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                Inhoudsopgave
Graag presenteren wij u het informatieboekje van het schooljaar 2019-2020 van 

de Bavokring. Dit boekje fungeert als aanvulling op onze schoolgids, alwaar u relevante 

informatie over dit schooljaar treft.  

 

Als u dit boekje leest zult u merken dat het team van de Bavokring er wederom klaar voor staat om er een fantastisch 

schooljaar van te maken. We rekenen op een fijne samenwerking met zowel de leerlingen als met u als ouder. U bent 

immers een belangrijke partner voor onze school.  

 

De Bavokring, onze vertrouwde omgeving, is een tweede thuis voor de leerlingen, 

de leerkrachten en de ouders. De Bavokring is een ontmoetingscentrum, waar wordt geleerd 

en waar iedereen zichzelf mag zijn. Respect staat hierbij hoog in het vaandel!

Welkom! Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Bavokring!

…….Onze toekomst begint hier!….

 Welkom thuis op de Bavokring
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Gedragsregels
Dit zijn de gedragsregels die wij in en om de 

school hanteren:

•Wij zeggen alleen aardige woorden tegen elkaar.

•Wij spelen MET elkaar.

•Als iemand NEE zegt, bedoelen ze ook NEE.

•Iedereen mag zijn zoals hij/zij is.

•Iedereen voelt zich veilig en gelukkig op school.

•Wij helpen elkaar!

•Kun je het samen niet oplossen, dan ga je naar de 

meester/ juf.

De schooltijden

Maandag 08.30 uur tot 15.00 uur

Dinsdag 08.30 uur tot 15.00 uur

Woensdag 08.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag 08.30 uur tot 15.00 uur

Vrijdag 08.30 uur tot 15.00 uur

De Schoolregels van de Bavokring
Op de Bavokring werken we met vijf belangrijke schoolregels. 

Wekelijks staat een van deze regels centraal en besteden we hier 

extra aandacht aan. De regel van de week is voor de hele school 

dezelfde regel.

De regels zijn:

• Iedereen vindt het fijn, als we lief zijn voor groot en klein.

•   Wij zijn zuinig op ons materiaal, want dat is van ons 

allemaal.

• Op de gang zijn we rustig en stil, omdat iedereen werken wil.

• Onze school houden wij netjes en schoon, dat vinden wij heel 

gewoon.

• Op school is Nederlands onze taal, want dat verstaan we 

allemaal.allemaal.

 De Schoolregels van de Bavokring
Verder zijn er nog een aantal andere afspraken bij ons op school:

- Tijdens het spelen op de speelplaats zijn gevechten, 

schijngevechten en bijzonder wilde tikspelletjes niet toegestaan.

- De school neemt geen verantwoording voor meegebrachte spullen. 

Mobiele telefoons dienen uit te staan en goed opgeborgen te 

zijn.

- Als er iets gebeurt op de speelplaats moet dat tegen de leerkracht 

gezegd worden die buiten loopt.

- Leerlingen aanvaarden gezag van alle leerkrachten.

- Brutale antwoorden, vreemde gebaren naar leerkrachten, of het 

negeren van leerkrachten wordt niet getolereerd.

- Naar binnen en naar buiten gaan moet ordelijk gebeuren.

- De ouders worden geacht om 8.40 uur de school te verlaten, daar 

dan de lessen van de onderbouw beginnen.

- Vanaf groep 4 geldt voor alle kinderen bij toerbeurt dat ze 

meewerken aan de klassenbeurt. In groep 3 gebeurt dit 

incidenteel. Kinderen weten dit van tevoren en worden geacht dit 

thuis mede te delen.

- Kinderen die om de een of andere reden na school werk moeten 

afmaken doen dit niet langer dan 15 minuten. Duurt het langer 

dan worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

- Boeken of schriften van school die door kinderen onzorgvuldig 

worden behandeld of vernield, worden in rekening gebracht bij 

de ouders.

- Verloren geraakte rapporten moeten opnieuw gekocht worden: 5 

Euro.

- Schoolzwemmen en gymnastiek behoren tot de verplichte vakken 

bij ons op school en moeten door alle leerlingen gevolgd 

worden.

- De leerling mag op zijn verjaardag een gezonde traktatie mee 

naar school brengen.

- De leerling mag op zijn verjaardag een gezonde traktatie mee 

naar school brengen.

