van de computer wijzigingen aan te brengen. 
Internetregels 
Spreek met je leerkracht af van welke programma’s je gebruik mag maken. 
Zoek op een zoekmachine geen woorden die te maken hebben met grof taalgebruik, discriminatie, seks of 
geweld. 
Je mag geen bestanden downloaden. 
Geloof niet alles wat je op internet ziet of leest. 
Het is ten strengste verboden je via een site aan te melden voor abonnementen of de toezending van in-
formatie. 
Vul geen formulieren in zonder toestemming van de leerkracht. 
Ga direct naar de leerkracht als je op internet vervelende informatie tegenkomt. 
E-mail en sociale media 
Stuur geen gemene of vervelende e-mails. 
Als je gaat e-mailen, gebruik alleen je voornaam. 
Geef nooit je achternaam, adres en telefoonnummer door. 
Geef nooit de namen, de telefoonnummers, het e-mailadres en het werkadres van je ouders, familie of 
bekenden door. 
Geef het adres van de school niet door zonder toestemming van de leerkracht. 
Verstuur nooit een foto van jezelf per e-mail. Bedenk wat voor foto’s/filmpjes je op sociale media zet. 
Spreek nooit af iemand te ontmoeten die je online bent tegengekomen. 
Krijg je e-mail die je niet leuk of raar vindt, of die te maken heeft met grof taalgebruik, discriminatie, seks of 
geweld, vertel dat dan meteen aan de leerkracht. 
Ontvang je e-mail van iemand die je niet kent, meld dit dan aan de leerkracht. 
Ontvang je pestmail, bewaar de mail dan en waarschuw de leerkracht. 
Antwoord nooit op e-mail die je onprettig vindt. 
Je hebt altijd het recht nee te zeggen tegen iemand die iets persoonlijks van je vraagt, maar wat jij niet wil 
of mag geven. 
Bij overtreding van de regels 
Wie zich niet aan deze regels houdt, krijgt één (1) individuele waarschuwing van de leerkracht. 
Overtreed je deze regels daarna nog eens, dan mag je voor een periode die de leerkracht bepaalt niet meer 
internetten of e-mailen. 
Wanneer tot bovenstaande straf wordt overgegaan, worden ook je ouders door de directie op de hoogte 
gesteld.  
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Dieren  Het is goed wanneer kinderen met dieren leren omgaan. Toch zijn op school geen dieren. Veel 
kinderen blijken overgevoelig te zijn voor dieren. Zij kunnen daardoor problemen met ademhalen en/of 
uitslag krijgen. Dit betekent dat:  
Kinderen die een spreekbeurt willen houden met een dier, dat moeten overleggen met de leerkracht; 
Honden buiten het gebouw en speelplaats moeten blijven; 
Ouders/verzorgers de leerkracht op de hoogte stellen van allergieën.  
Doktersbezoek Plan bezoekjes aan dokter, tandarts, specialist zo veel mogelijk buiten schooltijd om.  
Fietsen  Naast het gebouw is er plaats om de fietsen te stallen. Kinderen die met de fiets komen 
plaatsen hun fiets in de fietsenrekken naast de school. De fietsen staan daar op eigen risico. Tussen de 
fietsenrekken mag je niet spelen. Wij raden aan de fietsen na schooltijd daar niet te laten staan! Op het 
schoolplein mag je niet fietsen! 
Geld   Wij raden het af geld of andere waardevolle zaken mee te nemen naar school. Wij nemen 
deze zaken NIET in bewaring.  
Gevonden/verloren voorwerpen   Alle gevonden voorwerpen worden tijdelijk bewaard door 
juffrouw Yvonne. De directeur bewaart sieraden. De leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor sieraden, 
horloges, kleding, brillen e.d. die in kleedkamers worden achtergelaten. Gevonden voorwerpen die aan het 
eind van het schooljaar niet zijn opgehaald, worden opgeruimd.  
Jeugdtijdschriften  Alle kinderen kunnen zich via de school abonneren op verschillende jeugdtijdschriften. 
Aan het begin van het schooljaar worden hiervoor de folders verspreid.  
Kleuterwerkjes  De werkjes die de kleuters op school maken, bewaren we in een plakboek. Voor de 
kerst- en zomervakantie gaat de map mee naar huis. Na de vakantie zien we de map graag weer terug.  
Medicijnen  Leerlingen die medicijnen mee naar school moeten nemen, geven de medicijnen af bij de 
leerkracht. Wij hebben een medicijnprotocol. Zie hiervoor onze website. Wij mogen nooit zonder uw 
toestemming medicijnen verstrekken! 
Mobiele telefoons e.d.  Leerlingen die een mobieltje bij zich hebben, zetten deze uit onder schooltijd. 
De mobiele telefoons kunnen in bewaring worden gegeven bij de leerkracht.   
Parkeren  De Treubstraat ligt aan de rand van een bedrijventerrein en valt in een “blauwe zone”. Dit 
betekent dat op de plaatsen waar de stoeprand blauw is, er een maximale parkeertijd is van twee uur en de 
auto een blauwe kaart moet hebben liggen achter het raam. 
Voor onze school is zo’n blauwe zone.  
Op het terrein van het voormalig Stanislascollege is een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd. Dit 
parkeerterrein is alleen voor personeel en ouders van de Godfried Bomansschool en zal alleen open zijn op 
de tijden rondom aanvang en uitgaan van onze school. Op andere tijden is de parkeerplaats gesloten en zal 
deze ook niet worden geopend. Parkeren gebeurt op eigen risico.  
Wij raden iedereen aan lopend of op de fiets naar onze school te komen.  
Papier   Een school kan altijd papier en vooral karton gebruiken voor o.a. de handarbeidlessen. Hebt 
u restanten van een drukkerij, dan houden wij ons aanbevolen. Oud papier wordt gescheiden bewaard.  
Reclame  Verzoeken van diverse verenigingen om reclame te mogen maken om leden te winnen, wor-
den gewoonlijk niet aanvaard. Wel wil de school bekendheid geven aan activiteiten van diverse verenigingen, 
waarbij het gaat om kennis te maken met de sport of de bezigheid.  
 
