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Een kleine katholieke basisschool die fysiek 
groot is (ruime klaslokalen, 2 gymzalen, 

2 buitenspeelpleinen)!
-

Eindopbrengsten boven landelijk gemiddelde!
-

Hoogwaardig gekwalificeerd en enthousiast 
team van docenten en ondersteunend 

personeel!
-

Lesstof op maat, er is een plusgroep voor 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben!

-
Veel aandacht voor muziek, kunst, dans en 

toneel door vakdocenten van de SKVR!
-

Lekker Fit! School; veel bewegen dus!
-

Engels vanaf de eerste kleuterklas!
-

Voor-en Naschoolse opvang 
binnen ons eigen school! 

-
Samenwerking met diverse instanties: 

Logopedie, Cesar-therapie, 
Beeldende therapie

-
Continu rooster van 8.30u tot 15.00u en 

op woensdag tot 12.15u

Voor vragen of informatie over KBS De 
Bavokring kunt u contact opnemen met of 
vinden via onderstaande gegevens:

bavokring.dir@rvko.nl 

 (+31) 010 – 4 11 68 81 

www.debavokring.nl

www.facebook.com/DeBavokring
www.facebook.com/BavokringOuderinitiatief

ouderinitiatief.bavokring@gmail.com

Binnen ons onderwijsaanbod willen wij bereiken, 
dat wij onze leerlingen bij het verlaten van onze 
school een goede basis hebben meegegeven om 
in het vervolgonderwijs en later als  
volwassene zelfstandig, onafhankelijk en  
volwaardig te kunnen functioneren.  
De leerlingen hebben zicht op hun kwaliteiten en  
ontwikkelmogelijkheden. We leggen daarom op 
onze school de nadruk op de basisvaardigheden 
lezen, taal, rekenen en sociale vaardigheden, 
maar we vergeten daarbij natuurlijk niet de  
creatieve ontwikkeling, waarbij muziek,  
bewegingsonderwijs en handvaardigheid ook de 
nodige aandacht krijgen. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen  
kennismaken met de diverse culturen van de  
samenleving en vinden een fijn pedagogisch 
klimaat een belangrijke voorwaarde om tot leren 
te komen.



“DE  BAVOKR ING ,  EEN 
SCHOOL WAAR I EDEREEN 

TOT Z I JN  
RECHT  MAG KOMEN”

Het ouderinitiatief is gestart, omdat we geloven 
in het nut van een gemengde buurtschool die 
iedereen goed onderwijs biedt. Door kinderen 
al vroeg kennis te laten maken met andere  
culturen kunnen de kinderen opgroeien als 
echte wereldburgers en leren zij met iedereen 
om te gaan. Iets wat wij in deze roerige tijden 
heel essentieel vinden.

Wij streven als schoolgemeenschap naar een 
omgeving voor uw kind waar zij/hij gedurende de 
basisschoolperiode met plezier, leergierigheid 
en enthousiasme naar toe zal gaan en waar 
zij/hij na afloop met warme gevoelens aan terug 
kan denken. Wij vinden het belangrijk dat wij 
als schoolgemeenschap respect hebben voor 
elkaar, kinderen voor kinderen, volwassenen 
voor kinderen, kinderen voor volwassenen en 
volwassenen voor elkaar. Ieder lid van onze 
schoolgemeenschap heeft het recht zich veilig 
en gewaardeerd te voelen. We streven naar 
orde en rust binnen de school en proberen onze 
leerlingen veiligheid en een duidelijke structuur 
te bieden.

Als ouder hoop je dat je kind zich op zowel  
sociaal als emotioneel gebied voortdurend 
ontwikkelt. Op de Bavokring wordt daar  
natuurlijk tijdens de reguliere lessen aandacht 
aan besteed maar de extra vakken zoals dans, 
toneel en muziek dragen hier ook zeker hun 
steentje aan bij. Wij ouders vinden deze laatst 
genoemde vakken zeker een meerwaarde voor 
onze kinderen. Zij komen ook regelmatig met 
enthousiaste verhalen thuis over deze lessen en 
laten dan zien wat zij geleerd hebben.  
De kinderen genieten ook erg van de gymlessen 
die zij drie keer per week van een (vak)docent 
krijgen. Wij vinden het belangrijk dat de  
kinderen zich hierdoor op alle bewegings-
gebieden ontwikkelen.

Ook de kleinschaligheid ervaren wij als een 
enorm pluspunt. De lijnen zijn hierdoor kort. Het 
onderwijsteam is goed te bereiken en heeft een 
luisterend oor bij wensen of vragen die je als 
ouder hebt.

De betrokkenheid van de ouders is hoog. De 
inloop aan de start van de dag (groep 1 en 2)  
waarbij je met je kind samen kunt spelen of 
samen kleine oefeningen kunt doen geven je 
het gevoel dat jezelf ook betrokken bent bij het 
onderwijs van je kind. 

De thema-afsluitingen zijn extra leuk, omdat je 
dan mee krijgt waar je kind de afgelopen wek-
en mee bezig is geweest. Deze afsluitingen zijn 
bijvoorbeeld in de vorm van een optreden, een 
spelletjesmiddag, een  speurtocht of een  
lampionnenoptocht.

De Bavokring is een open katholieke schoolge-
meenschap die een afspiegeling wil zijn van de 
wijk Kralingen. Kinderen van alle etniciteiten, 
culturen, geloofsovertuigingen en milieus zijn 
welkom bij ons. Wij vinden dat alle kinderen het 
recht hebben onze school te bezoeken. Wij gaan 
er hierbij vanuit dat iedereen de waarden en  
normen, die ons gegeven zijn vanuit onze 
katholieke achtergrond respecteert, zoals wij 
ook met respect met andere culturen en  
geloofsovertuigingen omgaan.