Het team:
Groepsleerkrachten:
Groep 1a:  Lisa Zuijderwijk
Groep 1b:  Claudia van der Ham (vrij-ma-di)
 Laura Walthaus (woe-do)
Groep 2a:  Britt van der Hoop
Groep 2b:  Marjolijn Brouwer (ma-di)
 Katie Verruijt (woe-do-vrij)
Groep 3a:  Sabrina Burger
Groep 3b:  Anne Jansen
Groep 4a:  Ellen den Ouden
Groep 4b:  Cheryl Malhoe
Groep 5a:  meester Wouter Jansen (ma)
 Joyce Marrevee (di-woe-do-vrij)
Groep 5b:  Sylvia Wennekes
Groep 6:  Irma Knuistingh Neven (ma-di-woe)
 Sanne Boer (do-vrij)
Groep 7:  Michelle Suijkerbuijk
Groep 8:  Dimitri Hauck

Directie:
Directeur  Kristel van Dalsum
Adjunct-directeur  Wouter Jansen

Overige personeelsleden:
Intern begeleider Manon Korsloot (woe-do-vrij)
Intern begeleider  Martine Thomassen (woe-do-vrij)
Leraarondersteuner  Janneke Bril (di-do)
Leraarondersteuner  Ingrid de Haas (do)
Leraarondersteuner  Luka Heijsman

Conciërge    Henk Monfrooij
Medewerker Ouderbetrokkenheid  Hafida Krim (ma,di,woe,vr)
Vertrouwenspersoon en    Dimitri Hauck 
Aanspreekpunt pesten    en Sabrina Burger

Partners:
(voor informatie over deze partners zie: www.bavokring.nl) 
Schoolmaatschappelijk werker  Carlijn Klapmuts
Schoolverpleegkundige    Lidwien Jansen
Logopedist    Jet Ittmann
Cesar therapeut    Esmee van de Wetering
Beeldende therapeut    Lara Smink
Schooldiëtist    Aafke Buitelaar
Contactpersoon PPO     Koosje Haanstra en  

Anette Bakker
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                Goed om te weten
Brengen/halen

De deuren van het schoolgebouw gaan elke ochtend om 08.20 

uur open, zodat de kinderen 10 minuten inlooptijd hebben. Wij 

willen u erop wijzen dat de kinderen uiterlijk om 08.30 uur in de 

klas aanwezig dienen te zijn. De lessen beginnen elke ochtend om 

08.30 uur.

In de groepen 1 t/m 3 (groep 3 tot de herfstvakantie) is er van 

08.30-08.40 uur een ouder-kind-activiteit. Alle ouders mogen 

tijdens deze activiteit in de klas blijven. De aanvangstijd van 

08.30 uur blijft ongewijzigd!

Bij herhaaldelijk te laat op school komen volgt een waarschuwings-

gesprek met de directie en een melding bij de leerplichtambtenaar

Wij vragen u om bij de kinderen uit groep 4-8 de zelfstandigheid 

te stimuleren. Zij kunnen zelf naar de klas en de juiste spullen 

(eten, drinken, huiswerk, gymkleding) verzorgen.

Wilt u zo vriendelijk zijn, wanneer u uw kind komt ophalen, op de 

speelplaats te wachten? De kinderen worden door de leerkracht 

naar buiten gebracht.

Voorschoolse en naschoolse opvang

De Bavokring werkt samen met de Speelboom (voor en naschoolse 

opvang gevestigd in ons gebouw), Stichting Kinderopvang 

Kralingen, de Dikke Deur en Prinsjes & Prinsesjes. Mocht u voor 

uw kind(eren) voorschoolse en/of naschoolse opvang nodig 

hebben dan kunt u contact opnemen met een van bovenstaande 

organisaties. Bij de directie en op de website is meer informatie te 

verkrijgen.

Kinderwagens

U wordt vriendelijk verzocht kinderwagens buiten te stallen in 

verband met de brandveiligheid. Het is niet toegestaan deze mee 

naar binnen te nemen. Bij regen kunt u de kinderwagen stallen in 

de speelzaal bij de kleuteringang.

Gymnastiek

Wilt u erop toezien dat uw kind elke dag gymkleding bij zich 

heeft? Gymkleding en schoenen moeten voorzien zijn van de 

naam van het kind.

Zwemles

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen zwemles. De zwemlessen 

vinden twee wekelijks plaats in het Oostelijk zwembad op de 

woensdagochtend van 08.30-09.30 uur. Groep 5 zwemt in de 

even weken, groep 6 in de oneven weken.