 
 
 
 

Praktische zaken 
 

http://www.godfriedbomansschool.nl/
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Schoolbenodigdheden 

De leerlingen krijgen van school een start set met schoolbenodigdheden: 
Driekantig potlood (groep 3) 
Grijs potlood (vanaf gr. 4). Schoolpotlood kleiner dan een pink, kunnen worden geruild voor een nieuw potlood.  

Vulpen* 
Gum. Is deze op, dan van thuis één nieuwe meenemen.  
Groene pen per leerling 
 
Aan de ouders vragen wij onderstaande materialen aan te schaffen: 
Vanaf groep 3: 
Lijmstift (geen vloeibare lijm) 
Kleurpotloden in blik (aan te schaffen via school). Op het blik komt de naam van het kind. Potloden blijven in het doosje! 

Puntenslijper met opvangbakje  
Liniaal 30 cm (via school aan te schaffen)  
 
* Vulpennen: 
Kinderen mogen vanaf ongeveer groep 4 een vulpen gebruiken in het schrijf- en stelschrift.  
De leerkracht schat in of de leerling toe is aan een vulpen.  
Bij leerlingen die motorisch zwak zijn wordt in samenspraak met ouders en IB het schrijfgerei bepaald.   
Op de Bomans gebruiken wij geen balpen/fineliner, tenzij dit (in samenspraak met IB) voor de individuele leerling het beste alternatief is. Dit zien wij als een 
uitzondering.  
In werkboeken wordt altijd potlood gebruikt. 

 
Niet nodig en niet gewenst zijn: pennenbakken, tip-ex, wisstiften en grote etuis die niet in de laatjes passen.  

