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Voor jullie ligt onze vernieuwde schoolgids. 
De Generaal van den Boschschool is een openbare basisschool. Een school waar iedereen welkom is en waar 
vertrouwen en veiligheid belangrijke kernwaarden zijn. In onze schoolgids leest u alles over onze mooie school, 
wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Onze 
school ligt in de kop van Overijssel in het dorpje Willemsoord, dat in 1820 als kolonie door de Maatschappij van 
Weldadigheid gesticht werd. Generaal Johannes van den Bosch, waar onze school naar is vernoemd, was de 
geestelijk vader van de plannen om in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord drie vrije koloniën te 
stichten om kansarme gezinnen uit het westen van Nederland de gelegenheid te bieden een nieuw bestaan op 
te bouwen. De Generaal van den Boschschool is de enige school in het dorp. Onze ouders kiezen voor de 
Generaal van den Boschschool vanwege de fijne sfeer op school en de goede zorgstructuur. We maken gebruik 
van eigentijdse methoden en materialen, die we regelmatig tegen het licht ouden. Daarnaast zetten we 
regelmatig onderzoek in ter verbetering van onze dagelijkse onderwijspraktijk. Ook ons gebouw, dat voldoet 
aan de eisen van deze tijd, wordt gezien als een pré. Maar bovenal worden verbondenheid en solidariteit met 
elkaar gewaardeerd. Wij zijn een school, waar zorg voor elkaar en kwaliteit van onderwijs elkaar vinden. In een 
sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk kind de ruimte om zichzelf te zijn en het 
beste uit zichzelf te halen. Je als een vis in het water voelen, werken aan een goede basis voor taal, lezen en 
rekenen, leren van en met elkaar (samen) en daarnaast vrije ruimte voor nieuwsgierigheid, verwondering, lef, 
initiatief en creativiteit zijn uitgangspunten voor ons onderwijs. Deze zult u overal in de school terug vinden. In 
deze schoolgids en op onze website www.genvdboschschool.nli kunt u hierover meer lezen. 
 
Ouders die belangstelling hebben voor onze school nodigen we graag uit voor een gesprek. In dat 
gesprek geven we algemene informatie en laten we de school in de dagelijkse praktijk zien.  
Wij trachten met deze schoolgids een goed beeld te schetsen voor ouders en kinderen die overwegen zich aan 
te melden bij onze school. Uiteraard voorziet deze gids u ook van informatie over een aantal praktische zaken 
en afspraken die bij ons gelden. De schoolgids wordt elk schooljaar bijgesteld en op onze website geplaatst. We 
hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen. Onderwijs ontstaat waar kinderen, ouders en school met 
elkaar samenwerken. Daarvoor is goede communicatie van groot belang. Ouders kunnen ten allen tijde 
binnenlopen met hun vragen en/of opmerkingen. We nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden. 
Ten slotte wensen wij al onze kinderen een plezierig, leerzaam en gezellig schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van De Generaal van den Boschschool 
 
René, Gonnie, Geertje, Jennalie, Nicole, Manon, Geertje en André. 
 
Algemene gegevens 
De Generaal van den Boschschool, één van de scholen van stichting Op Kop. 
Ons gebouw ligt op een zeer mooie plek aan de Paasloregel 1 in Willemsoord. In het gebouw zijn 5 lokalen, een 
speellokaal, een handvaardigheids- /techniekzolder en een. De hal van onze school is multifunctioneel, hier 
kunnen kinderen werken met of zonder computer. Onze handvaardigheidslessen vinden plaats op onze 
handvaardigheids- /techniekzolder. 
 
Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, uit fulltime en parttime leerkrachten, 
en een administratieve kracht. Een aantal gespecialiseerde taken zijn toegekend aan leerkrachten die 
daarvoor belangstelling hebben of over specifieke kwaliteiten beschikken. Zo hebben we onder meer een 
rekencoördinator en een ICT coördinator Ook werken we onderwijsinhoudelijk met kartrekkers (bijv. 
hoogbegaafdheid, wetenschap en techniek). Op die manier maken we goed gebruik van elkaars 
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verschillen en kwaliteiten. We horen bij Passend Onderwijs 2203 Primair Onderwijs. De meeste kinderen gaan 
voor het vervolgonderwijs naar Wolvega (Lindecollege en AOC Terra) of Steenwijk (RSG Tromp Meesters en 
CSG Eekeringe). 
 
Stichting Op Kop 
Het schoolbestuur van onze school is het college van bestuur van de Stichting Op Kop. Het college van bestuur 
wordt voorgezeten door Alberto Boon. Stichting Op Kop bestaat uit 20 openbare basisscholen en 1 school voor 
speciaal basisonderwijs. Circa 235 medewerkers verzorgen dagelijks het onderwijs aan ongeveer 1900 
leerlingen. De scholen staan verspreid binnen een groot gebied. Op Kop kent dan ook kleine en grote scholen, 
de kleinste scholen tellen zo’n 25 en de grootste zo’n 300 leerlingen. De scholen vormen binnen Op Kop samen 
één geheel met als doel samen sterker te staan. Iedere school heeft tegelijkertijd zijn eigen gezicht en juist die 
verschillen maken het geheel sterker. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal. Op Kop scholen zijn gericht 
op samenwerking. Samenwerking met ouders, leerlingen, andere scholen en instellingen op het terrein van 
kinderopvang, cultuur en sport. Door de spreiding over het werkgebied en door een divers aanbod is er voor 
veel ouders en leerlingen een goed passende school te vinden binnen Op Kop. 
 
Waar staat onze school voor: 
De Generaal v.d. Boschschool probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die rekening houdt met: 
Het ontwikkelen van zowel verstandelijke als sociale, emotionele, motorische en creatieve vaardigheden 
En aandacht heeft voor: 
De eigen geaardheid van het kind en hun verschillen in ontwikkeling, gedrag, begaafdheid, belangstelling en 
motivatie. 
Ons uitgangspunt om dit te bereiken is Adaptief onderwijs. 
Adaptief onderwijs is aanpassend onderwijs. De kern van ons adaptief onderwijs is dat we de actieve en de 
gemotiveerde leerhouding bij kinderen willen bevorderen, daarbij steeds rekening houdend met bovenstaande 
verschillen. Dit doen we door in ons onderwijs rekening te houden met de basisbehoeften van kinderen.  
 
Basisbehoeften van kinderen: 
Competentie: het kind moet het gevoel hebben dat het tot iets in staat is 
Relatie: het kind moet het gevoel hebben dat anderen op hem /haar gesteld zijn 
Autonomie: het kind moet het gevoel hebben dat het zelfstandig tot iets in staat is 
 
We gaan uit van 3 verschillende niveaus per leerjaar: 
Leerlingen met extra zorg (aanpak 1) 
Leerlingen die in een gemiddeld tempo vorderen (aanpak 2) 
Leerlingen die in een sneller tempo vorderen (aanpak 3) 
 
Actief burgerschap en integratie 
Kinderen voorbereiden op hun rol van burger in de samenleving is al eeuwenlang een taak van het onderwijs. 
Burgerschapsvorming is dus niet nieuw, het is alleen niet meer vrijblijvend. Relatief nieuw is de verplichting om 
participatie en burgerschap te bevorderen. We zien burgerschap als taak van de school, waarbij we leerlingen 
(mede)opvoeden tot Evenwichtige, Fatsoenlijke, Democratische, Participerende, Coöperatieve, Algemeen 
ontwikkelde, burgers van de Nederlandse samenleving. 
Zij dienen goed met anderen om te kunnen gaan. Zij nemen deel aan de samenleving. Ze worden voorbereid op 
de toekomst, de maatschappij waarin ze terecht komen. Om vanuit de beschermde wereld van de basisschool 
en de vertrouwde thuissituatie op enig moment op eigen benen te kunnen staan. Een trend is dat 
opvoedkundige taken meer en meer bij de basisscholen komen te liggen. Wij proberen, met het kind voor 
ogen, hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Ten opzichte van een aantal jaren geleden zijn de normen en 
waarden veranderd. We willen een bijdrage leveren aan de vorming van kritische, mondige burgers, die 
zelfstandig omgaan met informatie.  
 
