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De school
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 medeverantwoordelijk 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 ervoor 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 schoolgids veel informatie voor de ouders van onze huidige
leerlingen.
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids zo volledig 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) leerlingen 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
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.
Wij hebben ervoor gekozen om 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.
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Missie en visie
'De Bavokring, een school waar iedereen tot zijn recht mag komen.'
Missie
De Bavokring is een open katholieke schoolgemeenschap die een afspiegeling wil zijn van de wijk
Kralingen. Kinderen van iedere etniciteit, culturen, geloofsovertuigingen en milieus zijn bij ons
welkom. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben onze school te bezoeken. Wij gaan er hierbij
vanuit dat iedereen de waarden en normen, die ons gegeven zijn vanuit onze katholieke achtergrond
respecteert, zoals wij ook met respect met andere culturen en geloofsovertuigingen omgaan.
Wij streven als schoolgemeenschap naar een omgeving voor uw kind waar zij/hij gedurende de
basisschoolperiode met plezier, leergierigheid en enthousiasme naar toe zal gaan en waar zij/hij na
afloop met warme gevoelens aan terug kan denken. Wij vinden het belangrijk dat wij als
schoolgemeenschap respect hebben voor elkaar, kinderen voor kinderen, volwassenen voor
kinderen, kinderen voor volwassenen en volwassenen voor elkaar. Ieder lid van onze
schoolgemeenschap heeft het recht zich veilig en gewaardeerd te voelen. We streven naar orde en
rust binnen de school en proberen onze leerlingen veiligheid en een duidelijke structuur te bieden. Er
zijn op onze school duidelijke afspraken en regels, waarvan wij verwachten dat directie, leerkrachten,
leerlingen en ouders zich aan houden. Deze regels en afspraken kunt u in de schoolgids nalezen.
Visie
Binnen ons onderwijsaanbod willen wij bereiken, dat wij onze leerlingen bij het verlaten van onze
school een behoorlijke basis hebben meegegeven om in het vervolgonderwijs en later als volwassene
zelfstandig, onafhankelijk en volwaardig te kunnen functioneren. We leggen daarom op onze school
de nadruk op de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en sociale vaardigheden, maar denken
daarbij natuurlijk ook aan de creatieve ontwikkeling, waarbij muziek, bewegingsonderwijs en
handvaardigheid ook de nodige aandacht krijgen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de
kinderen kennismaken met de diverse culturen binnen onze samenleving.

Contactgegevens De Bavokring
Willem Ruyslaan 17, 3061 TT Rotterdam
T: 010- 411 68 81
E: bavokring.dir@rvko.nl, www.bavokring.nl
Directeur: Kristel van Dalsum
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De RVKO
Visie: Waar gaan we voor?
Leerlingen
Vanuit onze katholieke 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 verantwoordelijkheid nemen,
waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke 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 wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en
talenten ontwikkelen met zorg.

MISSIE
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig,
eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een steeds vernieuwende katholieke traditie en op
persoonlijke betrokkenheid van eenieder. We werken vanuit onze kernwaarden: relevant, namelijk:
verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.

Contactgegevens De RVKO
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam
T: 010-453 75 00
E: info@rvko.nl, www.rvko.nl
Voorzitter College van bestuur: drs. A.J.M. Groot Zwaaftink
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Onderwijskundig beleid
Onze doelen
Doelen schooljaar 2019/2023
Vanuit de MT-overleggen en vergaderingen met het team zijn doelen opgesteld voor de komende
schooljaren. Dit om het onderwijs op De Bavokring continu te blijven verbeteren en kinderen
maximale kansen en mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de grootste
speerpunten (Armoedebestrijding, Lekker Fit, Vreedzame School/Wijk en Leren Zichtbaar Maken) zijn
inhoudelijke werkgroepen die cyclisch bijeenkomen om met elkaar de implementatie vorm te geven.
Gedurende het schooljaar zullen aan de doelen en ambities acties gekoppeld worden om deze te
bereiken.
Onderwerp
Vreedzame
School/Wijk

Doel
De Bavokring is een
Vreedzame school
Wij maken van
Kralingen/Crooswijk
een Vreedzame wijk

Leren Zichtbaar
Maken

De leerlingen hebben
inzicht in hun
eigen leerproces
(eigenaarschap).
De leerkrachten
ondersteunen in het
zichtbaar maken van
leerdoelen.

Coöperatieve
werkvormen

De leerkrachten
zetten minimaal 3x
per week een
coöperatieve
werkvorm in.

Proces
Alle medewerkers in de
school spreken dezelfde
pedagogische taal.
In de groepen is
ruimschoots aandacht
voor de lessen
Vreedzame school.
Daarnaast zullen externe
partijen betrokken
worden bij het realiseren
van een Vreedzame-wijk.
Hierbij wordt gedacht
aan kinderdagverblijven,
sportclubs en ouders van
leerlingen. De werkgroep
zorgt voor monitoring.
De werkgroep zorgt voor
monitoring.
Jaardoelen zijn voor
iedereen in het team
duidelijk en zichtbaar.