 
Schooleigendommen  Schoolmaterialen mogen alleen naar huis worden meegenomen (en terug) in 
een degelijke waterdichte tas. Op die manier slijten de boeken minder. Voor school eigendommen waaraan 
door kinderen en/of ouders schade wordt toegebracht, ontvangen de ouders/verzorgers een rekening van 
de school. 
Schoolmelk  Om praktische en gezondheidsredenen wordt op de Godfried Bomansschool  halfvolle melk 
gedronken. Het is mogelijk uw kind voor schoolmelk op te geven. De school heeft daarvoor formulieren. Het 
is ook mogelijk zelf telefonisch contact op te nemen met Campina (0348 – 429880) of via internet 
www.schoolmelk.nl .  
Campina verzorgt de schoolmelk voor onze school. U ontvangt van Campina een rekening (acceptgiro). 
Schoolmelk kost voor het hele schooljaar ongeveer € 45,38. U kunt ook in drie keer betalen. U kunt niet op 
school betalen! 
Schoolreis  De onder- en de bovenbouw gaan een keer per jaar op schoolreis. Het voornaamste doel van 
een schoolreis is, dat kinderen met hun klasgenootjes op stap zijn. 
Het ene jaar is dit een schoolreis met een meer educatief karakter, het andere jaar staat spel en ontspanning 
meer centraal. Groep 8 gaat op schoolkamp.  
Niet alle kinderen kunnen op schoolreis mee.  
Leerlingen voor wie niet betaald is, kunnen niet mee. Leerlingen van 5 jaar en ouder blijven op school. Deze 
leerlingen worden opgevangen op school. Voor de leerlingen van 4 jaar dienen ouders zelf opvang te regelen. 
Voor de veiligheid op de schoolreisjes is het belangrijk dat er genoeg begeleiding is. Daarom zal er een beroep 
gedaan worden op ouders. Het is niet de bedoeling dat ouders op de schoolreis met hun eigen kind op stap 
gaan. 
Van ouders wordt verwacht dat zij maatregelen treffen voor het ophalen van de kinderen na een schoolreis 
en met de buitenschoolse opvang afspreken hoe hun kinderen worden opgevangen na een schoolreis. 
Schooltuinen   Alle kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich in februari opgeven voor een schooltuintje 
aan het Julialaantje. De inschrijving wordt via school gedaan. 
Sinterklaas  Elk jaar bezoekt Sinterklaas onze school. In groep 1 t/m 4 deelt de Goedheiligman cadeautjes 
uit. Deze cadeautjes worden door de Ouderraad gekocht van de vrijwillige ouderbijdrage. 

http://www.schoolmelk.nl/
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Groep 5 t/m 8 maken met Sinterklaas surprises voor elkaar. Een surprise is een cadeautje dat er als een 
verrassing uitziet. Het is op een grappige manier ingepakt. In de klas worden lootjes getrokken. Smerige 
surprises zijn niet leuk, gedichten horen er wel bij. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage wordt er voor alle 
groepen een klassencadeau gekocht.  
Skates, skeelers, stepjes, rolschaatsen, heely’s Het is in het gebouw niet toegestaan te skaten, te 
skeeleren, te steppen en te rolschaatsen. Dit is slecht voor de vloer. Er is in school geen plaats om stepjes 
veilig te stallen. Daarom worden stepjes zonder toestemming van de leerkracht niet op school toegestaan. 
Speelgoed  De school houdt geregeld speelgoedmiddagen. Dan mogen de kinderen hun eigen speelgoed 
meenemen naar school en er op school mee spelen. Wij stellen het niet zo op prijs als kinderen buiten deze 
speelgoed middagen speelgoed mee naar school nemen. Ouders, laat daarom uw kind geen speelgoed, 
ruilkaarten enz. mee naar school nemen.  
Sponsoring  Het is mogelijk de school te sponsoren. Dat kan door materiële en geldelijke bijdragen, niet 
zijnde ouderbijdragen. Aan deze bijdragen mogen geen verplichtingen zijn verbonden waarmee leerlingen 
in schoolverband worden geconfronteerd.  
Tassen  Geen goede tas? Dan geen boeken en schriften mee naar huis! In de lokalen willen de leer-
krachten tijdens de lessen geen tassen. Die moeten op de gang blijven. Na de lessen moeten de tassen 
meegenomen worden naar huis.  
Trakteren  Wij verzoeken de ouders verstandig om te gaan met traktaties. Als een kind trakteert hoeft 
dat echt niet zo veel of bijzonder te zijn. Ook vragen we rekening te houden met de diëten die kinderen van 
de groep volgen. Graag zouden we alleen gezonde traktaties op school willen zien. Dat geldt zeker ook voor 
de traktaties voor de leerkrachten. Al die lekkernijen zijn goed bedoeld, maar helaas niet altijd gezond.  
Toneelkleding  Voor toneelstukjes e.d. zijn pruiken, hoofddeksels en toneelkleding welkom. 
Zindelijkheid Wij gaan ervan uit dat kinderen in principe zindelijk zijn wanneer zij de basisschool bezoeken. 
De onderwijsraad geeft aan dat basisscholen kinderen mogen weigeren die nog niet zindelijk zijn. Het 
verschonen van kinderen zit niet in het takenpakket van leerkrachten. Wij verzoeken u, indien uw kind nog 
niet zindelijk is, eerst uw kind zindelijk te krijgen, vóór het naar school te sturen. 
Natuurlijk, vooral bij het starten op school, hebben kinderen nog wel eens een ongelukje. Kinderen die een 
ongelukje hebben, moeten zelf schone kleren aan doen. Indien zich zindelijkheidsproblemen voordoen, is 
contact tussen school en ouders heel belangrijk. Het betreft maatwerk en regels zijn hier nauwelijks op te 
maken.  
 

