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Voorwoord

Willem Ruyslaan 17
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Bestuur: Rotterdamse Vereniging voor 

Katholiek Onderwijs (RVKO)

 K.P. van Mandelelaan 80

3062 MB Rotterdam

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek  

Onderwijs is een vereniging die al 140 jaar scholen 

voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitenge-

meenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de 

vereniging ressorteren 55 scholen voor primair  

onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en  

1.900 personeelsleden een groot deel van hun  

dagen doorbrengen.

Wij hebben ervoor gekozen dat het vertrouwde BAVO in 

ieder geval in de naam terug te laten komen. Deels omdat 

BAVO staat voor een stukje katholieke identiteit (St. Bavo 

was een bisschop, die in het verleden heilig is verklaard) en 

deels omdat het een afkorting is van basis- voortgezet wat 

op het einddoel slaat waar wij onze kinderen naar toe willen 

leiden. Het woord KRING staat voor de manier 

waarop wij dat willen. Een schoolgemeenschap, 

waar groot en klein met elkaar verbonden zijn, 

die elkaar helpt, ondersteunt en waarin iedereen 

respectvol met elkaar omgaat. Een kring waarin 

iedereen opgenomen wordt.

Katholieke Ba i school

 de Bavokring

de Bavokring
De naam van onze school is ontstaan uit de oorspronkelijke naam: St. Bavo – St. Jan Lagere 

School. In 1985 vond de samenvoeging plaats met de kleuterschool St Franciscus Xaverius en de 

lagere school tot de huidige basisschool. Deze nieuwe vorm van onderwijs heeft toen een  

nieuwe naam gekregen.
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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Bavokring. Voor ouders en 

verzorgers is het belangrijk een goede basisschool voor hun 

kind te kunnen kiezen. De basisschool is immers mede verant-

woordelijk voor de vorming van uw kind en het ontwikkelen 

van kennis en vaardigheden. Er wordt een basis gelegd voor 

het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan van uw kind. 

De basisschool moet er voor zorgen dat de mogelijkheden 

en de kansen van leerlingen zoveel mogelijk ontplooid en 

ontwikkeld worden.

In deze schoolgids kunt u lezen hoe de Bavokring met deze 

verantwoordelijkheden omgaat. U vindt informatie over 

deze doelstellingen, onze schoolsfeer, de verschillende 

werkwijzen, de methodes die we gebruiken en de resultaten 

die worden behaald. Tevens vindt u informatie over hoe wij 

met onze zorgkinderen omgaan. De schoolgids is in eerste 

instantie bedoeld voor ouders die overwegen hun kind op  

de Bavokring in te schrijven. Daarnaast bevat deze school-

gids veel informatie voor de ouders van onze  

huidige leerlingen. 

Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids zo volle-

dig mogelijk bent geïnformeerd over hoe wij het onderwijs 

geven en wat wij belangrijk vinden. Tevens vinden wij het 

persoonlijk contact tussen ouders en onze (toekomstige) leer-

lingen en de school van groot belang. Wij hopen dan ook 

dat deze schoolgids een uitnodiging is voor u om met ons 

van gedachten te wisselen. 

 de Bavokring
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De organi atieOnze uitgangspunten
De Bavokring is een open katholieke basisschool die een 

afspiegeling is van de bevolking van de wijk Kralingen. 

Alle kinderen in de wijk hebben het recht om onze school 

te bezoeken. Wij gaan er hierbij vanuit dat iedereen de 

waarden en normen, die ons gegeven zijn vanuit onze 

Katholieke achtergrond, respecteert.

De sfeer en de leefregels.
Wij streven als school naar een prettige leeromgeving 

voor uw kind, waar zij/hij gedurende de basisschoolpe-

riode met plezier een leerzame tijd tegemoet gaat. Wij 

stimuleren de leergierigheid en enthousiasme van uw kind 

optimaal, door een warme en veilige sfeer voor uw kind te 

creëren. Als school hechten wij een grote waarde aan het 

respect hebben voor elkaar. We staan voor orde en rust 

binnen de school en bieden onze leerlingen veiligheid en 

een duidelijke structuur. We werken met vooraf gemaakte 

en gecommuniceerde duidelijke afspraken en regels, waar 

eenieder zich aan dient te houden. Deze regels en afspra-

ken kunt u verderop in de schoolgids nalezen. 

Onderwijs.
Wij geven onderwijs op maat, in de zin dat 

elk kind individueel de aandacht krijgt die het 

nodig heeft. Binnen ons onderwijsaanbod ga-

randeren wij dat uw kind bij het verlaten van 

de basisschool een behoorlijke basis heeft 

opgebouwd om het vervolgonderwijs met 

een grote mate van succes door te kunnen 

lopen. Naast de verplichte basisvaardighe-

den op het gebied van lezen, taal, rekenen 

en sociale vaardigheden, leggen we als 

school tevens de nadruk op de zogenaam-

de creatieve vakken zoals muziek, dans, 

theater en sport. Dit vanuit de visie dat 

creativiteit een positieve invloed heeft op 

het leerproces van uw kind. 
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Vanaf 4 jaar mag uw kind onze school bezoeken. Zij/hij 

komt dan in een van onze groepen 1/2. Onze school is 

ingedeeld in jaargroepen, waarin de kinderen in principe 

ieder jaar doorstromen naar de volgende groep. 

Onderwijs en ontwikkelings-
activiteiten in de kleuterbouw 
(groep 1 en 2): Piramide.
Een kleuter ontwikkelt zich spontaan in een uitdagende en 

stimulerende omgeving. Spelen is leren voor een kleuter. Iedere 

kleuter volgt daarin zijn eigen ontwikkelingslijn. Wij bieden 

onze kleuters een omgeving die hun nieuwsgierigheid prikkelt. 

In ieder kleuterlokaal wordt gewerkt in hoeken, zoals bijvoor-

beeld de huishoek, de bouwhoek, de luisterhoek en de lees-

hoek. Iedere 3 weken verandert de inrichting van de hoeken en 

worden er nieuwe ervaringen opgedaan door de kleuters. 

In ieder kleuterlokaal staan kasten waarin de materialen zo 

zijn opgeborgen dat ze voor de kleuters gemakkelijk toe-

gankelijk zijn. Heel veel materialen zijn zo samengesteld dat 

kleuters hier op hun eigen niveau mee kunnen werken en in 

hun eigen tempo. Op deze manier wordt tegemoetgekomen 

aan de ontwikkelingsdrang bij kleuters. De leerkracht houdt 

nauwlettend in de gaten of het kind zich blijft ontwikkelen en 

op welke manier het kind een stapje verder geholpen kan 

worden. Naast deze spontane leermomenten zijn er een 

aantal leermomenten op de dag die de kinderen door de 

leerkracht aangeboden krijgen. 