Plannen komende jaar 
Op basis van de visie hebben we vorig schooljaar een meerjarenplanning gemaakt.  
De speerpunten van de komende jaren zijn: 
»» Implementatie nieuwe kleutermethode. 
»» Implementatie Ginzy in de groepen 4, 7 en 8 
»» Leerlingvolgsysteem/ Parnassys verder inbedden 



 

»» Werken vanuit de leerlijnen voor groep 1 & 2 
»» Nieuwe schrijfmethode Pennenstreken 2 gebruiken in alle groepen 
»» Starten met het zogeheten continurooster 
 
Onderwijstijd en urenverantwoording 
Elke school moet voldoen aan de wettelijke regels t.a.v. onderwijstijd: De kinderen moeten verplicht over 8 
schooljaren in totaal 7520 uur naar school zijn geweest. Met de door ons gehanteerde 
schooltijden krijgen de kinderen ruimschoots de minimaal verplichte onderwijstijd. We hanteren een 
bepaalde urenverdeling over de verschillende vak- en vormingsgebieden die voldoet aan de eisen van de 
inspectie. We vinden de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen belangrijk. Deze vinden plaats tijdens de 
ochtenden en komen op onderdelen dagelijks aan bod. We streven naar een rijke leeromgeving. Dat is de 
reden waarom we ook ruimte en tijd maken voor ervaringsgerichte activiteiten en gaan we in alle groepen 
regelmatig op excursie. 
  
Wat leert mijn kind op de Generaal van den Boschschool? 
Groepen 1 en 2 
De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in. Een kleuter wordt gekoppeld aan een andere kleuter; zij 
zijn “maatjes”. Een kleuter krijgt zo de verantwoordelijkheid een jongere kleuter wegwijs te maken in school en 
te helpen waar dit nodig is. Zo leren de kinderen van en met elkaar. 
De indeling van de dag wordt aangegeven met dagritmekaarten. Vanuit een inloop, waarin kinderen een 
activiteit kunnen kiezen op het planbord, gaan de kinderen in de kring om met elkaar de dag door te nemen. 
Na de kring kiezen de kinderen een activiteit van het planbord of geeft de leerkracht aan wat er gedaan wordt. 
Afhankelijk van de activiteit wordt een werkplek gezocht. Dit kan aan een tafel, op de grond of in een hoek zijn. 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de kleine kring om met een groepje kinderen een activiteit te doen (gericht 
op bijv. niveau of interesse). Voor de bewegingslessen gaan de groepen naar de spelzaal of naar buiten. In de 
groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. De thema’s komen uit de methode “Schatkist” of worden door de 
leerkracht op basis van de actualiteit of vanuit 
de belevingswereld van de kinderen gekozen. Kleuters leren al spelend. In groep 2 worden kinderen 
spelenderwijs voorbereid op het taal-, reken- en schrijfonderwijs van groep 3. 
 
Groepen 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden 
leerstof en gaan de kinderen werken aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven. Wij bieden de 
lesstof aan vanuit methodes, op drie niveaus. De instructie-onafhankelijke leerlingen krijgen een verkorte 
instructie, de instructiegevoelige leerlingen krijgen basisinstructie en de instructieafhankelijke leerlingen 
krijgen verlengde instructie. Ook in de verwerking wordt rekening gehouden met verschillen in tempo en 
kunnen, door extra stof in de vorm van herhaling of verrijking 
aan te bieden. Vanaf groep 5 komen de wereldoriënterende vakken erbij. Wij bieden deze vakken geïntegreerd 
aan middels Thematisch werken binnen de methode Topondernemers. Bijzondere aandacht is er voor de 21-
century skills opzoeken, uitzoeken, onderzoeken, verwerken en presenteren.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

Op de Generaal v.d. Boschschool vinden we het pedagogisch klimaat op school heel belangrijk. Om een goed 

pedagogisch klimaat te realiseren maken we gebruik van het volgende: 

 Er is een pestprotocol en een beleidsplan sociaal-emotioneel. 

 We maken gebruik van de methode “Kiva” 
KiVa is een succesvolle Finse antipestmethode. De methode is vernieuwend op dit gebied en als één van de 

beste getest. Na de pilot zijn wij de 2e groep die de training heeft gevolgd. zie www.kivaschool.nl  

 Coöperatief leren ondersteunt de samenwerking tussen de kinderen en de leerkrachten  

 We maken gebruik van Viseon. De kinderen worden 2 keer per jaar systematisch gevolgd op sociaal 
emotioneel gebied.  

 Om het jaar wordt de vragenlijst sociale veiligheid afgenomen in de bovenbouw 

 Er wordt humanistisch vormingsonderwijs gegeven 
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 Er is een leerlingenraad 
 

Gebruikte methodes: 

Taal: Taal in Beeld 2 (vernieuwde versie) (Zwijsen) Snappet groep 5 & 6 

Spelling: Spelling in Beeld 2 ( vernieuwde versie) (Zwijsen) Snappet groep 5 & 6 

Begr. lezen: Nieuwsbegrip XL, lezen in beeld 

Technisch Lezen: Estafette nieuw (Zwijsen) 

Technisch lezen groep 3: Veilig leren lezen Kim versie (Zwijsen) 

Voorbereidend taal/lezen: Schatkist groep 1/2 (Zwijsen) 

Rekenen: Wizwijs (Gynzy) voor de groepen 4 en 7 en 8 (Zwijsen) Snappet groep 5 & 6 

Schrijven: Pennenstreken versie 2 voor de groepen 1 t/m 8 (Zwijsen) 

Verkeer: Veilig verkeer Nederland (groep 3 t/m 8) 

Wereldoriëntatie: Topondernemers (groep 3 t/m 8) 

Topografie: Bosatlas 

Muziek, handvaardigheid, tekenen, drama: Moet je doen (groep 3 t/m 8) 

Techniek: Techniektorens en aanvullend materiaal (groep 1 t/m 8) 

Engels: Ipockets en Backpack Gold  

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kiva 

Lichamelijke opvoeding: Basislessen voor de groepen 1 t/m 8 

Via de website van Zwijsen (www.zwijsen.nl) en het schoolplan (www.genvdbsochschool.nl) kunt u alle 

informatie over de basisvakken vinden. 