Studiedag over
coöperatief
leren onder begeleiding
van een externe
professional.
Leerkrachten gaan op
lesbezoek bij elkaar en
delen successen.

Succescriteria
- In de wijk wordt
dezelfde
pedagogische taal
gesproken. Iedereen
kent de afspraken.
'Zo gedragen wij
ons.'

- In de lokalen
hangen
de doelen per blok
op.
- De leerlingen
weten
(wanneer je er naar
vraagt)
of zij een doel
wel/niet
behaald hebben.
- Tijdens observaties
en lesbezoeken zijn
coöperatieve
vormen
van leren zichtbaar.
- Er hangt een
werkvorm van de
week in de
teamkamer.
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Rekenonderwijs

De rekenresultaten
gaan in alle groepen
vooruit.
Er wordt
gedifferentieerd op
minimaal drie niveaus.
Er is didactische
coaching op de
rekeninstructies.

Scholing op het gebied
van inzetten concreet
materiaal.
Lesbezoeken rekenen van
teamleden onderling
(inclusief nagesprek).

Analyseren van
resultaten

De leerkrachten zijn in
staat resultaten te
analyseren en een
plan van aanpak te
maken. MT houdt
zicht op resultaten en
pleegt interventies
indien nodig.

Leerkrachten analyseren
na ieder blok de
resultaten en formuleren
nieuwe blokplannen.
Twee keer per jaar
analyseert het MT de
resultaten vanuit
ParnasSys. - Per blok een
analyse en blokplan op
de vakgebieden rekenen,
taal en spelling.

- Zichtbare
vooruitgang
rekenopbrengsten
Cito.
- Zichtbare
vooruitgang
in didactische
vaardigheden van
leerkrachten.
- Prominente
rekenkast in de
school aanwezig en
in gebruik.
- Groepsplan
technisch en
begrijpend lezen in
vast format (MT)
- Blokplannen

Onze methodes
Op De Bavokring werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem. Voor ons onderwijs maken we
gebruik van verschillende methodes. Hieronder krijgt u een beeld van de verschillende vakgebieden.

Onderwijs en ontwikkelingsactiviteiten groep 3 t/m 8
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 kinderen 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 driemaal 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 het project van de bibliotheek op school en aan de nationale 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.
In de groepen 4 t/m 8 werken we aan de hand van thema’s uit de methode. Bij ieder thema komen
de volgende aspecten aan de orde: luisteren en spreken, leesbegrip, stellen, taalbeschouwing,
woordenschat leesbeleving en spelling.
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Om het onderdeel spreken extra te oefenen wordt in de hoogste groepen jaarlijks een spreekbeurt
en/of boekbespreking voorbereid.
Rekenen.
In de groepen 3 t/m 8 werken wij vanuit een realistische rekenmethode die gebruik maakt van de
ervaringswereld van de leerlingen. Realistisch rekenen houdt in dat de rekenproblemen aangeboden
worden vanuit voor de kinderen herkenbare situaties. Daardoor komt de nadruk te liggen op het
rekenkundig 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, geschiedenis, biologie/natuurkunde. Deze
worden zaakvakken genoemd. Op de Bavokring bieden we de zaakvakken geïntegreerd aan in
verschillende thema’s. Vanuit het principe van onderzoekend en ontwerpend leren worden deze
thema’s aangeboden en uitgewerkt.
Sociale vaardigheden.
Onze school is een Vreedzame school. Via deze methode werken we dagelijks en tijdens de
wekelijkse lessen aan het bevorderen van de sociale vaardigheden van onze leerlingen. Een week per
jaar wordt er tijdens een projectweek in alle groepen aandacht besteed aan weerbaarheid, relaties
en seksualiteit tijdens de week van de lentekriebels.
Godsdienst/ Levensbeschouwing
Tijdens de GoLev lessen wordt vanaf groep 1 t/m 8 aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten,
waarbij ons uitgangspunt de christelijke achtergrond is. Bij godsdienst en levensbeschouwing 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 de lessen tekenen en handvaardigheid. Daarnaast heeft elke
groep wekelijks les van een vakleerkracht van de SKVR:
Groep 1/2: dans, theater, zang
Groep 3/4: zang
Groep 5/6: muziek
Groep 7/8: diverse kunstvormen wisselend van vakantie tot vakantie
Techniek.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken wij bij het vak techniek met een leerlijn onderzoekend en
ontwerpend leren gericht op wetenschap en techniek. De groepsleerkracht geeft deze lessen en
wordt hierbij ondersteund door de ICT-coördinator van de school. Voor het vormgeven van de lessen
maken wij gebruik van de maakboxen van de Maak-o-theek.
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 kleuters worden door de leerkracht
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gescreend op motorische ontwikkeling. Mocht het nodig zijn dan kunnen de kinderen tijdens
schooltijd “Cesartherapie” krijgen. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Groep 3 t/m 8 heeft drie keer per week bewegingsonderwijs 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 ontwikkeling en het spelelement. Gym- en
zwemlessen zijn voor alle kinderen verplicht. Zij behoren tot het lesrooster. Ontheffing kan alleen
worden verleend indien er een brief van de dokter overlegd wordt, waarin staat dat de leerling om
gezondheidsredenen niet aan zwem- of gymlessen deel kan nemen. De leerling kan op zo’n moment
in een andere groep aan de slag met een vervangende opdracht. Alleen bij langdurige ontheffing
krijgen de leerlingen een alternatief lesprogramma aangeboden.
De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven vanuit het programma ‘LekkerFit!’. Naast aandacht
voor bewegen staat gezonde voeding centraal. We vinden het belangrijk dat de kinderen fruit eten
als tussendoortje en gedurende de dag 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.
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Eindopbrengsten
Op 17 december 2012 heeft de onderwijsinspectie de Bavokring voor het laatste bezocht en in orde
bevonden. De school heeft een basis-arrangement.
In het schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie vanuit het vernieuwde toezicht kader
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Bavokring een gemiddelde score voor de Centrale Eindtoets
behaald van 539,3
In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. COVID-19, hierdoor is er voor dit
schooljaar geen gemiddelde eindscore bekend.
In de onderstaande afbeelding ziet u het onderwijssysteem van Nederland. Leerlingen doorlopen de
basisschool en hebben daarna diverse uitstroom mogelijkheden. Daarnaast ziet u de verschillende
studierichting na het voortgezet onderwijs. Er zijn meerdere manieren om op een bepaald niveau te
komen.