Dit gebeurt voornamelijk met taalontwikkeling en de motori-

sche ontwikkeling. Ook het bewegingsonderwijs kent deze 

verschillende benaderingen. In de speelzaal krijgen de kleu-

ters een aantal keer per week bewegingsonderwijs. Deze 

lessen kunnen bestaan uit vrij spel en geleide lessen.

van ons onderwi s.
De organi atie
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Lezen.

In groep 3 leren de kinderen lezen. Dit gebeurt volgens een 

methode die is opgebouwd uit 12 thema’s. Op een speelse 

manier leren de kinderen in ongeveer 7 maanden de eerste 

beginselen van het lezen. Van groot belang is dat de kinde-

ren leren begrijpen wat er geschreven staat. Dit noemen wij 

het aanvankelijk leesonderwijs. 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen les in technisch lezen. 

De kinderen hebben twee of drie maal in de week een les 

uit de methode. Het gaat hier om de technische kant van het 

lezen. De kinderen leren steeds moeilijkere woorden, zinnen 

en teksten lezen. Binnen de methode is het mogelijk om de 

kinderen op 3 niveaus te begeleiden. Om het lezen zoveel 

mogelijk te bevorderen doet onze school mee aan de natio-

nale voorleeswedstrijd. 

Naast de technische kant van het lezen wordt ook veel 

aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Elke week 

gebruiken we een tekst uit het nieuws om leesstrategieën met 

de kinderen te oefenen. 

Taal.

De groepen 4 t/m 8 werken aan de hand van thema’s uit 

de methode. Bij ieder thema komen de volgende aspecten 

aan de orde: luisteren en spreken, leesbegrip, stellen, taalbe-

schouwing, woordenschat leesbeleving en spelling. 

Om het onderdeel spreken extra te oefenen wordt in de 

hoogste groepen jaarlijks een spreekbeurt en/of boekbespre-

king voorbereid.

Rekenen.

In de groepen 3 t/m 8 werken wij vanuit een realistische re-

kenmethode die gebruik maakt van de ervaringswereld van 

de leerlingen. Deze methode houdt in dat de rekenproble-

men aangeboden worden vanuit voor de kinderen herkenba-

re situaties. Daardoor komt de nadruk te liggen op inzicht. 

Schrijven.

Vanaf groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met een methode voor 

schrijven. In groep 3 en 4 ligt de nadruk op het juist aanleren 

van de (hoofd)letters. De volgende jaren worden de letters 

geoefend, is er aandacht voor temposchrijven en leren de 

kinderen het blokschrift.

Wereldoriëntatie.

Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, ge-

schiedenis, biologie/natuurkunde, sociale vaardigheden en 

geestelijke stromingen. Deze worden zaakvakken genoemd.

Sociale vaardigheden.

Hieronder vallen verkeer, bevordering gezond gedrag 

en sociale redzaamheid. Voor verkeer gebruiken wij een 

methode die gericht is op het ontwikkelen van inzicht in 

Onderwi s en ontwikkelingsactiviteiten 
groep 3 t/m 8.
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verkeerssituaties. In groep 8 wordt het landelijk theoretisch 

verkeersexamen afgenomen. In groep 8 krijgen de leerlingen 

seksuele voorlichting.

Geestelijke stromingen.
Tijdens de catecheselessen wordt in alle groepen aandacht 

besteed aan de wereldgodsdiensten, waarbij ons uitgangs-

punt de christelijke achtergrond is. Bij de catechese worden 

wij begeleid door de identiteitsbegeleiders van ons bestuur. 

Wij werken thematisch met onderwerpen die voor de hele 

school hetzelfde zijn. 

Expressieactiviteiten.

In elke groep geeft de eigen leerkracht tekenen en handvaar-

digheid. Daarnaast heeft elke groep wekelijks les van een 

vakleerkracht:

Groep ½: dans, theater, zang

Groep ¾ : zang

Groep 5/6: muziek

Groep 7/8: theater

Lichamelijke opvoeding.

De groepen 1 en 2 van onze school krijgen twee keer per 

dag bewegingsonderwijs in een eigen speellokaal of bij 

goed weer buiten op de kleuterspeelplaats. Alle kinderen 

worden door de leerkracht gescreend. Mocht het nodig zijn 

dan kunnen de kinderen tijdens schooltijd “Cesartherapie” 

krijgen. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

Groep 3 t/m 8 hebben drie keer per week bewegingsonder-

wijs in de gymzaal. Groep 5 en 6 heeft daarnaast een keer 

per twee weken zwemles in het Oostelijk Zwembad. 

Tijdens de gymlessen ligt het accent op de motorische ont-

wikkeling en het spelelement. Gym- en zwemlessen zijn voor 

alle kinderen verplicht. Zij horen tot het lesrooster. Ontheffing 

kan alleen worden verleend indien er een brief van de dokter 

overlegd wordt, waarin staat dat de leerling om gezond-

heidsredenen niet aan zwem- of gymlessen deel kan nemen. 

De leerling kan op zo’n moment vanaf het terras in het 

zwembad, of vanaf de bank in de gymzaal naar de lessen 

kijken. Alleen bij langdurige ontheffing krijgen de leerlingen 

een alternatief lesprogramma aangeboden.

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven vanuit het 

programma ‘LekkerFit!’. Naast de aandacht voor bewegen 

staat gezonde voeding centraal. We vinden het belangrijk 

dat de kinderen fruit eten als tussendoortje en veel water 

drinken.

Engels.

In alle groepen krijgen de kinderen Engels aangeboden. In 

de laagste groepen gaat dit spelenderwijs en in de hogere 

groepen komt steeds meer de nadruk te liggen op de spreek 

en luistervaardigheid.

groep 3 t/m 8.
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Wennen aan de basisschool.

Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt mag het onze 

school bezoeken. Omdat het voor veel kinderen een grote 

stap is om ineens hele dagen van huis te zijn, mogen zij van 

te voren aan aantal keren komen wennen. Twee maanden 

voordat een kind 4 jaar wordt krijgt het een uitnodiging om 

naar school te komen. Op deze uitnodiging staat de naam 

van de groepsleerkracht vermeld. In totaal zijn er 5 wenda-

gen in deze periode.

Kwaliteitsverbetering in de onderbouwgroepen.

Het piramideconcept werkt vanuit de voorschool door in de 

kleutergroepen, waarbij Piramide gecertificeerde leerkrachten 

en tutoren deze groepen begeleiden. De kinderen worden 

gevolgd met een speciaal ontwikkeld Kleutervolgsysteem. 