Verantwoordelijkheid 
Onze school is dagelijks bezig om kinderen verantwoordelijkheid te geven en/of aan te leren. Tijdens het 
werken kan de leerkracht “de stip” op rood zetten. Dit betekent dat de leerkracht niet gestoord mag 
worden en dat de leerlingen hulp moeten vragen bij klasgenootjes. De leerkracht geeft met de time-timer aan 
hoe lang de periode van zelfstandig werken is. De leerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken tijd voor het 
werken met een kleine groep of individuele kinderen. Aan de instructietafel geeft de leerkracht extra instructie 
aan groepjes of individuele kinderen. Samenwerking tussen kinderen wordt op deze manier gestimuleerd en 
kinderen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen gedrag. Op deze manier dragen we bij aan het 
gevoel “ik kan het zelf!” Na de verplichte taken, die de kinderen zelf controleren, is er tijd voor verdieping en 
keuzewerk. Bij de verplichte taken variëren de activiteiten van rekenopdrachten, stellen, afmaakwerk, het leren 
van wereldoriëntatietoetsen, tot methodesoftware op de computer. Bij het keuzewerk is er meer ruimte voor 
activiteiten naar interesse en talent. 
In de groepen 1 en 2 kiezen de kinderen na de kring op het planbord hun activiteit, eerst met de leerkracht of 
hun “maatje”, later geheel zelfstandig. Er zijn elke week ook “taakwerkjes”, waarvan verwacht wordt, dat deze 
aan het eind van de week gedaan zijn. Ook in de groepen 3 en 4 gebruiken we het planbord. 
 
Coöperatief leren 
Een van de speerpunten binnen onze visie is samen( werken). Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen 
hierin vaardig te maken. Dit doen we door binnen de hele school gebruik te maken van de principes van 
coöperatief leren. De klas moet een weerspiegeling van de samenleving zijn. Kinderen werken samen in kleine 
groepjes, lossen problemen op en zoeken naar antwoorden. Kinderen leren de democratische principes van 
onze samenleving kennen, door elke dag intensief en interactief samen te werken. De groepen stellen we 
zorgvuldig samen. Ze werken gestructureerd bij het leren van leerinhouden of maken van een product. Ze zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar ook voor het leren van de ander. Een optimale prestatie bereiken 
ze alleen door hun krachten te bundelen. Elke leerling draagt bij aan het bereiken van een sociaal en cognitief 
doel. Waar gaat het om? 
»» Positieve wederzijdse afhankelijkheid. Dat is het belangrijkste kenmerk van coöperatief leren. De 
kinderen in een groep werken met elkaar aan een gezamenlijk doel. Ze zijn van elkaar afhankelijk om 
dit doel te bereiken.  
»» Individuele verantwoordelijkheid. Omdat ze zelf verantwoordelijk zijn, zijn kinderen gemotiveerd om 
actief deel te nemen aan het groepsproces. 
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»» Gelijktijdige en directe interactie tussen leerlingen. Kinderen leren het meest als ze actief kunnen zijn en 
leren van ervaring. 
»» Gelijkwaardige deelname. Dit is essentieel voor succesvol leren van alle leerlingen. 
»» Sociale vaardigheden. Kinderen moeten over een aantal sociale vaardigheden beschikken om goede 
interactie en effectief samenwerken in de groepen mogelijk te maken. Deze vaardigheden kunnen kinderen 
leren. In groep 1 tot en met 8 werken de kinderen met de verschillende coöperatieve werkvormen. 
 
Techniek, wetenschap en excellentie 
Op school hebben we een goed ingericht technieklokaal en een helder beleidsplan, we vinden techniek 
belangrijk. De groepen 5 t/m 8 hebben 3 middagen in de week een gecombineerde vorm van techniek, 
wetenschap, wereldoriëntatie, handvaardigheid, tekenen. Groep 3/4 heeft 2 middagen in de week en groep 
1/2 werkt in de hoeken. De thema 's zijn schoolbreed en lopen van vakantie tot vakantie.  
 
Engels 
In onze internationaal georiënteerde maatschappij is goede kennis van het Engels van steeds groter belang. 
Ook de kinderen in Willemsoord zijn wereldburgers en daarom vinden wij het belangrijk om kinderen in deze 
fase van hun leven waarin leren vaak spelenderwijs gaat Engels te leren. We werken met Ipockets (groep 1 t/m 
4) en Backpack Gold (groep 5 t/m 8). Het digitale bord neemt hierbij een belangrijke plaats in. Afgelopen 
schooljaar hebben wij ons officieel keurmerk ontvangen. Onze school is nu officieel earlybird school voor het 
geven van Engels als Tweede taal. In heel Nederland zijn er momenteel rond de 50 scholen die dit keurmerk 
hebben met 3 sterren (het hoogst haalbare). Wij zijn trots op het behaalde resultaat. 
 
Huiswerk 
Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van effectieve leertijd, verantwoord is kinderen 
huiswerk mee te geven. Dit is tevens een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Waarom geven wij huiswerk; 
»» Om kinderen thuis een toets voor te laten bereiden; 
»» Om het automatiseren van bijv. rekentafels extra te oefenen; 
»» Om kinderen uit met name de bovenbouw thuis opdrachten te laten uitvoeren (bijv. een spreekbeurt 
voorbereiden). 
»» Vaak blijkt dat de begeleiding vanuit school/ouders bij het maken van huiswerk in de bovenbouw een 
positieve uitwerking heeft op de studiehouding. 
»» Kinderen leren bij ons op school: 
»» Plannen: wanneer doe ik wat; niet uitstellen tot het laatste moment; zo mogelijk werken op vaste 
momenten. 
»» Tijd indelen: hoeveel tijd besteed ik aan een onderwerp / opdracht; niet af en toe lang werken, maar bij 
voorkeur regelmatig en kort.  
»» De leerstof overzien: leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. We hebben de opbouw en de 
afspraken per groep vastgelegd. De hulp van ouders bij het maken van huiswerk is van belang. Ouders kunnen 
belangstelling tonen, stimuleren en eventueel overhoren. 
 
ICT (Computers) 
Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij ICT (informatie- en 
communicatietechnologie) een steeds grotere rol speelt. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met 
deze moderne technologieën. Tevens willen wij de kinderen laten zien dat de computer niet iets is wat op 
zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven. In alle lokalen hangen 
digitale schoolborden. Voor de kinderen is er onderwijsondersteunende en informatieve software. Deze 
software wordt structureel of incidenteel in het programma aangeboden. 
Onze computers staan bij ons in de gangen en er wordt momenteel gebruik gemaakt van een aantal i-pads en 
Chromebook t.b.v. instructie. Een beamer is in het lokaal aanwezig voor presentaties. Iedere leerkracht heeft 
de beschikking over een computer. Informatieverstrekking (e-mail, agenda, planning) is op 
deze manier zeer effectief. Daarnaast gebruiken de leerkrachten de computer voor het uitwerken en bijhouden 
van leerlinggegevens en overzichten van de groep. Eén van de leerkrachten is opgeleid en aangesteld tot ICT-
coördinator. Groep 5/6 is bezig met Snappet, waarbij de kinderen ook met taal en rekenen met tablets werken.  
 