Huiswerk 

Huiswerk is een verlenging van de schooldag. Door het nieuw aangeleerde te oefenen, is het makkelijker 
om te onthouden. De stof die de leerlingen meekrijgen om te maken of te leren is niet nieuw voor hen. 
De leerkracht heeft dit reeds behandeld in de groep. Merkt u dat uw kind nog uitleg nodig heeft? Neemt 
u dan contact op met de groepsleerkracht. Zelf gaan helpen, is goed bedoeld, maar kunt u beter niet doen. 
Uw kind kan in de war raken hiervan.  
In groep 1-2, 3 en 4 krijgen de leerlingen af en toe ook thuiswerkopdrachten mee, zoals bijvoorbeeld extra 
leeswerk, voorbereiden van een vertelkring o.i.d.. 
Voor de zaakvakken hebben wij in groep 5 t/m 8 de onderstaande opbouw: 
 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Hoeveel keer in 
de week? 

Indien nodig 1 keer 2 keer  3 keer  

Hoeveel vakken 
per week? 

- 1 vak/2 vakken 
 

3 vakken 
 

3 vakken 

Hoe lang werkt 
een kind aan het 
huiswerk per dag?  

Max. 15 minuten. Max. 20 minuten. Max. 25 minuten. Max. 30 minuten. 

Oefenwerk Individueel 
Meestal spelling en 
tafels 

Rekenen, spelling, taal, 
begrijpend lezen  

Rekenen, spelling en 
woordenschat. 

Rekenen, spelling en 
woordenschat 
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Leerwerk  Engels  
Zaakvakken (methode 
gebonden toetsen en 
Topografie) 

Engels 
Zaakvakken (methode 
gebonden toetsen en 
topografie) 

Engels 
Zaakvakken (methode gebonden  
toetsen en  topografie) 

Losse klussen Eén boekbespreking 
 
 
 

Eén boekbespreking  
 
Werkstuk gemaakt op 
school 

Eén boekbespreking  
 
Eén spreekbeurt  
(landen of geschiedenis) 
 
Werkstuk wordt thuis 
gemaakt.  

Eén boekbespreking  
 
Eén spreekbeurt 
(natuurverschijnselen, volken, 
personen of goede doelen) 
 
Werkstuk wordt thuis gemaakt.  

Er zijn veel manieren om kinderen op een positieve manier te begeleiden bij het huiswerk: 
Zorg dat het kind genoeg tijd krijgt voor het huiswerk. 
Zorg voor een rustige plek in huis waar uw kind huiswerk kan maken. 
Beter een paar keer kort, dan 1 keer heel lang. Richttijd voor huiswerk in de bovenbouw is 10 á 15 minuten per dag.  
Werk het kind niet tegen door het bij mooi weer bijvoorbeeld te verbieden buiten te spelen voordat het huiswerk af is. 
Overhoor het kind als het zelf aangeeft dat prettig te vinden. De groepsleerkracht geeft op de infoavond hier tips over. 
Probeer het leren en overhoren van vakken waar uw kind wat moeite mee heeft te spreiden in de week.  
Heeft uw kind extra uitleg nodig? Geef dit aan bij de groepsleerkracht en doe dit niet zelf. Dit kan voor verwarring zorgen.  
 
Kinderen die voor de derde keer hun huiswerk niet inleveren, moeten diezelfde dag het huiswerk alsnog op school maken. Wel gemaakt, maar 
niet meegebracht, geldt niet als ingeleverd.  

 

Spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken 

Groep Hoeveel? Wat? Waarover? 

5 1 x Boekbespreking  Eigen keuze, wordt thuis voorbereid.  

6 1 x Werkstuk  Rondom thema, wordt op school gemaakt.  

6 1 x Boekbespreking Eigen keuze, wordt thuis voorbereid.  

7 1 x Werkstuk Landen en geschiedenis, wordt thuis voorbereid.  

7 1 x Spreekbeurt Landen en geschiedenis, niet over hetzelfde onderwerp als van het werkstuk.  

7 1 x Boekbespreking Eigen keuze, wordt thuis voorbereid.  

8 1 x Werkstuk Natuurverschijnselen, volkeren, personen of goede doelen., wordt thuis voorbereid.  

8 1 x  Natuurverschijnselen, volkeren, personen of goede doelen, maar niet hetzelfde onderwerp als 
van het werkstuk, wordt thuis voorbereid.  

8 1 x Boekbespreking Eigen keuze., wordt thuis voorbereid.  