Het volgen van de ontwikkeling van 

onze jonge leerlingen.

Kinderen ontwikkelen zich meestal geleidelijk, maar gaan 

ook soms met sprongen vooruit. Om een overzicht te krijgen 

van een kind of van een hele groep houden wij van alle 

leerlingen de gegevens bij. Bij de kleuters doen we dit door 

middel van observaties. Wij kijken hoe de concentratie, de 

taakbereidheid en de zelfstandigheid zich ontwikkelt en hoe 

het kind met de andere kinderen omgaat. Daarnaast willen 

we weten hoe het kind zich cognitief ontwikkelt en daarom 

nemen we in de kleuterperiode twee keer de toets  

“Ordenen” af. Bij deze toets wordt gekeken of een kind de 

kleuren en de vormen kent, of het kind reeksen kan maken, 

of het kan tellen en of het de getallen kent. De kinderen 

die daarvoor in aanmerking komen worden in het laatste 

kleuterjaar getoetst op hun spraakontwikkeling en zo nodig 

doorverwezen naar een logopedist. Ook worden alle 

kleuters gescreend op hun motoriek en komen bij eventuele 

achterstanden in de motorische ontwikkeling in aanmerking 

voor Cesartherapie. 

Extra kleuterjaar.

Bij sommige kleuters kan het voorkomen dat ondanks alle 

zorg het kind nog niet op het gewenste ontwikkelingsniveau 

is. Wij adviseren dan een extra kleuterjaar, waarin aan de 

gebieden waarop nog wat achterstand is gewerkt wordt.

Zorg voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.

Vanaf groep 3 worden methodegebonden toetsen afge-

nomen. Daarnaast worden er ook toetsen afgenomen die 

ontwikkeld zijn door het CITO-LVS (Leerling Volg Systeem). 

Die toetsen zijn bedoeld om de kennis van onze kinderen te 

vergelijken met de kennis van kinderen van andere scholen. 

Dit is belangrijk om het onderwijs op onze school op een 

hoog peil te houden. In de groepen 3 t/m 8 nemen we de 

volgende CITO-toetsen af: woordenschat, spelling, reken- en 

wiskunde, begrijpend lezen, DMT en Viseon. Daarnaast is er 

voor de groepen 4 t/m 7 de AVI-toets (technisch lezen toets). 

In groep 7 wordt de CITO-entreetoets afgenomen. Deze toets 

geeft naast de persoonlijke scores van de leerling de school 

de mogelijkheid te kijken waar we in groep 8 extra aan-

dacht aan moeten besteden. In groep 8 wordt de CITO-eind-

toets afgenomen, die tevens als onafhankelijk advies geldt 

voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen, die in aanmerking 

komen voor LWOO (Leer Weg Ondersteunend Onderwijs) of 

praktijkonderwijs, krijgen in groep 8 een intelligentieonder-

zoek. Dit, plus de resultaten van het Leerling Volg Systeem, 

bepaalt of een leerling hiervoor in aanmerking komt. 

Groepsplannen

Basisschool de Bavokring gebruikt groepsplannen om leer-

lingen onderwijsinhoudelijk te volgen. Op het groepsplan 

worden alle leerlingen ingedeeld in één van de vier groepen, 

de basisgroep, de plusgroep, de verlengde instructiegroep of 

de eigen leerlijngroep. De indeling is op grond van de resul-

taten van het leerlingvolgsysteem, de methodegebonden toet-

sen en het eigen inzicht van de leerkracht. Het groepsplan is 

een werkdocument. Een leerkracht kan tussentijds naar eigen 

inzicht een leerling naar een andere groep verplaatsen. 

Deze handeling(en) wordt(en) tijdens de groepsplanbespre-

king onderbouwd. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om 

een kort termijnplan te maken, kan dit naast het groepsplan 

bestaan. 

Leerlingdossiers.

Alle gegevens die wij over uw kind verzamelen komen in het 

digitale leerling-dossier. Alleen de leerkrachten die met uw 

kind te maken hebben, Intern begeleiders en directie mogen 

dit dossier inkijken. 

De Zorg voor de kinderen.
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De Zorg voor de kinderen.

Speciale zorg.

Wij proberen op onze school alle kinderen zoveel mogelijk 

de zorg te bieden die ze nodig hebben. Als een kind 

problemen heeft wordt hier aandacht aan besteed. Mocht 

het nemen van extra zorgmaatregelen nodig zijn, nemen wij 

altijd eerst contact met de ouders op.

Wij proberen de problemen eerst binnen de school op te 

lossen. Dit kan zijn door extra aandacht binnen de groep. 

Daarnaast kunnen we ook een beroep doen op een aantal 

instellingen die de school ondersteunt. Wij hebben ook 

goede contacten met scholen voor speciaal onderwijs en het 

speciale basisonderwijs. 

De leerkrachten.

Het team van de Bavokring is dusdanig samengesteld dat ie-

dere leerling zich veilig kan voelen. Dit betekent dat we een 

goede verdeling van mannelijke en vrouwelijke collega’s na-

streven. De samenstelling van jongere en oudere leerkrachten 

is eveneens in balans. Met elkaar vormen we een hecht team 

dat uit wil stralen ieder in zijn waarde te laten en respect op 

te brengen naar de ander. 

 Van de teamleden wordt verwacht dat zij:

•   Respect tonen naar ouders en leerlingen.

•   Alle kinderen accepteren in hun eigenheid.

•   De leerlingen bekend maken met de groep- en schoolre-

gels en toezien op naleving hiervan.

•   Zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen die de 

Bavokring bezoeken.

•   Zorgvuldig omgaan met de achtergrondgegevens van 

iedere leerling en deze informatie niet zonder toestemming 

van de ouders doorgeven aan derden.

•   Verzorgd gekleed op school komen.

•   Ouders op de hoogte stellen van de leerprestaties en de 

gedragingen van hun kind op school.

•   Op geen enkele wijze discriminatie toepassen of tolereren 

van anderen.

•   Geen lichamelijke toenadering zoeken, of uitdrukkingen 

gebruiken, die leerlingen of collega’s als ongewenst 

kunnen ervaren.

•   Kritisch staan tegenover hun eigen functioneren en dat ze 

bereid zijn om indien nodig hun leerkrachtvaardigheden 

bij te scholen.
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De leerlingen. 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij:

•   De school- en groepsregels van de school kennen en 

naleven.

•   Op tijd op school en in de klas zijn.

•   Respect tonen naar volwassenen en medeleerlingen.

•   Zich aan het door henzelf ondertekende pestprotocol 

houden.