 
 



 

Gymnastiek  
Kleuters dragen gymschoenen en een korte broek. Ze moeten hun gymschoenen 
meenemen en voorzien van hun naam. De gymschoenen blijven op school. 
Voor de overige leerlingen geldt dat het dragen van gymschoenen verplicht is i.v.m. voetwratten. De jongens 
dragen een kort broekje en een shirt. De meisjes dragen een turnpakje of een korte of lange broek met shirt. 
De gymschoenen mogen uitsluitend voor zaal- en veldgymnastiek worden gebruikt. Vanaf april wordt er bij 
goed weer buiten gegymd 
Gymkleding moet na afloop van de les (groep 3 t/m 8) mee terug naar huis worden genomen. Het is wel 
belangrijk dat deze kleding regelmatig wordt gewassen. Sieraden, horloges, enz. thuis of op school laten voor 
de gym. 
Groep 1/2 gymt o.l.v. Gonnie en/of  Geertje in het speellokaal 
Groep 3/4  gymt op maandag  en dinsdag  
Groep 5/6 gymt op donderdag  en vrijdag 
Groep 7/8 gymt op dinsdag en vrijdag 
 
Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs 
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld 
dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. 
GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als 
inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan 
uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.  
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse 
levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, 
boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet verplicht.  
Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte 
is aan dit soort lessen. 
Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl 

Buitenschoolse activiteiten 
Door het jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd, waar we als school aan deelnemen. Kinderen 
kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De begeleiding bestaat uit leerkrachten en/ of ouders. 
Activiteiten, waar we aan deelnemen: 
»» Schoolvoetbaltoernooi  
De data van deze activiteiten voor zover bekend staan vermeld op de jaarplanning. Deelname 
aan sportactiviteiten vanuit school is op eigen risico. Uw kind doet hieraan mee onder uw 
verantwoordelijkheid. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school (m.u.v. de sportdagen van de 
groepen 7 en 8 die wel onder schooltijd plaatsvinden.) 
 
In- en uitschrijven van leerlingen  
Inschrijving 
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten 

iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor de inschrijving van een leerling op een school  heeft 

dit gevolgen. De school zal, voordat uw kind wordt ingeschreven, moeten bekijken of de benodigde 

ondersteuning kan worden geboden. Hiervoor is informatie nodig. Via dit aanmeldingsformulier wordt u 

gevraagd om een beeld van uw kind te geven. Daarnaast kan de school informatie opvragen bij andere 

instanties. U heeft een wettelijke informatieplicht om volledige en juiste informatie te verschaffen. Als u 

hieraan voldoet heeft de school waar u uw kind aanmeldt een wettelijke trajectplicht, om er voor te zorgen dat 

een passende school wordt gevonden. In de meeste gevallen zal dat de school van aanmelding zijn. Als dit niet 

zo is, wordt samen met u uitgezocht welke scholen wel de goede begeleiding kunnen bieden. 

Uitschrijving 
Uitschrijving van een leerling gebeurt: 
»» Bij verhuizing. 
»» Bij verandering van basisschool op eigen verzoek. 
»» Bij toelating tot het speciaal onderwijs. 



 

»» Door vertrek naar het voortgezet onderwijs. 
Van elke leerling die de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Hierin staan zowel de 
leervorderingen beschreven als zijn of haar functioneren in de groep. 
 
Kennismaking 
De eerste schooldag na de vierde verjaardag wordt een kind geplaatst. De kinderen komen 6 tot 8 weken 
voordat ze 4 jaar worden kennismaken met de school.  
Een nieuwe leerling voor de instroomgroep mogen maximaal 10 dagdelen komen kennismaken.  
Toelatingsbeleid t.a.v. kinderen met extra zorg 
Elke leerling heeft een bepaalde behoefte zich te kunnen ontwikkelen. Hoewel we positief staan tegenover 
plaatsing van leerlingen met een handicap, betekent dat niet dat de Generaal van den Boschschool  alle 
kinderen kan plaatsen. Onze school moet zicht hebben op de ontwikkelingsbehoefte 
van het kind en moet mogelijkheden zien om aan die behoefte te kunnen voldoen. Onze school hanteert 
daarom criteria om te onderzoeken of de school daadwerkelijk aan de ontwikkelingsbehoefte van een leerling 
tegemoet kan komen. Wij werken met het zogeheten schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat vermeld wat de 
mogelijkheden voor onze school zijn om leerlingen te ondersteunen. 
 
De leerlingenzorg 
Passend onderwijs 
Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind een 
goede onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, 
op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis) onderwijs. Er wordt hierbij gewerkt vanuit 
een kader waarbinnen de leraar, IB-er, ouders/verzorgers, kind en externe partners constructief samenwerken. 
Alle scholen in de gemeenten Steenwijkerland maken deel uit 
van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203 Primair Onderwijs. Naast dit samenwerkingsverband 
zijn er nog 74 andere verbanden binnen het primair onderwijs in Nederland.  
 
Interne Begeleiding 
Om de extra zorg in goede banen te leiden, is er op elke school een Intern Begeleider. Mochten zich 
problemen voordoen betreffende de ontwikkeling van uw kind, dan hebt u dus niet alleen met de leerkracht 
van uw kind te maken, maar ook met de Intern Begeleider. De school heeft als taak ieder kind te begeleiden en 
te stimuleren in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt door onderwijs te geven in allerlei vakken en door te werken aan 
de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Daarbij is een goede sfeer, waarin kinderen zich veilig en vertrouwd 
voelen, van groot belang. Kinderen ontwikkelen zich niet 
allemaal op dezelfde manier. Het is daarom belangrijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen door gericht te 
observeren, regelmatig te toetsen, te evalueren/analyseren en in te spelen op de  onderwijsbehoeften van het 
kind. We sluiten aan bij wat elk kind nodig heeft. 
 
Het volgen van de leerlingen 
Bij de groepen 1 en 2 wordt een observatielijst ingevuld en daarnaast het Cito leerlingvolgsysteem 
(Rekenen en Wiskunde en Taal voor kleuters). De toetsen die wij het meest gebruiken in de groepen 3 t/m 8 
zijn de methode gebonden toetsen. Deze controleren of de kinderen de aangeboden leerstof voldoende 
beheersen. Wij werken daarnaast met het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit onafhankelijke, 
landelijke systeem geeft op eenvoudige wijze betrouwbare informatie over de voortgang van de 
leerlingen. De toetsgegevens worden op verschillende manieren geanalyseerd en de resultaten worden 
besproken met de leerkracht en Intern Begeleider. Samen wordt bekeken hoe er extra 
hulp kan worden ingezet op groepsniveau en soms op individueel niveau. Op groepsniveau wordt er gewerkt 
met een groepsplan. Het beschrijft de didactische en pedagogische doelen voor de komende periode en wat de 
leerlingen daarvoor nodig hebben. Het is een praktisch document dat de leerkracht ondersteunt bij het 
omgaan met de verschillen in de groep. Soms wordt er op individueel niveau 
een hulpplan opgesteld door de leerkracht, zo nodig samen met de Intern begeleider. De extra hulp 
wordt meestal in de groep door de eigen leerkracht gegeven. 
 
Vorderingen bespreken met ouders 
De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kinderen. Aan het begin van 
het schooljaar is er een kennismakingsgesprek met ouders, als startpunt van de samenwerking tussen 
leerkrachten en ouders. In dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt 



 

rond de communicatie. 
  
Doubleren of versnellen 
De leerkrachten houden de ontwikkeling van kinderen goed bij. Wanneer extra aandacht en hulp aan een 
leerling of een groepje leerlingen gegeven wordt, zal voor de meeste leerlingen de extra zorg bestaan uit extra 
instructie, een hulp- en/of handelingsplan of uit herhalingsstof, verrijkings- en verdiepingsstof in de groep. 
Wanneer kinderen voor extra en/of speciale zorg in aanmerking komen, wordt er met ouders overleg gevoerd. 
Als basisschool hebben wij de mogelijkheid om een 
leerling een jaar te laten doubleren of te laten versnellen. 
 
De leerling met een eigen leerlijn 
Wanneer een leerling voor een bepaald vakgebied veel verder is of juist erg achter, kan besloten worden op 
eigen niveau verder te werken, binnen de eigen groep. Voor het vak waarbij de leerling op eigen niveau verder 
gaat, zal een handelingsplan worden opgesteld. Bij een leerling kan dit zelfs voor meerdere vakken gelden, 
maar er zijn grenzen. In overleg met de leerkracht, Intern Begeleider en ouders wordt de haalbaarheid van het 
opgestelde handelingsplan besproken. 
 