De betreffende kinderen worden op woensdag om 08.20 uur 

verwacht bij de ingang van het Oostelijk Zwembad.

Kinderen die op doktersvoorschrift nooit aan het zwemonderwijs 

deelnemen, worden op school opgevangen. Kinderen die op 

doktersvoorschrift een enkele keer niet mogen zwemmen, moeten 

wel in het zwembad aanwezig zijn. Indien uw kind niet mee kan, 

gelieve dit schriftelijk te bevestigen

Werkweek

De datum van de werkweek voor groep 8 is 04-11-2019 t/m 

08-11-2019. We gaan dit jaar naar de Stulp in Baarn. Deelname 

aan de werkweek is voor alle leerlingen verplicht. De kosten voor 

de werkweek zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Vriendelijk 

verzoek om voor 1 oktober 2019 te betalen.

Activiteiten

In principe gaan wij ervan uit dat alle kinderen aan alle 

activiteiten van de school deelnemen. Bij bijzonderheden graag 

contact opnemen met de directie.

Vergaderingen

Op de Bavokring vinden de vergaderingen plaats op maandag en 

donderdag van 15.30-16.45 uur en op woensdag van 12.45-

13.45 uur. Wilt u hier rekening mee houden bij het maken van 

een afspraak?

Gesprek?

Als er iets is wat u met de leerkracht wilt bespreken, maak dan een 

afspraak met de leerkracht. Bespreek dit niet tijdens de inloop of in 

de wandelgangen waar anderen bij zijn. In urgente gevallen kunt 

u terecht bij de directie. We maken graag tijd voor u.

Website

Neemt u regelmatig een kijkje op onze website  

www.bavokring.nl? U vindt daar de volgende informatie: 

groepsnieuws, schoolgids, nieuwsbrieven, kalender, foto’s, etc. 

Ook hebben wij een facebook pagina, waar zeer regelmatig 

foto’s van activiteiten op geplaatst worden.

Afscheid groep 8.

Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 tijdens de 

afscheidsavond, in aanwezigheid van hun ouders, afscheid van 

de basisschool en de leerkrachten. Het afscheid vindt plaats op 14 

juli 2020.

Excursies.

De Bavokring is aangesloten bij de SKVR (Stichting Kunstzinnige 

Vorming Rotterdam). Alle groepen gaan een aantal malen per jaar 

op excursie naar musea en theaters in Rotterdam. U wordt van 

tevoren geïnformeerd over de data. De kinderen kunnen 1x per 

jaar een ov

kaart van school gebruiken. Bij de overige activiteiten dienen de 

kinderen zelf een ov-chipkaart mee te brengen op de dag van een 

excursie.

VDA

Als school vinden wij dat kunst- en cultuureducatie een volwaardig 

onderdeel van het lesprogramma dient te zijn. Het stimuleert 

kinderen namelijk in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en het 

draagt bij aan een goede sfeer op de school. De Bavokring is 

een multifunctionele school waar in de lestijd van de kinderen een 

aantal extra activiteiten is opgenomen, te weten:

Groep 1/2: dans, theater, muziekles

Groep 3/4: muziekles

Groep 5/6: muziekles (instrumentaal)

Groep 7/8: theater

Bovenstaande activiteiten worden verzorgd door de SKVR.

Lekker Fit!

Met het programma Lekker Fit! leren kinderen op de Bavokring op 

een leuke manier alles over een gezonde leefstijl.

Lekker Fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 en heeft een 

preventief doel. Kinderen leren alles over gezond eten en 

bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij 

maken. Alle kinderen van groep 3-8 krijgen 3 x per week gymles 

van de LekkerFit docent. De groepen 2 hebben 1x per week les 

van de LekkerFit docent. De LekkerFit commissie houdt zich bezig 

met bewegingsactiviteiten en stimulans van gezond gedrag. De 

volgende activiteiten worden door de commissie georganiseerd: 

LekkerFit! week, deelname aan sportwedstrijden, (Mini)finals en de 

sportdag. Wilt u zorgen voor sportkleding en schoenen? Denk bij 

mooi weer ook aan buitenschoenen aangezien we regelmatig het 

schoolplein betrekken bij de lessen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gezond opgroeien. 

Daarom vragen we u om de kinderen fruit of groenten als 

tussendoortje mee te geven. Ook stimuleren wij het drinken van 

water (alle kinderen hebben een bidon op school). In de kleine 

pauze wordt er alleen maar water gedronken.

Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school 

mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg 

en klein is oké! Een traktatie is een extra tussendoortje. Het geeft 

een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Voor ouders van kinderen 

in groep 1 en 2 is er een rek met receptkaarten om mee naar 

huis te nemen. Voor ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 zijn 

er receptkaarten beschikbaar op rotterdamlekkerfit.nl/trakteren. 

Ook juffen en meesters blijven graag Lekker Fit! en doen mee aan 

Lekker Fit! Trakteren.

Alle kinderen drinken zoveel mogelijk water bij ons op school. Alle 

nieuwe leerlingen krijgen een bidon van ons. In de even jaartallen 

krijgen de kinderen een nieuwe dop. In de oneven jaartallen een 

nieuwe bidon. Indien u tussentijds een dop (€0,50) of bidon (€1,-) 

wilt vervangen dan kunt u dit bij de conciërge kopen. Een nieuwe 

luizenzak kost €1,50.
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           Onderwijsinhoudelijk
We willen dit bereiken door deze kinderen extra kansen te bieden 

binnen een plusgroep en extra mogelijkheden binnen de klas. 

Criteria om in aanmerking te komen voor de plusklas:

-  De leerling scoort een aantal leerjaren achter elkaar op 3 

van de 4 hoofdvakken een I. De hoofdvakken zijn Rekenen, 

spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

-  Uit de signaleringslijst komt naar voren dat de leerlingen 

kenmerken hebben van begaafdheid.

In het schooljaar 2019/2020 zal de Plusgroep worden 

vormgegeven in samenwerking met ‘Dit is wijs’. Een vakdocent zal 

de lessen wekelijks geven. Er wordt komend schooljaar gewerkt in 

verschillende blokken. Een blok loopt van vakantie tot vakantie. Elk 

blok wordt afgesloten met een presentatie aan ouders.

TALENT

Binnen de RVKO bestaat het initiatief TALENT: een kennispunt 

voor begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal scholen 

samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde 

leerlingen. Deze scholen zijn verdeeld over de stad Rotterdam en 

de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het onderwijs aan 

begaafde kinderen. Door samen te werken vergroten zij hun eigen 

deskundigheid en kunnen zij alle andere scholen van de RVKO 

ondersteunen.

Veiligheidsbeleid

De Bavokring streeft naar een veilig leer- en werkklimaat waarin 

de leerlingen en het personeel zich veilig voelen en zich positief 

verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met 

de school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal 

mogelijk leerklimaat voor de leerlingen en werkklimaat voor het 

personeel.

De Bavokring heeft een zodanig schoolklimaat, dat de leerlingen en 

het personeel leren en werken in een veilige omgeving, zodat uitval 

van medewerkers en leerlingen wordt voorkomen. 

Dit beleid op primair niveau uit zich onder meer in het gedrag 

van alle medewerkers waarmee zij blijk geven van positieve 

verwachtingen van de ontwikkelingsmogelijkheden van alle 

leerlingen. De Bavokring besteedt in haar programma’s ook in 

preventieve zin voldoende aandacht aan de versterking van de 

sociale vaardigheden van de medewerkers en leerlingen.

De Bavokring richt zich extra op de risicoleerlingen en 

personeelsleden die een meer dan gemiddelde kans lopen om 

dader of slachtoffer te worden en op situaties die extra gevoelig 

zijn voor criminaliteit. Deze preventie betreft ook de vroegtijdige 

signalering van mogelijke situaties van seksuele intimidatie.

De derde vorm van preventie heeft betrekking op de leerlingen, 

personeel, situaties, waarbij er daadwerkelijk sprake is (geweest) 

van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksueel misbruik e.d. 

Op dit niveau neemt De Bavokring maatregelen en worden 

protocollen en informatie beschikbaar gesteld voor opvang 

voor personeelsleden, leerlingen en ouders, die geconfronteerd 

zijn met agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten. Ons 

gedragsprotocol kunt u vinden op onze website.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-

Rijnmond’ is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens 

van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt 

medewerkers van de scholen duidelijk welke stappen zij moeten 

ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als 

pleger. De RVKO heeft deze meldcode ondertekend, waarmee zij 

aangeeft dat de scholen dit stappenplan volgen. Binnen onze school 

is de intern begeleider aandachtsfunctionaris. Zij kan u informatie 

geven over de meldcode. Het stappenplan kunt u vinden op de 

website van de school.

SISA

Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. 

Op onze school is, naast de intern begeleider, een 

schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun 

ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen 

dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen 

dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde 

leerling werken wij met SISA.

SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende 

Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een 

computersysteem met als doel ervoor te zorgen dat instanties die 

betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. 

Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met 

ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke 

begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan 

worden.

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?

Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven 

gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel 

vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen 

te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere 

betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke 

begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de 

betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met 

elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in 

SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school 

volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn 

ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen 

inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én 

hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. 

SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens.

Wat de Bavokring in het schooljaar 2019 - 2020 wil bereiken:

-   De Bavokring wil de komende jaren met de invoering van het 

programma De Vreedzame School werken aan een verdere 

verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wij werken 

daarbij in de richting van een doorgaande lijn, een grotere 

verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in 

de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig 

oplossen van conflicten in het bijzonder.

-  Het gehele team van de Bavokring verdiept zich in ‘Leren 

zichtbaar maken’ van John Hattie.Tijdens het vijfde jaar van 

deze professionalisering wordt gewerkt aan het verfijnen 

van de groepsoverzichten en groepsplannen. Tevens gaan 

we verder met het ontwikkelen van dezelfde taal over leren, 

het geven van feedback en het zichtbaar maken van ons 

onderwijs in de school.

-  Daarnaast verdiepen we ons in de manier van rapporteren en 

maken we keuzes om dit passend te krijgen bij onze manier 

van werken.

-  We starten dit schooljaar met een nieuwe methode voor taal 

en spelling. Met de invoering van deze methode willen wij 

werken aan het verbeteren van de opbrengsten van deze 

vakken.

-  We gaan het tweede jaar in van de methode wereldoriëntatie 

“Blink” in groep 3 t/m 8. Een methode waarmee kinderen 

vanuit ontwerpend leren geprikkeld worden om natuur, 

geschiedenis en aardrijkskunde te ontdekken.

-  Verdiepen van het onderwijs aan het jonge kind. We borgen 

in groep 1-3 het werken met LOGO 3000 (Woordenschat). Dit 

schooljaar gaan we inzetten op het werken met LOGO3000 

vanuit thuis. Ouders kunnen een licentie kopen om thuis te 

oefenen met hun kind. Kosten hiervoor zijn €12,50 per kind.

-  Borging van de methode ‘Kriebels in je buik’. Met deze 

methodiek leren we kinderen een gezonde houding aan 

omtrent de lichamelijke en seksuele ontwikkeling zodat ze hier 

in de toekomst verstandige keuzes in kunnen maken.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk 

kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een 

zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk 

kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er 

voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de 

school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe 

leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, 

dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste 

ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor 

speciaal basisonderwijs zijn.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het 

samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning 

voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op 

de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van 

ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan 

ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het 

afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte 

(gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor 

ouder(s)/verzorger(s) in te zien bij de directie van de school en op 

onze website.

Adresgegevens PPO Rotterdam

Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam

010-3031400

Adresgegevens OAT Kralingen/Crooswijk

Crooswijksestraat 115 3034 AG Rotterdam

010-3031437

KANS

Binnen de RVKO(ons schoolbestuur: Rotterdamse Vereniging voor 

Katholiek Onderwijs) bestaat het initiatief KANS. Het doel van 

KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor SBO 

verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te 

stellen aan het reguliere basisonderwijs. Het project richt zich op 

de ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de 

scholen voor SBO in de richting van Passend Onderwijs. KANS 

deelt de visie van WSNS en creëert van hieruit een specifieke 

taak voor de RVKO scholen, gefaciliteerd en bekostigd uit eigen 

middelen.

Plusgroep

Wanneer uit het LVS blijkt dat een leerling meer aankan dan 

het klassenprogramma biedt, kan door de groepsleerkracht in 

samenwerking met de IB een handelingsplan worden opgesteld. Dit 

plan geeft aan op welk gebied de leerling extra of aangepaste stof 

krijgt aangeboden.

De plusgroep is bedoeld voor leerlingen die op alle gebieden 
(Spelling, Reken/wiskunde, Begrijpend lezen en Technisch lezen) 
in de klas hoog scoren en uitdaging nodig hebben. Binnen ons 
onderwijs willen wij bij de kinderen eruit halen wat er in zit. Dit 
betekent ook dat we bij de kinderen die boven het landelijke 

gemiddelde scoren, er het maximale uit te halen. 
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Onderwijs 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

PrO 2 2 1 1 0

VMBO Basis 0 0 0 0 1

VMBO BK 2 3 1 2 0

VMBO Kader 7 7 1 3 3

VMBO GT 10 9 13 5 1

VMBO T 0 0 0 0 3

VMBO T / HAVO 0 4 4 2 2

HAVO 2 4 3 3 4

HAVO/VWO 0 0 2 2 3

VWO 1 2 1 2 0

Totaal 24 31 26 20 18

Meer informatie over SISA is te vinden op:  

www.sisa.rotterdam.nl.

Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje  

voor ouders/verzorgers te vinden.

Resultaten

Op 17 december 2012 heeft de onderwijsinspectie  

de Bavokring bezocht en in orde bevonden.  

De school heeft een basis-arrangement.

In het schooljaar 2018/2019 heeft de Bavokring  

een gemiddelde score voor de Centrale Eindtoets 

behaald van 539,3

         Ouders en de Bavokring
Het nieuwe schooljaar in de ouderkamer.
Ook in het schooljaar 2019-2020 bent u van harte welkom in 
de ouderkamer. Juffrouw Hafida ontvangt u graag op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op deze ochtenden bent u welkom voor een kopje koffie/thee.
Naast de koffieochtenden organiseert juffrouw Hafida 
verschillende bijeenkomsten. Te denken valt aan: informatieve 
ochtenden over diverse thema’s, bijeenkomsten over Piramide 
voor de peuters en groep 1/2, inhoudelijke bijeenkomsten 
aansluitend bij het lesprogramma op de Bavokring, Overstap 
groep 3, Pesten is geen spel, De toekomst van je kind, 
conversatieles voor ouders enzovoorts.

De bijeenkomsten worden aangekondigd via de mail, 
nieuwsbrief en/of via de leerkracht(en) van uw kind(eren)

Graag tot ziens in de ouderkamer!

Onze toekomst begint hier!

Basisschool de Bavokring streeft ernaar om een goede 
afspiegeling te zijn van de stad Rotterdam en in het bijzonder van 
de wijk Kralingen. Dit is de reden dat we enige tijd gelden gestart 
zijn met het voeren van een profileringsbeleid. Deze transitie is 
tot uiting gekomen in een meer gemengde populatie binnen de 
school. Gezien het feit dat de school op de grens Kralingen West 
en Oost ligt is de school voor veel ouders goed bereikbaar, wat 
bevorderlijk is voor het proces waarin we nu als school verkeren.

Ouderraadsleden:
1-  Ikram El Hajoui (moeder van Isra)
2-  Danielle Belfor (moeder van Raphael en Rayshee’lee)
3- Nathalie van der Schuit (moeder van Nathan en Jeremy)
4-  Leyla Yildirim (moeder van Avin en Zenan)
5-  Salima Elari (moeder van Meriam en Amin)
6-  Alexandra Arif (moeder van Leonard en Lorena)

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019– 2020 is 
als volgt:
Per kind groep   1-7: € 50,- Kinderen die starten na  

1 januari 2020 € 35,-
Per kind groep 8:   € 125,- (inclusief werkweek, geen schoolreis)

Wijze van betaling:
De ouderbijdrage graag betalen vóór 1 november 2019.
De ouderbijdrage wordt betaald via een IDeal-betaling die u per 
mail van school ontvangt:
•   Ouders die naast de bijdrage van €50,- een extra donatie 

aan het schoolfonds willen doen worden vriendelijk verzocht 
om dit bedrag over te boeken.Gelieve dit bedrag over 
te boeken op IBAN: NL97 INGB 0654083630 t.n.v. 
Basisschool Bavokring, inzake ouderbijdrage ovv de naam 
en groep van uw kind.

Het is de moeite waard om bij de Sociale Dienst te informeren 
naar een eventuele vergoeding van de ouderbijdrage, 
werkweekgeld en dergelijke als u een uitkering heeft.
Indien uw financiën door derden worden beheerd (bijvoorbeeld 
budgetbeheerder of bewindvoerder), geef dit dan ook op tijd 
door aan de desbetreffende instantie.
Waarvoor dient de ouderbijdrage?
Enkele voorbeelden: Sinterklaas, Kerstfeest, Sportdag, Schoolreis, 
Pasen, aanschaf materialen, werkweek en afscheidsavond groep 
8.