•   Geen discriminerende of seksueel getinte opmerkingen 

naar hun leerlingen en volwassenen gebruiken.

•   Meningsverschillen met medeleerlingen op een correcte 

manier oplossen, zonder uitingen van agressie, zoals 

schoppen, slaan, etc.

•   Zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de school 

en van de medeleerlingen.

De ouders. 
De Bavokring hecht veel belang aan goede contacten met 

ouders. Het zijn immers hun kinderen die zij een groot deel 

van de dag aan onze zorg toevertrouwen. Ouders hebben 

het recht om te weten wat er met hun kind gebeurt en waar-

om dat gebeurt. 

Ons motto is dan ook:

Heeft u ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen? De deur 

staat altijd voor u open en we maken graag tijd voor u vrij. 

Wat kunnen en mogen ouders van onze school 

verwachten?

Het ouderbeleid heeft tot doel de betrokkenheid van ouders 

te vergroten bij de schoolloopbaan van hun kind, zodat 

leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Dit doen wij door:

•   Een proactieve, respectvolle en initiatiefrijke houding 

richting ouders.

•   Te communiceren op basis van openheid en vertrouwen in 

elkaar over wat goed gaat en wat beter kan. De ontwikke-

ling van de kinderen is een gedeeld terrein van ouders en 

leerkrachten.

•   Ouders te informeren over waar de school mee bezig is.

•   Ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen 

van hun kind(eren).

•   In gesprek te komen met ouders en informatie uit te wisse-

len.

•   Ouders te betrekken bij activiteiten en vieringen.



Informatiebrochure 11

•   Goed te reageren op klachten, vragen, suggesties en 

problemen van ouders.

•   Een goede overblijfvoorziening te bieden.

•   Ouders van bijna vierjarige kinderen wendagen aanbie-

den (vijf dagdelen)

•   Nieuwe leerlingen laten wennen aan gebouw, omgeving, 

leerkracht en kinderen.

•   Aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk.

Wat verwachten wij van ouders?

Wij vinden het heel belangrijk om op school een pedago-

gisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en 

geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinde-

ren respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe zijn onderstaande 

punten van belang:

Wij verwachten dat ouders:

•   Zich op de hoogte stellen van de schoolregels en deze 

onderschrijven.

•   Respect tonen naar teamleden, leerlingen en andere 

ouders van de school.

•   Zich niet op discriminerende wijze uitlaten over teamleden 

en/of leerlingen.

•   Hun kinderen op tijd en verzorgd op school komen.

•   Belangstelling tonen voor de schoolprestaties van hun 

kind(eren).

•   Bereid zijn om samen met de leerkracht te zoeken naar en 

werken aan oplossingen voor problemen met hun kind op 

school.

•   Aanwezig zijn op ouderavonden en rapportbesprekingen.

•   Vragen en problemen zoveel mogelijk bespreken met 

de direct betrokken leerkracht, eventueel samen met een 

directielid.

•   De school tijdig op de hoogte stellen van geoorloofd 

schoolverzuim, of de reden van te laat komen.

•   Hun kind niet buiten de reguliere vakanties om thuis 

houden, buiten de redenen die vermeld staan in de folder 

‘Extra verlof, wanneer heeft mijn kind er recht op’ en waar 

de directie 6 weken van te voren over geïnformeerd is. 

•   De ouderbijdrage tijdig betalen, of indien dit problemen 

geeft de school/ouderraad hiervan in kennis stellen zodat 

naar een oplossing gezocht kan worden.

•   Pesterijen of vormen van ongewenste seksuele intimidatie 

melden bij de contactpersoon van de school (zie klachten-

procedure).

Informatievoorziening aan ouders.

De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, waarop 

de resultaten te lezen zijn van de leerprestaties van hun 

kind. Dit gebeurt in november, in maart en eind juni/begin 

juli. Bij alle rapportrondes worden de ouders uitgenodigd 

op de tafeltjesavond, waarop de ouders uitleg krijgen over 

het rapport. Indien noodzakelijk worden ouders tussendoor 

uitgenodigd voor een gesprek over tussentijdse vorderingen. 

Leerlingen krijgen elke maand een nieuwsbrief mee waarin 

ouders geïnformeerd worden over actuele zaken. Voor de 

diverse groepen vinden in de loop van het jaar ouderavon-

den plaats met een bepaald thema. Vijf keer per jaar wordt 

de schoolkrant van de Bavokring uitgegeven. Ook hier staat 

actuele informatie voor ouders in. 

Tevredenheids onderzoeken

Eenmaal in de 2 jaar wordt er onder de ouders een 

tevredenheidsonderzoek gehouden. Dit gebeurt via het INK 

model dat ook gehanteerd wordt voor de tevredenheidson-

derzoeken bij leerlingen en leerkrachten. Ouders worden 

hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Ouders in de school.

De Bavokring organiseert veel extra activiteiten. Zonder hulp 

van ouders kunnen deze activiteiten niet plaats vinden. Wij 

zijn dan ook erg blij met elke ouder die zich wil inzetten 

voor de school en haar leerlingen. We zijn erg blij met 

ouders die ons willen begeleiden op excursies, bezoek aan 

de kinderboerderij, hulp bij projecten, sportdag, kerstviering, 

sponsorloop enzovoort. Voorafgaand aan activiteiten kunt u 

zich middels een strookje aanmelden als hulpouder.

In de groepen 1 en 2 vindt iedere week op woensdagoch-

tend van 8.30 tot 9.00 uur een ouder- kind activiteit plaats. 

Alle ouders van onze kleuters zijn van harte uitgenodigd om 

hier aan deel te nemen.

De Bavokring is in het bezit van een ouderkamer waar 

de medewerker ouderbetrokkenheid 4 dagen in de week 

aanwezig is. Alle ouders kunnen gebruik maken van deze 

faciliteit. In de ouderkamer wordt voorlichting gegeven over 

opvoedkundige zaken. Ouders kunnen terecht voor een kop-

je koffie en een babbeltje met andere ouders. Ook kunnen 

ouders die daar belangstelling voor hebben meedoen aan 

diverse cursussen.
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De medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakor-

gaan van de school naar het bevoegd gezag (het schoolbe-

stuur). De MR bestaat uit leden die door het personeel wor-

den gekozen en uit leden die door ouders worden gekozen. 

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden 

die de school betreffen. De MR heeft over bepaalde zaken 

beslissingsbevoegdheid en over andere zaken adviesbe-

voegdheid. Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) heeft 

voorafgaande instemming of advies nodig van de MR in een 

aantal aangelegenheden. In het medezeggenschapsregle-

ment van de school staat dit verder beschreven. De eindver-

antwoordelijkheid voor het beleid op de Bavokring ligt bij het 

bestuur van de RVKO. De schoolleiding vertegenwoordigt dit 

bestuur tijdens de MR vergaderingen.