Doubleren 
Indien blijkt dat een leerling op een beduidend lager niveau functioneert dan het leerstofniveau of 
sociaalemotionele niveau van de groep, kan doubleren een overweging zijn. De school zal dan uiteraard ruim 
van te voren overleggen met ouders. In de meeste gevallen zal op basis van 
gezamenlijk goedvinden een besluit genomen worden. Doch in uiterste gevallen bepaalt de school in welke 
groep het kind geplaatst wordt. Wanneer het gaat om doubleren vanwege een cognitieve achterstand van een 
leerling is het vanzelfsprekend, dat op schoolniveau de leerkracht en de Intern Begeleider de beslissing na 
gezamenlijk overleg voorleggen aan de ouders op basis van methode afhankelijke en methode onafhankelijke 
toetsen. Wanneer er besloten wordt tot doubleren op 
sociaal-emotionele gronden zullen observaties, verslagen van onderzoek en/of bespreking in een consultatie 
schriftelijke gegevens opleveren, waaruit de noodzaak voor een doublure moet blijken. 
 
Versnellen: De leerling gaat vervroegd naar de volgende groep 
Wanneer een leerling op een dusdanig hoog niveau functioneert, kan vervroegd overgaan naar de volgende 
groep overwogen worden. Wij zijn als school hierin erg terughoudend. Tenzij alle andere van belang zijnde 
aspecten, zoals concentratie, motivatie, werkwijze en werkhouding en met name de sociaal-emotionele 
ontwikkeling de beslissing rechtvaardigen. Wij willen een positief advies van de 
orthopedagoog van onze stichting, voordat wij overgaan tot het versneld overgaan naar de volgende groep. 
Vanuit de inspectie wordt gevraagd om vierjarige kinderen die instromen en zijn geboren in oktober, november 
of december extra goed te volgen en te bekijken of zij naar groep 1 of 2 dienen door te stromen. Hierover 
wordt met elke ouder die het betreft in de loop van het schooljaar 
gesproken. 
 
Plusklas 
Schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een plusklas. In deze plusklas zitten leerlingen uit verschillende 
groepen voor wie het reguliere werk (te) weinig uitdaging biedt. Deze leerlingen worden begeleid door juf 
Manon.  
We werken in de plusklas aan doelen om te: 
*‘leren leren’: Voor sommige kinderen is de leerstof die ze in hun groep krijgen makkelijk, zij hoeven daar 
weinig tot geen moeite voor te doen. Toch is het belangrijk om te leren hoe je iets kunt leren voor het moment 
dat het wel moeilijk wordt. Er wordt hierbij gekeken naar: werkhouding, werken volgens plan en manieren van 
leren. De kinderen krijgen in de reguliere groep verrijkingswerk aangeboden, in de plusklas besteden we 
aandacht aan hoe je hiermee omgaat, hoe je je taken kunt plannen, wat je kunt doen als het moeilijk wordt, 
wat het oplevert als je goed doorzet… 
*‘leren denken’: Hierin staan creatief denken, kritisch denken en analytisch denken centraal. 
*‘leren (voor het) leven’: Hierbij wordt gewerkt aan inzicht in jezelf en omgaan met anderen. 
 
 
 
 



 

Groeps- / Leerlingbespreking 
Op vaste momenten in het schooljaar worden alle groepen besproken. Dit gebeurt met de leerkracht en de 
Intern Begeleider. De bedoeling van deze besprekingen zijn: 
»» De sociaal-emotionele ontwikkeling en de onderwijskundige voortgang van de groep bespreken; 
»» Vorige afspraken evalueren; 
»» Nieuwe afspraken maken over hoe verder te gaan. 
»» Selecteren van leerlingen voor de leerlingbespreking.  
In de leerlingbesprekingen worden leerlingen besproken, die extra zorg nodig hebben. Deze bespreking is 
meestal per combi-groep. 
De Intern Begeleider leidt ook deze besprekingen. Ouders worden op de hoogte gesteld wanneer hun kind in 
de leerlingbespreking wordt besproken. De bedoeling van deze besprekingen zijn: 
»» Leerkrachten op de hoogte te stellen van de zorg, die voor de leerling nodig is. 
»» Leerkrachten mee laten denken over de zorg, die voor dit kind nodig is. 
»» Leerkrachten op de hoogte stellen van de voortgang van de zorgleerlingen. 
 
Consultatie 
Wanneer de eerder genoemde interventies van groeps- en leerlingbespreking niet het gewenste  resultaat 
opleveren, wordt een leerling ingebracht in de “Handelingsgerichte procesdiagnostiek" (HGPD). 
Hierbij zijn de leerkracht, de Intern Begeleider en de orthopedagoog aanwezig. Het kan wenselijk zijn, dat de 
ouders en externe hulpverleners, die bij het kind betrokken zijn, ook worden uitgenodigd 
voor deze consultatie als gesprekspartner. 
 
Commissie arrangeren 

Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, 

in goed overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrangeren van Stichting Op Kop. Deze commissie 

van deskundigen bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra voorzieningen noodzakelijk zijn 

dan wordt dit door Stichting Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs. 

Voortgezet onderwijs begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
In groep 8 worden kinderen voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Gedurende het 
schooljaar worden de volgende stappen ondernomen: 
»» Tijdens de informatieavond voor groep 7 en 8 aan het begin van het schooljaar, wordt gesproken over de 
procedures van de schoolkeuze, de Cito-eindtoets  
»»Wij werken met de Friese Plaatsingswijzer voor de doorverwijzing. Deze koppelt de resultaten van de 
Citotoetsen in de groepen 6, 7 en 8 aan een onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs.  
»»In november wordt een voorlopig adviesgesprek gevoerd met de ouders over het verwachte niveau van 
uitstromen van hun kind 
»»Na de afname en verwerking van de laatste Citotoetsen in groep 8 (eind januari) wordt zo snel mogelijk (voor 
1 maart) een gesprek gevoerd over de definitieve schoolkeuze (niveau) met ouders, kind en leerkracht 
»» Bij dit advies wordt niet alleen gelet op de leerresultaten. Ook wordt gekeken hoe deze resultaten tot stand 
komen. De volgende aspecten worden daarbij meegenomen: 
»» de interesse 
»» de motivatie en de inzet 
»» het doorzettingsvermogen 
»» het zelfstandig werken 
»» De Cito-eindtoets wordt afgenomen in april. De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke 
school hun kind wordt aangemeld. Voor die tijd vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht, 
ouders en kind. Dit gebeurt m.b.v. rapportage- en adviesformulier. 
 
Eindtoets Cito 
De resultaten van het onderwijsleerproces op basis van de Eindtoets basisonderwijs (groep 8) (schoolrapport A) 
staan in onderstaande tabel. 
2018 schoolscore: 535.2 Landelijkgemiddelde: 535,1 
2017 schoolscore: 541.1 Landelijkgemiddelde:535,1 
2016 schoolscore: 537,0 landelijkgemiddelde: 534,5 
2015  schoolscore: 539.7 landelijkgemiddelde: 534,8 



 

 
Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 
In groep 8 krijgen leerlingen een advies over het meest geschikte schooltype in het voortgezet onderwijs. Dit 
schooladvies is geen momentopname, maar gebaseerd op de prestaties en het gedrag van het kind gedurende 
langere periode. Streven op de Generaal van den Boschschool is er bij de leerlingen uit te halen wat er in zit. 
Kijkend naar de resultaten van de Eindtoets Cito en de uitstroomgegevens zijn we hierover tevreden. Dat wordt 
ook bevestigd, doordat een zeer groot percentage van de leerlingen (90% of hoger) na enkele jaren Voortgezet 
Onderwijs nog steeds op hetzelfde niveau zit. Op basis van onze leerling-populatie is de score van het landelijk 
gemiddelde bij de Cito Eindtoets de ondergrens waarop wij als school willen scoren.  
 