Medezeggenschapsraad
Leerkrachten:  Mw. Suijkerbuijk (juf Michelle)
 Mw. Maijer (juf Roos)
 Mw. Burger (juf Sabrina)

Ouders:   Mw. van der Linden  
(moeder Sam, gr.6)

 Dhr. Mulders (vader Hidde, gr.4)
  Mw. Zaroual (moeder Nisrine, 

 gr. 6 / Kamilia, gr. 5)

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school of de kinderopvang zullen in onderling overleg tussen 
ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden 
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, 
niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij 
de bovenschools manager van de school of de landelijke 
klachtencommissie. Ook kan men, met name bij privacygevoelige 
zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon van 
het schoolbestuur. De bovenschools manager, de landelijke 
klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst 
nagaan of getracht is de klacht op schoolniveau op te lossen. Als 
dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen.
Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de 
bovenschools manager. De afhandeling van een ingediende 
klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal 3 maanden.
Indiening van de klacht bij de bovenschools manager neemt 
niet weg dat, indien men van mening is dat de klacht niet naar 
tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden 
ingediend bij de landelijke klachtencommissie.

Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling daarvan 
zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de 
klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO.
De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b.   De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO 

en SKPR).
c.   De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel 

misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de 
basisscholen en de kinderopvang.

De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de 
contactpersoon van de school. De directie en de contactpersoon 
van de school beschikken ook over de contactgegevens van de 
bovenschools manager en de vertrouwenspersoon.
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De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van 
ons schoolbestuur www.rvko.nl/over-ons/onderwijs-en-kwaliteit/
regelingen De contactpersonen van onze school zijn: Dimitri 
Hauck en Sabrina Burger Ons bovenschools manager is Peter van 
Deursen.

Vertrouwensinspecteurs
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen 
de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de 
school problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; 
grove pesterijen; extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën 
kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. 
Deze zal adviseren en informeren. Centraal meldpunt 
vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar 
wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar 
dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde “extra
verlof ” zijn regels opgesteld.
Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:
• religieuze feestdagen;
• gewichtige omstandigheden;
• aard van het beroep van (één van) de ouders.
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van 
de Rotterdamse school- besturen, besloten deze regels streng te 
hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.
De regels voor Extra verlof kunt u vinden op: www.bavokring.nl 
/ www.rotterdam.nl/leerplicht.nl Een papieren versie is tevens te 
verkrijgen bij de directie.

Schoolgericht maatschappelijk werk
Met plezier naar school gaan is erg belangrijk. Het 
schoolmaatschappelijk werk (SMW) richt zich op de kinderen, 
zodat zij met plezier en succes hun schoolperiode kunnen 
doorlopen.
Het SMW geeft informatie, advies, hulp en ondersteuning bij 
problemen en zorgen rondom uw kind. Hierbij werkt het SMW 
nauw samen met ouders, maar ook met leerkrachten zodat ook zij 
het kind kunnen helpen en ondersteunen.
Uw kunt zelf contact opnemen met SMW via de onderstaande 
contact gegevens of via de intern begeleider/leerkracht.
Uw kind kan ook zelf contact opnemen met het SMW. Mocht na 
het eerste gesprek meerdere gesprekken nodig zijn dan zal SMW 
met de ouder(s) contact opnemen.
De schoolmaatschappelijk werker op de Bavokring is Carlijn 
Klapmuts aanwezig op vrijdag, werkzaam vanuit  
DOCK (www.dock.nl).

Meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk kunt u 
vinden in de informatiefolder. Deze is te vinden in de ouderkamer 
en bij de intern begeleider.

Schorsen en verwijderen
In uiterste gevallen kan de directie besluiten om over te gaan 
tot schorsen en/of verwijderen van een leerling. Zie ons 
gedragsprotocol op onze website voor meer informatie.
Schorsen Schorsing is aan de orde wanneer de directie van de 
school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet 
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing, 
of indien een leerling herhaaldelijk een schoolregel of een 
algemeen gangbare regel heeft overtreden. Ernstig wangedrag 
van een leerling kan bijvoorbeeld zijn diefstal, bedreiging, 
geweld, mishandeling etc. De leerling misdraagt zich zo, dat 
sprake is van verstoring van de rust, orde of veiligheid op school. 
Schorsing geldt altijd voor een bepaalde periode, nooit voor 
onbepaalde tijd. Schorsen mag wettelijk maximaal 1 schoolweek.
Een schorsing voor 5 dagen kan mede inhouden dat schriftelijk 
aangekondigd wordt dat bij een volgende overtreding van de 
regels een procedure tot verwijdering gestart zal worden.