Per termijn treden één of twee leden af en worden er nieuwe 

leden gekozen. De MR komt in principe zes keer per jaar 

bijeen. De namen van de MR leden staan in ons informatie-

boekje. 

De ouderraad.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen 

van de Bavokring. Deze raad vertegenwoordigt alle ouders 

Algemene informatie
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en houdt de school op de hoogte van zaken die onder

ouders leven. In samenwerking met de school worden er

een aantal activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: het 

Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag en het afscheid 

van groep 8. Op deze manier wordt de betrokkenheid van 

de ouders bij de school bevordert.

De ouderraad vraagt aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage om activiteiten te bekostigen. Het beheer van de 

gelden is in handen van de penningmeester en jaarlijks vindt

door twee andere leden een kascontrole plaats. Aan het be-

gin van de schoolloopbaan van het kind worden de ouders 

hierover geïnformeerd en wordt hen gevraagd een verklaring 

te tekenen over het voldoen van deze ouderbijdrage. Deze 

wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien ouders weigeren 

deze verklaring te tekenen heeft dit geen gevolgen voor het 

onderwijs aan het kind, zonder uw bijdrage kunnen 

sommige activiteiten helaas niet doorgaan. De namen van 

de leden van de ouderraad en de hoogte van de 

ouderbijdrage staan in ons informatieboekje.

Klachtenprocedure.

De inwerkingtreding van de kwaliteitswet per 1 augustus

1998 betekent ondermeer dat de schoolbesturen verplicht 

zijn een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Ou-

ders, leerlingen, personeel en ieder ander die deel uitmaakt 

van de schoolgemeenschap kunnen klachten indienen. Deze 

kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen

van het personeel en het bevoegd gezag of het nalaten daar- 

van en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken

van de schoolgemeenschap.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 

school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 

personeel, schoolleiding en/of clusterdirecteur op een juiste 

wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de 

aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de behandeling 

niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in 

contact treden met de vertrouwenspersoon van het bestuur. 

Middels de contactpersoon van onze school kunt u vernemen 

tot welke vertrouwenspersoon u zich kunt wenden.

De naam van de contactpersoon voor onze school vindt u in 

ons informatieboekje.

De vertrouwenspersoon:

•   Gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden 

bereikt;

•   Gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 

indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij de 

regionale Klachtencommissie Katholiek Onderwijs;

•   Verwijst de klager, indien noodzakelijk, naar gespeciali-

seerde instanties;

•   Begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

Een ouder mag ook rechtstreeks contact opnemen met de 

klachtencommissie. De verdere procedure staat vermeld in de 

“Klachtenregeling RVKO primair en voortgezet onderwijs”, 

welke op school ter inzage ligt.

De ontwikkeling van het 
onderwijs op onze school.
De Bavokring is een organisatie in beweging. Zoals ook de 

rest van de maatschappij is het onderwijs onderhevig aan 

veranderingen. Veranderingen die ons opgelegd worden 

door het ministerie, maar ook veranderingen in onderwijs-

visies dwingen ons dagelijks na te denken over de kwaliteit 

van ons onderwijs. Wij volgen de ontwikkelingen op dit 

gebied kritisch en passen ons onderwijskundig beleidsplan 

indien nodig hierop aan. De Bavokring werkt planmatig aan 

de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg staat hoog in 

het vaandel. Om dit te waarborgen is een vierjarenplan op-

gesteld, dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd en indien 

nodig wordt aangescherpt. 

RVKO strategisch beleidsplan

In 2012 is door de RVKO een strategisch beleidsplan op-

gesteld. De missie, visie en ambities uit dit beleidsplan zijn te-

rug te vinden op de Bavokring. Hoe de Bavokring vormgeeft 

aan de uitvoering van de ambities is terug te vinden in de 

meerjarenplanning.

Missie en visie

Missie: waar staan we voor? De Rotterdamse vereniging 

voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoog-

waardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een 

steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke 

betrokkenheid van een ieder. We werken vanuit onze kern-

waarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, 

zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid.

Algemene informatie



Leerlingen

Vanuit onze evangelische inspiratie bieden we elke leerling 

de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens 

die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die 

om kan gaan met voorspoed en tegenslag. 

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor 

zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen 

voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen 

naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en 

brede ontwikkeling. ORGANISATIE: We zijn een organisatie 

waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoorde-

lijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en geza-

menlijke ontwikkeling, waar talenten tot recht komen, waar 

op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze 

waarden worden uitgedragen en nageleefd. OMGEVING: 

We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere we-

reld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen 

met zorg voor en in verbinding met de medemens.

De resultaten van het onderwijs. 

De resultaten van ons onderwijs zijn op school ter inzage 

voor onze ouders. Met name de CITO-toetsen geven aan hoe 

ons onderwijs zich verhoudt tot andere scholen. De uitstroom-

gegevens (naar welke vorm van onderwijs onze leerlingen 

na groep 8 gaan) worden jaarlijks in het informatieboekje 

gepubliceerd.

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit be-

tekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat 

op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een 

passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsver-

band (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de 

wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die 

scholen uitvoert). In Rotterdam is dit PPO Rotterdam  

(www.pporotterdam.nl). De grootste verandering voor  

ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per  

1 augustus 2014 ingaat. Deze zorgplicht geldt formeel voor 

de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra 

(lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het 

onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een 

passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verant-

woordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

14 
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Zorgplicht

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur 

eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt 

is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is 

aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind 

op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school 

waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend 

onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school 

zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan 

zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind 

moet zorgen. Bij het vinden van een goede school voor het 

kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. 

Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriën-

teren zich op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook 

dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het 

kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal 

gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan 

bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieu-

we school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.

Informatie voor de school

Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belang-

rijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school informatie geven 

over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het 

schoolbestuur) kan hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel 

verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen 

wordt dan verwacht dat zij alle relevante informatie over hun 

kind aan de school overhandigen. Wil de school eventueel 

toch nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een 

gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzor-

ger(s) daar toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/

verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind 

eventueel hebben aangemeld. De school waar de leerling als 

eerste is aangemeld, is zorgplichtig.

Het verzoek van het bevoegd gezag van een school aan ou-

der(s)/verzorger(s) om meer informatie te verstrekken, geldt 

voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind dat extra onder-

steuning nodig heeft. Zij kunnen dan samen met de school 

bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van het kind zijn. 

Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school 

samen optrekken in het vinden van een passende school 

voor het kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak 

veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid 

informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een 

passende school voor het kind gevonden kan worden die 

aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe en wanneer je kind aanmelden  

op een school?

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind 

kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar 

eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden 

de volgende algemene regels:

•   Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmel-

ding doen bij de school. 

•   Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt 

schriftelijk. 

•   Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt 

zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toela-

ting van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding 

een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd 

worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader 

onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt. 

•   Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen 

over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het 

kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Schoolondersteuningsprofielen

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteu-

ningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onder-

wijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als 

ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra onder-

steuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel 

alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het 

uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de 

website van de school en ligt ter inzage bij de directie van 

de school. 

Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de 

eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), worden zij schrif-

telijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien 

van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het 

niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg 

plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in 

zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind 

is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften 

van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord 

gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen 

zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten 

toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door 

de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is 

geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er 

een andere school is gevonden voor het kind.
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Schoolondersteuningsprofiel op de Bavokring

De Bavokring is een school met hoge ambities. Onderwijs 

wordt planmatig gegeven, regelmatig geëvalueerd en is 

van hoogwaardig niveau. Dit uit zich in hogere uitstroom-

gegevens. De populatie kinderen die de school bezoekt is 

in toenemende mate gemengd en stijgt. De school heeft de 

ambitie om de samenwerkingsverbanden op allerlei niveau 

te vergroten om passend onderwijs vloeiend te laten verlo-

pen. De school ziet zichzelf als een lerende organisatie en 

reflecteert regelmatig op het eigen functioneren. De school 

hecht veel waarde aan de ouderbetrokkenheid en ziet sa-

menwerking met ouders als essentieel om passend onderwijs 

vorm te geven. 

Wij willen er zijn voor veel kinderen. Om in het kader van 

passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen de juiste 

school te kunnen zijn, heeft het team de volgende ambities 

voor de komende periode uitgaande van de 5 onderwijsdo-

meinen:

1. Leren en ontwikkeling

2. Fysiek en medisch

3. Sociaal-emotioneel en gedrag

4. Werkhouding

5. Thuissituatie

De ambities:

•   Deskundigheid op het gebied van rekenen, motoriek bij 

kleuters en gedrag ontwikkelen

•   Aandacht en tijd met betrekking tot het kind en onderwijs-

tijd zo effectief mogelijk benutten. 

•   Handelingsgericht werken uitbreiden en gelijkwaardig 

samenwerken met ouders 

Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het 

aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar 

de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 

augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af 

voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verkla-

ring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. 

Basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden 

bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsver-

klaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel 

terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl). 

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar 

brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in 

Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden.

Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een be-

slissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen 

bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen 

met school geen passende oplossing gevonden kan worden, 

kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden of 
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kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering een oordeel gevraagd worden. Ouder(s)/ver-

zorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere 

school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste 

school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een 

andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht. 

Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de 

zorgplicht binnen een samenwerkingsverband worden ge-

maakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de 

Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chroni-

sche ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet 

bepaalt dat individuele schoolbesturen ertoe verplicht zijn 

doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling 

met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij 

deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De 

WGBH/CZ is volgens het College voor de Rechten van de 

Mens (voormalige Commissie Gelijke Behandeling) niet van 

toepassing op de toelating en deelname aan het (v)so.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of 

de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voor-

waarde is wel dat een school een duidelijke en consistent 

aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel 

aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. 

In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij 

haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt 

dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat 

er - zo nodig - toch ondersteuning aan ouders geboden wordt 

om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. 

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) 

de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het 

gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levens-

beschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de 

onderwijskundige grondslag. 

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding 

voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen 

(gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen 

maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten

Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend On-

derwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden 

gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulen-

ten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van 

een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte 

in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/ver-

zorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot 

het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). 

Contactgegevens PPO Rotterdam

Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam

Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam

E-mail: info@pporotterdam.nl

Internet: www.pporotterdam.nl
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Aanmelden van nieuwe leerlingen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school, dan kunt u te 

allen tijde een afspraak maken met de directie. Aan het 

inschrijven van nieuwe leerlingen besteden wij graag de no-

dige aandacht. Als u mondeling of telefonisch een afspraak 

maakt dan maken wij graag tijd voor u vrij. Wij stellen het 

op prijs als u uw kind meeneemt bij de aanmelding. Indien u 

besluit dat onze school de juiste school is voor uw kind, kunt 

u een afspraak maken. Wij leiden u en uw kind rond door 

de school.

Afwezigheid leerkrachten.

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij zo 

snel mogelijk vervanging van buitenaf te regelen. Indien er 

geen vervangers zijn, proberen wij binnen de school iemand 

vrij te roosteren die de groepsleerkracht vervangt. Bij ziekte 

van de leerkracht worden de leerlingen soms ook over 

andere groepen verdeeld. Zij krijgen dan een eigen pakket 

met werk mee. Als dit ook niet mogelijk is, vragen wij de 

ouders van kleuters die nog niet leerplichtig zijn hun kinderen 

indien mogelijk mee terug naar huis te nemen, zodat we 

een kleuterleerkracht vrij kunnen roosteren om de afwezige 

groepsleerkracht te kunnen vervangen. Ook hogere leerjaren 

worden bij ziekte van de leerkracht bij hoge uitzondering 

naar huis gestuurd.

Calamiteiten.

Ouders en verzorgers van kinderen hebben het recht te ver-

onderstellen dat kinderen die door hen naar school gebracht 

of gestuurd worden, daar ook daadwerkelijk aanwezig zijn 

en onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten de tijd 

op school doorbrengen. Is er sprake van een calamiteit (lekk-

age, geen verwarming etc.) dan worden op onze school de 

kinderen nooit zonder toestemming van de ouders naar huis 

gestuurd. Bij een calamiteit worden ouders en kinderen door 

een aantal leerkrachten opgevangen en wordt aan de ouders 

gevraagd of het mogelijk is dat zij hun kind weer mee naar 

huis nemen. Kinderen die zonder ouders naar school komen, 

daarvan worden de ouders gebeld of wordt het kind naar 

huis gebracht. In het laatste geval controleert de leerkracht of 

de ouder thuis is. Is dit niet het geval, dan gaat het kind weer 

mee terug naar school. Kinderen waarvan de ouders niet 

bereikbaar zijn, blijven op school. Alleen met toestemming 

van ouders worden kinderen bij buren of familie onderge-

bracht. Dit geldt ook voor het meenemen van vriendjes of 

vriendinnetjes. Wilt u uw kind op het hart drukken dat het 

altijd naar school moet gaan, ook al hoort het onderweg dat 

er op school iets aan de hand is. 

van A tot Z.
De Bavokring
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Continurooster.