Ontruimingsplan 
We willen een zo optimaal mogelijke veiligheid voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en  overige 
personen die in het gebouw zijn. Om in geval van brand (of een andere calamiteit) snel en efficiënt te kunnen 
ontruimen is er een ontruimingsplan, waarin vluchtroutes zijn aangegeven. Deze hangen ook duidelijk zichtbaar 
in school. Minimaal één keer per schooljaar vindt een ontruimingsoefening plaats. 
 
Gebruik van mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder schooltijd is niet toegestaan. Tenzij gebruikt met 
toestemming van de leerkracht. Dringende berichten kunnen via de telefoon van de school worden 
doorgegeven. 
 
Regels voor schorsing en/of verwijdering 
Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden aan het begin van schooljaar met de leerlingen 
besproken en indien nodig herhaald, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Houdt een kind zich niet 
aan de gedrags- en omgangsregels (ook niet na herhaaldelijk waarschuwen), dan zal het door de leerkracht ter 
verantwoording worden geroepen. In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact worden opgenomen met de 
ouders. Indien er daarna nog geen verbetering volgt, kan als opvoedkundige maatregel een schorsing 
plaatsvinden of kan er na overleg met de inspectie en met het bevoegd gezag zelfs sprake zijn van verwijdering 
van de school. Met betrekking tot schorsing en verwijdering van leerlingen wordt artikel 40 van de Wet op het 
Primair Onderwijs in 
acht genomen. Definitieve verwijdering van een school mag pas als: 
»» Het schoolbestuur, als bevoegd gezag, door de directeur op de hoogte is gebracht van de onhoudbare 
situatie. 
»» Het schoolbestuur heeft gesproken met de ouders/ verzorgers, de betrokken leerkracht en de directie. 
»» Een andere school bereid is de leerling op te nemen. 
»» Het in een periode van acht weken niet gelukt is om een andere school te vinden. 
»» Overleg met de inspectie heeft plaatsgevonden. 
 
Kwaliteitsverbetering door goede methoden 
Als basisschool zijn we gewend om onderzoeksvaardigheden in te zetten. Bij het kiezen van een nieuwe 
methode, passen we deze ook toe. We werken met vrij nieuwe methodes die bij onze visie en missie passen. 
Jaarlijks kijken we welke methode toe is aan vervanging. 
 
Kwaliteitsverbetering door goed personeel 
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw 
kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De 
leerkrachten van de Generaal van den Boschschool werken niet op eigen houtje, maar 
besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er 
elk schooljaar studiemomenten, regelmatig vergaderingen voor de leerkrachten en 
volgen leerkrachten nascholingscursussen om in hun werk te blijven professionaliseren. 
 
Kwaliteitsverbetering door een goed leerlingvolgsysteem 
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken 
met toetsen. Om onze leerlingen gedurende de basisschoolperiode zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun 
ontwikkeling maken we naast de methode gebonden toetsen gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het 
systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een 
bepaalde periode heeft bijgeleerd. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep 



 

leerlingen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met 
leeftijdsgenoten in ons land. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. 
De resultaten van de toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en Intern Begeleider. Als het 
resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat we consequenties 
trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma zullen moeten 
verbeteren. Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. 
 
Kwaliteitsverbetering: een cyclisch proces 
Om de kwaliteit te garanderen en waar nodig te verbeteren moeten we zicht hebben op alle aspecten van ons 
onderwijs. Evalueren (meten van gegevens) heeft alleen maar zin, wanneer we ook iets met de resultaten 
doen. De uitkomsten zullen, na analyse en interpretatie, moeten leiden tot gerichte en planmatige verbetering. 
Dit zal neergelegd worden in concrete verbeteractiviteiten en meerjarenplannen. Het kwaliteitsbeleid kent 
daarom een cyclisch proces, waarbij wij gebruik 
maken van de kwaliteitscyclus via de zogenaamde PDCA cirkel. Wij hanteren daarvoor WMK-PO (Werken Met 
Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs van Cees Bos). Een (digitaal) instrument voor integraal kwaliteitsbeleid. 
 
P: PLAN Opschrijven wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. 
D: DO Doen wat je hebt opgeschreven. 
C: CHECK Kijken of het gelukt is. 
A: ACT (of: ADAPT) Leg verantwoording af. Kan en moet het beter? Borgen en bijstellen waarna de school aan 
de volgende verbetering kan beginnen en de cirkel opnieuw doorlopen wordt. 
Het team 
De school heeft 7 leerkrachten in dienst, waarvan één een volledige dienstbetrekking heeft en de rest 
parttime werkt. Dit houdt in dat bij de meeste groepen twee leerkrachten samen de verantwoordelijkheid 
hebben over een groep. Door duidelijke afspraken en een goed onderling contact kan er op een goede manier 
worden samengewerkt aan het onderwijs op school. Verder maakt de school gebruik van de vervangingspool 
en de invallerslijst van Stichting Op Kop. 
 
Groepsindeling 
Groep 1/2 juf Geertje en juf Gonnie: geertje.kleene@stichtingopkop.nl of gonnie.veenstra@stichtingopkop.nl 
Groep 3/4 juf Nicole en juf Jennalie: nicole.kamies@stichtingopkop.nl of jennalie.jut@stichtingopkop.nl  
Groep 5/6 juf Manon en juf Geertje: manon.hof@stichtingopkop.nl of geertje.visser@stichtingopkop.nl  
Groep 7/8 meester André:    andre.gritter@stichtingopkop.nl  
 
Voor ib zaken kunt u mailen naar: ib@genvdboschschool.nl  
Voor directie zaken kunt u mailen naar: directie@genvdboschschool.nl  
 
Stagiaires PABO en Landstede 
Onze school is stageschool voor Pabo-studenten en studenten van CSG Eekeringe. De studenten voeren allerlei 
opdrachten uit in de groep. Tevens helpen ze de leerkracht bij de verschillende taken. De groepsleerkracht blijft 
verantwoordelijk voor de groep. De WPO leerkracht is een vierdejaars student die geheel zelfstandig twee 
dagen een groep mag draaien. Natuurlijk wordt deze leerkracht goed begeleid door collega-leerkrachten.  
 
Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. Voor de directie is het van 
belang om voeling te hebben met de schoolomgeving/wijk. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en 
personeelsleden. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten 
daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Op onze school bestaat de raad uit twee a 
drie ouders en twee personeelsleden. De ouders kiezen de leden 
voor de oudergeleding en het personeel kiest vertegenwoordigers voor de personeelsgeleding. In feite praat de 
raad over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, waarbij 
belangen van ouders, kinderen en/of personeel in het geding zijn, moet worden voorgelegd. De raad kan ook 
ongevraagd initiatieven ontwikkelen en voorstellen neerleggen bij het bestuur. Het bestuur kan zonder advies 
of instemming van de MR niet altijd besluiten nemen. 
Naast de MR is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR zitten 
vertegenwoordigers uit de afzonderlijke MR-en van alle aangesloten scholen. De GMR behandelt uitsluitend 
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Wanneer er geen sprake 
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is van gemeenschappelijk belang blijft een bevoegdheid bij de afzonderlijke MR-en. Dit is ook het geval, 
wanneer een voorstel slechts op een deel van de aangesloten scholen 
betrekking heeft. 
 