Procedure voor schorsing:
•   Namens het bevoegd gezag schorst de directeur.
•   Schorsing van leerlingen dient op basis van een voldoende 

gegronde redenen te geschieden.
•   De directeur kan een leerling voor een periode van ten 

hoogste één week schorsen.
•   De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan 

de ouders mee. In dit besluit wordt vermeld: de reden(en) 
voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en 
eventuele andere genomen maatregelen. Tevens wordt de 
schorsingsprocedure meegezonden.

•   Van het schriftelijke besluit tot schorsing wordt altijd een kopie 
gestuurd naar de bovenschools manager.

•   Bij schorsing voor een periode langer dan één dag stuurt de 
directeur een kopie van het schriftelijke besluit tot schorsing 
naar de Inspectie van het Onderwijs en de afd. Leerplicht van 
de gemeente.

•   Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na 
overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht.

•   De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door 
het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een 
achterstand oploopt.

Verwijderen Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig 
wangedrag dat de directie van de school c.q. het bevoegd 
gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling en/
of ouders onherstelbaar verstoord is. Uit de jurisprudentie blijkt 
dat verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag 
van ouders van leerlingen. Verwijdering van een leerling is een 
ordemaatregel die slechts in het uiterste geval genomen wordt. 
De procedure wordt, samen met de directeur van de school, 
voorbereid door de bovenschools manager; de uiteindelijke 
beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag i.c. het 
College van Bestuur.

Procedure voor verwijdering:
•  De directeur verzoekt de bovenschools manager 

beargumenteerd een procedure tot verwijderen te starten en 
maakt daartoe voor de bovenschools manager een schriftelijk 
rapport op.

•  De bovenschools manager hoort zo snel mogelijk de 
directeur, de betrokken leerkracht(en) en, indien noodzakelijk, 
de intern begeleider.

•  De bovenschools manager deelt de ouders zo snel mogelijk 
schriftelijk het voornemen tot verwijdering van de leerling 
mee. Tevens wordt de verwijderingsprocedure meegezonden. 
Tegelijkertijd worden de ouders uitgenodigd de problematiek 
met de bovenschools manager te bespreken.

•   De Inspectie van het Onderwijs en de afd. leerplicht van de 
gemeente worden van het voornemen in kennis gesteld.

•   De bovenschools manager adviseert het College van Bestuur. 
Het College van Bestuur beslist.

•   Indien het College van Bestuur afwijkt van het advies van 
de bovenschools manager en overweegt niet in te gaan op 
het verzoek tot verwijdering wordt er, alvorens een definitief 
besluit wordt genomen, eerst overleg gepleegd met de 
directeur van de school en de bovenschools manager.

•   Een leerling mag niet definitief van school verwijderd worden 
voordat de directie c.q. het bevoegd gezag er zorg voor 
heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling 
toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan 
een school voor speciaal (basis) onderwijs.

•   Het College van Bestuur maakt het besluit tot verwijdering, 
met daarin opgenomen de naam van de school die het 
kind kan en wil plaatsen, en de mogelijkheid voor ouders 
om binnen 6 weken tegen het besluit bezwaar te maken, 
schriftelijk aan de ouders kenbaar.

•   Ouders worden door de directie van de school uitgenodigd 
om over het gevonden alternatief te komen praten.

•   Wanneer ouders tegen de beslissing bezwaar maken, beslist 
het College van Bestuur binnen 4 weken na ontvangst van 
het bezwaarschrift. Het College van Bestuur hoort de ouders, 
voordat het een beslissing neemt.

•   De beslissing tot verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan 
de Inspectie van het Onderwijs en de afd. Leerplicht van de 
gemeente.

•   Ouders kunnen tegen de beslissing op bezwaar in beroep bij 
de burgerlijke rechter.

Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering:
Ouders kunnen, naast het maken van bezwaar tegen het 
besluit van het College van Bestuur, het besluit tot verwijderen 
aanhangig maken bij de Tijdelijke Geschillencommissie Toelating 
en Verwijdering.

De commissie zal binnen tien weken uitspraak doen over een 
geschil dat is voorgelegd. Indien een geschil aanhangig is 
gemaakt bij de Geschillencommissie Toelating en Verwijdering en 
de ouders ook bij het bevoegd gezag bezwaar hebben gemaakt 
tegen de beslissing over de verwijdering, neemt het bevoegd 
gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie 
heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op 
het bezwaar wordt tijdelijk onderbroken tot de dag waarop de 
commissie een oordeel heeft uitgebracht.
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