Op onze school wordt het continurooster gehanteerd. Dit 

betekent dat de kinderen de hele dag op school zijn, ook 

tijdens de lunchpauze. De kinderen brengen hun eigen lunch 

mee van huis. Alle kinderen moeten een broodtrommeltje en 

een goed sluitende beker hebben. Trommeltje en beker moe-

ten in een tas meegegeven worden naar school. Het fruit dat 

de kinderen meekrijgen moet voor de kleuters en leerlingen 

van groep 3 en 4 klaargemaakt meegegeven worden.

Snoep en priklimonade is niet toegestaan. 

Op handen wassen en het gebruik van het toilet wordt toege-

zien. Tijdens het eten zitten de kinderen aan tafel. Voor of na 

de lunch wordt er onder toezicht buiten gespeeld. Bij slecht 

weer wordt er in de klassen gespeeld. 

E.H.B.O.

Op onze school zijn leerkrachten aanwezig, die een oplei-

ding hebben gevolgd tot bedrijfshulpverlener. Als er een on-

gelukje gebeurt met uw kind dan handelen wij als volgt: Eén 

van deze bedrijfshulpverleners kijkt naar de verwonding van 

het kind. Zij/hij beslist op dat moment of het kind op school 

behandeld kan worden of dat het beter is om met het kind 

naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan. Is 

dit laatste het geval, dan gaan er afhankelijk van de situatie 

één of twee teamleden met het kind mee naar het ziekenhuis. 

Vanuit school worden de ouders telefonisch op de hoogte 

gesteld. Bij ernstige ongelukken bellen wij 112 en de ouders.

Excursies.

Wanneer de kinderen met hun groep op excursie gaan 

moeten ze zelf een OV-chipkaart bij zich hebben. De school 

behoudt zich het recht voor kinderen die zich niet overeen-

komstig onze schoolregels gedragen een volgende keer uit te 

sluiten van deelname aan een excursie.

Gedragscode kleding

Wij verwachten van leerkrachten, ouders en leerlingen 

correct kledinggebruik, waaronder wij verstaan dat kleding 

nooit aanstootgevend mag zijn, of de normen van fatsoen 

mag overschrijden. Petjes tijdens de lessen zijn niet toege-

staan. 

van A tot Z.
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Geld.

Geld op school is een moeilijke zaak. Als kinderen om de 

een of andere reden geld mee moeten brengen, is de school 

niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Gymnastiek.

De kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs in de 

speelzaal. Hier is geen speciale kleding voor verplicht. 

Dikke truien en lange broeken worden uitgetrokken. De 

kleuters gymmen op blote voeten. Vanaf groep 3 wordt er 

in de gymzaal gegymd. Tijdens de gymlessen dragen de 

leerlingen een sportbroekje en een T-shirt, of een gympakje. 

Gymkleding en gymschoenen moeten gemerkt zijn met naam 

en groepsnummer. Indien uw kind geen gymspullen bij zich 

heeft, zijn er schone broekjes en shirts aanwezig op school. 

In- en uitschrijvingen.

In de leerplichtwet staat: “de jongere wordt slechts van de 

lijst der leerlingen afgevoerd wegens inschrijving op een 

andere school”. Dat wil zeggen dat u uw kind alleen van 

school kunt uitschrijven als bekend is waar uw kind aanslui-

tend de school zal gaan bezoeken. De school krijgt van de 

nieuwe school een inschrijvingsbewijs dat gedateerd is op de 

werkelijke dag van binnenkomst. Onze school verstuurt de 

nieuwe school een bewijs van uitschrijving. Deze data horen 

op elkaar aan te sluiten, anders is er sprake van ongeoor-

loofd schoolverzuim. De school dient tevens te zorgen voor 

een onderwijskundig rapport.

Melk. 

Wenst u dat uw kind schoolmelk drinkt dan kunt u een één-

malig aanmeldingsformulier op school aanvragen. Na enige 

tijd ontvangt u van de schoolmelkvoorziening een rekening 

thuis. Na betaling wordt de schoolmelk verstrekt. Wilt u niet 

van de schoolmelkvoorziening gebruik maken, maar uw kind 

toch iets laten drinken, dan mag het kind hiervoor een goed 

gesloten beker meebrengen.

Medicijnprotocol

De Bavokring hanteert het medicijnprotocol van de RVKO. 

Mocht uw kind regelmatig medicijnen toegediend moeten 

krijgen op school, informeert u dan over de mogelijkheden 

bij de directie en leerkracht van uw kind.

Mobiele telefoons.

Wij achten het niet wenselijk dat onze leerlingen mobiele 

telefoons bij zich hebben. Indien ouders het toch noodza-

kelijk vinden dat hun kind zo’n telefoon mee te geven is het 

zoekraken daarvan geheel en al voor de eigen verantwoor-

delijkheid. Onder schooltijd mogen telefoons niet aanstaan. 

Ook niet tijdens de pauzes. Hierop wordt geen uitzondering 

gemaakt.

Ontruimingsoefeningen.

De Bavokring voert minimaal twee keer per jaar een ontrui-

mingsoefening uit onder toezicht van de Arbo- coördinato-

ren.

Persoonsregistratie.

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens 

dient u te weten dat de Bavokring gegevens van leerlingen 

vastlegt. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u die op 

school opvragen.

Pestprotocol.

Onze school is aangesloten bij het landelijk pestprotocol. 

Dit betekent dat er bij ons op school op ieder geconstateerd 

pestgedrag gereageerd wordt. 

Pesten is: Het stelselmatig uitoefenen van macht van de ene 

leerling op de andere leerling, of van een groep leerlingen 

op een individuele leerling door lichamelijk of geestelijk 

geweld. Hieronder verstaan wij; vechten, schoppen, slaan, 

het vernielen van bezittingen van een ander, het uiten van 

bedreigingen en het chanteren of isoleren van een leerling.

Pesten is niet: Een spontane, niet vooraf geplande uiting van 

agressie, waarbij een klap of een schop wordt uitgedeeld, 

een plagerijtje, of in boosheid geuit grof taalgebruik. 

(hetgeen niet betekent dat wij dit tolereren). Iedere groeps-

leerkracht besteedt aan het begin van het schooljaar door 

middel van een project aandacht aan pestgedrag. Aan het 

eind van het project wordt in iedere groep een pestprotocol 

opgesteld, dat getekend wordt door de leerlingen. 

Schoolarts en schooltandarts.

Onze school doet mee aan de zogenaamde Jeugdmonitor. 