Ouderbijdrage 
De ouders betalen een vast bedrag per kind voor schoolreis, vieringen op school etc. De ouderbijdrage wordt 
op de zakelijke ouderavond opnieuw vastgesteld. De nota wordt aangeboden in de maand oktober en de 
ouders worden daarbij in de gelegenheid gesteld in twee termijnen te betalen, t.w. 1e termijn 30 nov. 2e 
termijn 31 jan. Herinneringen tot betaling volgen in de maand februari. Alle ouderbijdragen dienen vóór 1 mei 
van het lopende cursusjaar te zijn betaald, dit in verband met de bekostiging van de schoolreizen.  De 
vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed voor die zaken, waarvoor via andere kanalen geen gelden 
binnenkomen. Dit geld komt volledig ten goede aan de kinderen. Indien voor de schoolreis niet wordt betaald, 
zal het kind hieraan niet kunnen deelnemen en wordt het deze dag(en) op school verwacht. 
 
Ouderbijdrage: 

ACTIVITEIT GROEP 1/2 GROEP 3T/M 6 GROEP 7 / 8 

schoolreis € 17- €  32,- € 67,- 

Sint en Kerst € 10,- €  10,- € 10,- 

schoolkrant, div. €   3,- €    3,- €   3,- 

verzekeringen €   1,50 €    1,50 €   1,50 

excursies  €   1,50 €    1,50 €   1,50 

TOTAAL: € 33,- € 48,- € 83,- 

Kinderen die tussentijds op school komen betalen: 

Na 1 jan: € 23,- € 38,- € 73- 

Na 1 april: € 17,- € 32,- € 67,- 

 
Bepaling bij de ouderbijdrage 
Omdat schoolreizen ver van te voren worden gepland en bekend gemaakt (zie jaarkalender), worden 
schoolreisgelden niet terugbetaald indien ouders voor de leerling verlof hebben gevraagd en gekregen, 
uitgezonderd in geval van ziekte van de leerling. Ouderhulp: op onze school wordt regelmatig ouderhulp 
ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij de luizencontrole, oud papier, handvaardigheid, lezen, techniek en allerlei 
festiviteiten. Als u graag meer wilt weten over de inhoud van één of meer activiteiten, dan kunt u contact 
opnemen met iemand van de Ouderraad of van het team. 
Op de Generaal van den Boschschool werken we met een ouderhulplijst. In deze lijst kunnen ouders aangeven 
waar ze graag bij willen helpen. 
 
Oud papier actie 
Door het inzamelen van oud papier proberen wij de financiële ouderbijdrage voor extra activiteiten binnen en 
buiten de school zo laag mogelijk te houden. Het oud papier kan op elke eerste zaterdag van de maand (zie 
planner) vanaf 09.30 tot 12.00 uur gebracht worden bij de containers bij het MFC. Er zijn altijd 2 ouders 
aanwezig om iedereen te helpen. De hulp voor het schooljaar 2018-2019 is geregeld. In principe worden altijd 
de ouders van kinderen uit groep 3/4 en uit groep 7 gevraagd om te helpen. Kinderen mogen voor, tijdens en 
na de papieractie niet in of op de containers klimmen!  
De oud papier actie wordt gecoördineerd door Marijke Falkena (06-10749899) en Marlies Geurts (06-
50596178) 
 
Contacten met ouders 
Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders en school in gesprek blijven en samen werken aan de opvoeding van 
kinderen en dat duidelijk is wat zij van elkaar mogen verwachten. Aankomend schooljaar zullen wij gaan 
starten met de zogeheten kennismakingsgesprekken met ouders. 
Wij vinden het belangrijk om met ouders/ verzorgers de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Dit kan 
tijdens de zogenaamde 10 minutengesprekken, maar ook op een moment dat er behoefte bestaat aan en/of 
aanleiding is voor een gesprek. U kunt altijd op school terecht bij een leerkracht. Indien u denkt dat een 
gesprek enige tijd zal vragen, verzoeken wij u tevoren een afspraak te maken.  
gesprekken over gesignaleerde problemen. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Verder is er vaak 
informeel contact met ouders, die ons op school bij allerlei activiteiten assisteren. U kunt 



 

de directie altijd aanspreken of bellen. Zo nodig wordt er een afspraak gemaakt. Via de info en de 
klassennieuwsbrief wordt u regelmatig geïnformeerd over allerlei schoolse zaken. kijk even op onze website 
voor het aanmelden. 
 
Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. U bent altijd van harte welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te 
dienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in overleg tussen 
ouders, leerkracht en/of schoolleiding op een correcte wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op 
de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan 
men een beroep doen op de klachtenregeling. Een model van deze regeling ligt op school ter inzage. Klachten 
kunnen betrekking hebben op vermeende tekorten in de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen ook 
omstandigheden betreffen die bij de klager anderszins onvrede hebben opgeroepen of als onbillijk, onjuist of 
onzorgvuldig worden ervaren. 
Met andere woorden: situaties waarbij sprake is van ernstige tekortkomingen. Onze school heeft in het kader 
van de klachtenregeling als contactpersonen Nicole Kamies. De contactpersoon zal u, indien nodig, verwijzen 
naar door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen. Indien u bij ernstige  tekortkomingen buiten de 
school om contact zoekt met de vertrouwens-personen (m/v), 
dan kunt u bij het bestuurs-kantoor een telefoonnummer opvragen (tel. administratiekantoor: 0521 - 
362520). 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat vanaf het schooljaar 2007-2008 het 
schoolbestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. In de Kop van Overijssel is een 
gevarieerd aanbod van voor-en naschoolse opvang organisaties. U kiest zelf of u gebruik wilt maken van de 
buitenschoolse opvang en voor welke organisatie. Deze organisatie verplicht zich te voldoen aan de wettelijke 
eisen.  

Sponsoring 
Momenteel hanteert het Ministerie van OC&W het sponsorconvenant. Hierin zijn regels en voorwaarden 
geschapen m.b.t. sponsoring. Als belangrijkste regel geldt, dat het onderwijsinhoudelijk geen consequenties 
mag hebben. Indien we in van deze mogelijkheid gebruik maken, hanteren we in principe de regels van het 
ministerie. Het zal van geval tot geval worden bekeken en beoordeeld na goed overleg met MR en bestuur. 

 
Verjaardagen 
Als kinderen jarig zijn, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Natuurlijk willen de kinderen ook 
trakteren. We willen niet op de stoel van de ouders gaan zitten en voorschrijven wat ze wel/niet mogen 
trakteren. De keuze van de traktaties vinden wij een verantwoordelijkheid van de ouders. We vinden het 
natuurlijk een goed idee, om het uitdelen van snoep zoveel mogelijk te beperken. Er zijn zoveel leuke, andere, 
gezondere traktaties! Ouders/verzorgers (van kinderen uit de groepen 1 en 2) die het op prijs stellen om 
aanwezig te zijn bij het zingen/ trakteren (om bijv. een foto te maken) kunnen hierover  vooraf overleggen met 
de groepsleerkracht. De kinderen wordt een speciale verjaardagskaart aangeboden. Als de leerkracht jarig is, 
wordt dat gevierd in de klas.  
 