De voorbereiding van de spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk vindt thuis plaats. De leerkracht en de ouders houden een vinger aan de 
pols door af en toe te vragen naar de stand van zaken. 
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Adviescommissie klachtenregeling 
Laurentius Stichting, Postbus 649, 2600 AP Delft, (015) 2511440 
Begeleidingsdienst Onderwijs Advies  
Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer, tel. (079) 3295600 / fax (079) 3295699, E-mail: 
info@onderwijsadvies.com 
 www.onderwijsadvies.nl    
Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 
info@gcbo.nl 
GGD Zuid-Holland West 
www.ggdzhw.nl  
Team Gezonde School: gezondeschool@ggdzhw.nl en 079-3430888 
Team Infectieziektebestrijding: infectieziekten@ggdzhw.nl en 079-3435430 
Team Medische Milieukunde: mmk@ggdzhw.nl en 079-3430807  
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs 0900 - 8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief)  

Hermelijntje (BSO) – Norlandia kinderopvang 
Sir Winston Churchilllaan 245 
2282 JT Rijswijk 
T: 070-8200314 
E: nancy.pieterman@hermelijntje.nl  
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West 
Telefoon: 088 - 054 99 99  (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief)  
E-mail:  info@jgzzhw.nl 
Website: www.jgzzhw.nl 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD  Utrecht 
Tel: 030-2809590 
email: info@onderwijsgeschillen.nl. 
site: www.onderwijsgeschillen.nl 
Laurentius Stichting 
Postbus 649 
2600 AP Delft 
Bezoekadres: Burgemeestersrand 59 
2625 NV Delft 
tel. 015-2511440 
email: secretariaat@laurentiusstichting.nl 
site: www.laurentiusstichting.nl 
 
 

Adressen 

mailto:info@onderwijsadvies.com
http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.ggdzhw.nl/
mailto:gezondeschool@ggdzhw.nl
mailto:infectieziekten@ggdzhw.nl
mailto:mmk@ggdzhw.nl
mailto:nancy.pieterman@hermelijntje.nl
mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:secretariaat@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/
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Leerplichtambtenaar 
Gemeente Rijswijk: Ceriel de Roos,  (070) 3959588 
Gemeente Den Haag: leerlingzaken@denhaag.nl  
Medezeggenschapsraad Godfried Bomansschool 
Treubstraat 4c, 2288EJ, Rijswijk 
mr@godfriedbomansschool.nl   
Ouderraad Godfried Bomansschool 
Treubstraat 4c, 2288 EJ Rijswijk, giro ouderraad  291418 
Partou kinderopvang, regio Den Haag 
Karel Doormanlaan 157E, 2283 AL Rijswijk 

tel 0347 35 95 00 (algemeen) 
fax 0347 35 95 01 
School 
Godfried Bomansschool, Treubstraat 4c 2288 EJ Rijswijk, T (070) 3904426,  
godfriedbomans@laurentiusstichting.nl   www.godfriedbomansschool.nl  
Schoolarts 
p/a GGD Zuid-Holland West, Postbus 6080, 2702 AB Zoetermeer, tel. (079) 3430888, fax (079) 3314297, 
info@ggdzhw.nl    
Schoolmelk 
Campina, afd. schoolmelkvoorziening, Antwoordnummer 2120, 3440 VB Woerden, tel. (0348) 429880, 
www.schoolmelk.nl   
Sport & Evenementen Haaglanden  
070-3070811 / info@se-haaglanden.nl www.se-haaglanden.nl  
SRK - Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
P. Van Vlietlaan 10, 2285 XM Rijswijk, tel. (070)  
3728080, 088 – 0017141, www.kinderopvang-plein.nl    
Vertrouwensinspecteur 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief) 
Vertrouwenspersoon Laurentius Stichting 
Dhr. R. van der Ouderaa 
Koningsvaren 62 
2661 PB  BERGSCHENHOEK 
Tel: 010 – 785 39 91 
Email: rhj.vanderouderaa@telfort.nl 

Dhr. J.M. van Ochten                                                          
Ranonkelweg 1 
2651 MX  BERKEL EN RODENRIJS 
tel. 010 – 511 32 02 

Zo Kinderopvang aan de Van Vredenburchweg 
Van Vredenburchweg 73, 2282 SE Rijswijk 
Telefoon: 070 319 49 00 Mobiel:  06 158 831 09 E-mail: vanvredenburchweg@zokinderopvang.nl  
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Bomansschool is zich bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijke schoolgids te verzorgen. 
Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave 
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© Godfried Bomansschool Rijswijk 2018

 