Kinderen binnen onze wijk worden vanaf het consultatiebu-

reau tot het voorgezet onderwijs gevolgd. Als uw kind 5 jaar 

is wordt het opgeroepen bij de schoolarts. Uw kind wordt 

dan onderzocht en aan u wordt gevraagd een vragenlijst in 

te vullen. In groep 7 wordt u weer gevraagd een vragenlijst 

in te vullen. De leerlingen zelf beantwoorden ook een aantal 

vragen, evenals de groepsleerkracht. Met de ouders worden 

de resultaten besproken met de schoolverpleegkundige. Aan 

de hand van de uitkomsten van deze Jeugdmonitor, kan de 
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school, maar ook bijvoorbeeld de wijk stappen ondernemen. 

De uitslagen van de Jeugdmonitor zijn anoniem. Indien wen-

selijk kan uw kind door de schoolarts worden opgeroepen. 

Twee keer per jaar worden de leerlingen, waarvan de ouders 

daar toestemming voor hebben gegeven, opgehaald met 

een busje om op het schooltandartscentrum gecontroleerd en 

eventueel behandeld te worden. Nieuwe leerlingen krijgen 

een kaart mee naar huis, waarop ingevuld moet worden of 

uw kind al dan niet deelneemt aan de schooltandverzorging. 

Schoolfotograaf.

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. U wordt tijdig op 

de hoogte gesteld van de juiste datum. Het staat u geheel 

vrij deze foto’s wel of niet te kopen. Wij willen u wel met 

klem verzoeken de foto’s binnen de afgesproken termijn af te 

halen en te betalen.

Schoolmaatschappelijk werk.

Aan onze school is een maatschappelijk werker verbonden. 

Zowel de groepsleerkracht als de ouders en de leerlingen 

kunnen gebruik maken van deze dienst. Dit gebeurt altijd in 

nauw overleg met de intern begeleider. De maatschappelijk 

werker houdt spreekuur op school. Dit spreekuur is zowel 

bestemd voor ouders, als voor leerlingen. De tijden staan 

vermeld in het informatiegedeelte.

Schooltijden.

De school gaat om tien voor half negen open. Om half 

negen begint de lestijd en moeten alle kinderen in de klas 

zijn. In de groepen 1 t/m 4 mogen de ouders tot 08.45 uur 

blijven om samen met het kind te werken. Voor de kleuters 

is dit op woensdag tot 09.00 uur. Om 15.15 uur eindigt de 

lestijd voor alle groepen. Op woensdag eindigt de lestijd om 

12.30 uur.
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De leerkrachten van de kleuters brengen hun kinderen naar 

het hek van de speelplaats. De overige groepen komen naar 

het grote plein.

Snoepen.

Hoe moeilijk het ook is, op school wordt niet gesnoept. Ook 

niet tijdens de pauzes op de speelplaats. Bij overtreding van 

deze regel wordt het snoep afgenomen en niet meer aan 

de leerling teruggegeven. Een uitzondering wordt gemaakt 

bij de verjaardag van een leerling of leerkracht, of tijdens 

andere festiviteiten.

Speelplaats.

De Bavokring heeft twee speelplaatsen. Er mag op beide 

speelplaatsen niet gefietst worden. Kinderen die met de fiets 

naar school komen moeten hun fiets op de daarvoor bestem-

de plaats, voorzien van een deugdelijk slot, wegzetten. Pa-

pier en ander afval hoort in de prullenbakken. Er mag geen 

afval op de speelplaats gegooid worden. Tijdens de pauzes 

mogen de kinderen de speelplaats niet verlaten.

Spreekuur.

De leerkracht van uw kind is iedere dag na kwart over 

drie voor u te spreken. Komt u a.u.b. niet onder lestijd. De 

leerkracht heeft dan geen tijd om u te woord te staan. De 

directie is de hele dag voor u bereikbaar. Wij stellen het op 

prijs als u van te voren even een afspraak maakt voor een 

gesprek. Wilt u ook zo vriendelijk zijn rekening te houden 

met de vergadertijden. Deze staan vermeld in het informatie-

boekje.

Te laat komen.

Leerlingen die te laat komen krijgen altijd een brief mee naar 

huis ter informatie. Mocht het kind te vaak te laat komen dan 

worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de 

directie. Verbetert het niet, dan wordt dit te laat komen aan-

gemerkt als schoolverzuim en als zodanig ook doorgegeven 

aan de leerplichtambtenaar, die tot het opmaken van een 

proces-verbaal over kan gaan.

Tijdschriften.

Er is bij ons op school de mogelijkheid lid te worden van een 

jeugdtijdschrift. Aan het begin van het schooljaar worden 

hiertoe folders uitgedeeld aan de betreffende groepen. 

Vakanties.

U bent verplicht de vakanties te plannen binnen de schoolva-

kanties (zie ook verzuim). De vakantiedata vindt u jaarlijks in 

ons informatieboekje.

Veiligheid.

Onze school is in het bezit van het veiligheidsvignet. De 

eisen waaraan de school moet voldoen om het veiligheids-

vignet te behouden worden ieder jaar gecontroleerd door de 

daartoe bevoegde instantie.

Verjaardagen. 

Verjaardagen kinderen: 

Uw kind mag op haar/zijn verjaardag een gezonde traktatie 

naar keuze meenemen.

‘Een is genoeg en klein is oke!’

Verzuim.

Een kind dat leerplichtig is, dient iedere dag de school te 

bezoeken. De verantwoording ligt hiervoor bij de ouders. 

Voor vrijstelling van leerplicht verwijzen wij u naar de folder: 

“Extra Verlof, wanneer heeft mijn kind daar recht op”, die 

u van de gemeente heeft gekregen en ook in het informatie-

boekje kunt vinden.

V.V.E. (Vroeg en Voorschoolse Educatie)

Onze school is een voorschool, hetgeen betekent dat wij 

in ons gebouw een peuterklas hebben. Er wordt gewerkt 

volgens het Piramideconcept. Opgeven voor de peuterklas 

geschiedt bij Stichting Peuterspeelzalen Kralingen-Crooswijk

Website

De Bavokring heeft een website, waar allerlei wetenswaar-

digheden van de school op staan. U kunt deze website 

openen via www.bavokring.nl 

Ziekmeldingen.

Leerlingen die wegens ziekte de school niet kunnen bezoe-

ken, dienen vooraf afgemeld te worden. Dit kan telefonisch 

of per email (bavokring.dir@rvko.nl) vóór schooltijd, of 

schriftelijk, waarbij het briefje door een broertje of zusje om 

8.30 uur aan de desbetreffende leerkracht moet worden 

afgegeven. Indien er vóór 8.30 uur geen melding binnen is, 

nemen wij contact op met de ouders.
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