Schoolreisje 
Als het in de jaarplanning van de oudervereniging is opgenomen gaan alle kinderen op schoolreis. De 
bestemming wordt in overleg bepaald. De organisatie is in handen van de leerkrachten. 
Het schoolreisje wordt bekostigd door de oudervereniging vanuit de ouderbijdrage. De school is 
eindverantwoordelijk. 
 
Schoolfoto’s 
Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben wij besloten dat de schoolfotograaf jaarlijks op onze school komt. 
Van te voren ontvangt u hierover informatie. De afname van de foto’s is geheel vrijblijvend. 
 
 
 



 

Acties 
De school doet jaarlijks mee aan acties voor goede doelen. Groep 7 doet jaarlijks mee met de actie 
Kinderpostzegels en groep 8 doet jaarlijks mee aan Jantje Beton. In overleg met de oudervereniging wordt 
meegewerkt aan een landelijke of gemeentelijke actie of houden we zelf een actie.  
 
Hoofdluis 
Op elke school komt hoofdluis voor. Het is belangrijk om er alert op te zijn als ouders. Op school willen 
we proberen om hoofdluis zo vroeg mogelijk te signaleren. Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, 
vragen we u om dit direct te melden op school. We kunnen dan actie ondernemen. We geven een brief mee 
om ouders te vragen hun kinderen goed te controleren op de aanwezigheid van neten en/of hoofdluis. Op 
school hebben we ook een ouderwerkgroep hoofdluis. Zij controleren de eerste maandag na elke vakantie de 
kinderen op hoofdluis en na elke melding van hoofdluis. Wanneer er bij de controle bij uw kind hoofdluis en/of 
neten worden aangetroffen, dan wordt u gebeld door de directie van de school. Wilt u met vragen over 
hoofdluis zich ALTIJD op school melden en níet de  ouderwerkgroep benaderen? Bij de controle vragen we u 
om kinderen geen gel, staartjes e.d. in te doen 
 
Vrije dagen 
Vrije dagen staan bijna allemaal met opgaaf van reden in de planner (papieren versie en website) en in de 
digitale nieuwsbrief. 
 
Speciaal vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof buiten de reguliere vakanties dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk 
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof wordt alleen verleend indien, wegens 
de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op 
vakantie te gaan. Er dient altijd een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt, dat geen verlof 
binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. 
 
Vakantie onder schooltijd  
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan 
wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan 
(stem dus vooraf altijd even af met de directie van de school): 
1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens 
een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.  
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 
3. Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 
Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht 
aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, 
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet 
redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot 
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de 
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.  
Geen gewichtige omstandigheden zijn: 
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat 
boeken. 
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om 
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane 
dagen, zoals hierboven is vermeld. 
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.  
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met 
familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten. 
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens 
huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld). 
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al 
zijn er geen annuleringsmogelijkheden. 
• Vakantie in verband met gewonnen prijs. 



 

• Hier hebben wij als school toegevoegd dat er geen verlof wordt toegekend in de toetsweken van Cito. 

Schooltijden 
 
Groep 1 t/m 4  Start school Pauze    Eten / pauze   Einde school 
Maandag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.45u   14.00u 
Dinsdag   8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.45u   14.00u 
Woensdag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.45u   14.00u 
Donderdag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.45u   14.00u 
Vrijdag   8.15u  9.45u – 10.00u  n.v.t.   12.00u 

Groep 5 t/m 8  Start school Pauze    Eten / pauze   Einde school 
Maandag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.30u   14.00u 
Dinsdag   8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.30u   14.00u 
Woensdag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.30u   14.00u 
Donderdag  8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.30u   14.00u 
Vrijdag   8.15u  9.45u – 10.00u  12.00u – 12.30u   14.00u 

Toelichting: 
• Wij starten de dag om 8.15 uur.  
• Ouders en leerlingen kunnen om 8.10 uur naar binnen. 
• Groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.  

Pauzetijden 
De pauzetijden zien er als volgt uit: 
• Groepen 1 t/m 4hebben pauze van 12.00-12.45 uur. Er wordt samen met de leerkracht vóór de pauze 
gegeten. Buitenspelen gebeurd onder toezicht van de leerkrachten die een roulatiesysteem hanteren. 
 
• Groepen 5 t/m 8 hebben pauze van 12.00-12.45 uur. Ook hier wordt vooraf samen met de leerkracht 
gegeten. 
• De kinderen uit de onderbouw worden op dagelijks door de leerkracht naar buiten gebracht en aan het eind 
van de pauze weer opgehaald. We gaan dus als groep naar buiten en naar binnen. De kinderen verzamelen zich 
wanneer de bel gaat op een vooraf gesproken plek. 
 
Lunchen op school  
In het nieuwe rooster lunchen alle kinderen op school. Dit gebeurt in de eigen klas onder toezicht van de 
leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Wij willen u stimuleren om, net als bij de kleine 
pauze-hap en traktaties, gezond eten mee te nemen. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer, 
door bijvoorbeeld voor te lezen. Natuurlijk kan er gepraat worden en kan aandacht besteed worden aan 
persoonlijke zaken zoals een film die een kind heeft gezien of een mooi boek dat een kind heeft gelezen. 
Omdat kinderen uit de groepen 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee 
omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. Bij het nuttigen van de lunch hoort een 
aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen 
 
Pauze voor kinderen  

Na het lunchen wordt er buiten gespeeld gedurende 30 minuten. Spelen gebeurt zoveel mogelijk op het plein. 
Ook is op het plein de mogelijkheid om lekker op de bankjes te zitten met een boekje o.i.d. Bij het spelen 
buiten is er toezicht, de pleinwacht zal door een deel van de  leerkrachten worden gedaan. Dit wordt geregeld 
d.m.v. een roulatiesysteem. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De pleinwacht verandert dan in 
‘klassenwacht’. De kinderen kunnen dan met spelletjes spelen of tekenen of een boekje lezen o.i.d. Om alles 
goed te laten verlopen als het slecht weer is en de kinderen niet naar buiten kunnen, wordt gezorgd voor 
alternatieven. Er wordt van tevoren afgesproken met welk speelgoed en met welke spelletjes gespeeld kan 
worden. Wanneer het op een later moment droog is, gaan de kinderen alsnog naar buiten.  
 



 

Pauze voor leerkrachten  

De leerkrachten zullen in gezamenlijkheid met de kinderen eten. D.m.v. een zogeheten roulatiesysteem zullen 
de leerkrachten pleindienst hebben. De leerkrachten die op dat moment geen pleindienst hebben kunnen dan 
pauze houden.  
Afgesproken hebben we op team niveau dat wij na schooltijd met elkaar koffie en/of thee zullen drinken. 
Besloten is dan ook dat wij geen oudergesprekken zullen voeren tussen 14.00u en 14.30u. 
 
Tot slot: 
Onder schooltijd is de school bereikbaar via het telefoonnummer van de school 0521-589562. 
In de avonduren en in de weekeinden kunt u bij calamiteiten de directeur bereiken op zijn privénummer. Dit 
nummer is 06-45080546. Indien de directie niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met een van de andere 
teamleden. In de vakanties kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige gebeurtenissen, het stafbureau van Op Kop 
bellen op telefoonnummer 0521-362520  
Indien u informatie aan leerkrachten wilt doorgeven kan dit persoonlijk of telefonisch op hun werkdagen op 
het schoolnummer: 0521-589462. Tevens kunt u informatie doorgeven via de mail (niet via app, tenzij hierom 
wordt gevraagd). 

 

                                                           