Procedure eindtoets groep 8
In groep 6 worden de eerste voorlopige adviezen gegeven aan de hand van de midden Cito-toetsen,
rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Vervolgens worden het jaar erna in groep 7
aan de hand van de M7-toetsen eventueel adviezen bijgesteld. Ook de werkhouding en motivatie van
leerlingen wordt in dit advies meegenomen. Uiteindelijk wordt aan de hand van de M8-toetsen het
uiteindelijke advies vastgesteld. Er wordt hierbij gekeken naar de voorlopig adviezen van groep 6 en
7, de methode gebonden toetsen, de werkhouding van de leerlingen en de gemiddelde scores op de
Cito-toetsen in de periodes M6, M7 en M8. Indien een leerling op de eindcito een stuk hoger scoort
dan verwacht, kan het voorkomen dat het advies nog naar boven bijgesteld wordt. De school
hanteert een zorgvuldige procedure voor het op de hoogte brengen van ouders.
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In de onderstaande tabel ziet u de uitstroom gegevens van onze leerlingen van de afgelopen 4
schooljaren.
Onderwijs

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

PrO

1

1

0

0

VMBO Basis

0

0

2

4

VMBO BK

1

2

0

3

VMBO Kader

1

3

3

3

VMBO GT

13

5

1

1

VMBO T

0

0

3

3

VMBO T/ HAVO

4

2

2

2

HAVO

3

3

4

2

HAVO/VWO

2

2

3

3

VWO

1

2

2

2

Totaal

26

20

18

23

Alle informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunt u vinden
op https://www.koersvo.nl/ouders/ Hier vindt u ook de overstaproute, deze legt precies uit hoe de
overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs eruit ziet.
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Het jonge kind
Binnen de kleuterbouw wordt gewerkt middels het concept ‘spelend leren’. Onder supervisie van
gecertificeerde ‘jonge kind specialisten’ wordt betekenis gegeven aan uiteenlopende thema’s,
waarbij leerlingen een groot aandeel hebben in het proces. De doelen vanuit SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling) zijn de basis voor de betekenisvolle activiteiten binnen een thema. De methode
‘Piramide’ wordt gebruikt als bronnenboek. Daarnaast worden verschillende methodieken als ‘de
kleuteruniversiteit’ gebruikt om de thema’s zo betekenisvol mogelijk te maken. Er wordt met de
pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal ‘de Groeibriljant’ gezocht naar momenten van
samenwerken en samen leren. Niet alle thema’s zijn hetzelfde, maar binnen een thema wordt
gekeken waar met elkaar gewerkt kan worden.

Ondersteuning voor leerlingen met extra zorgbehoeften
Didactisch handelen
De leraren creëren een leerklimaat waarin de leerlingen zoveel mogelijk actief betrokken worden bij
de les. In de methodes die wij hanteren zitten verschillende werkvormen verwerkt en iedere les
heeft dan ook een soortgelijke opbouw. De vakken worden aangeboden op drie niveaus, waarmee
aangesloten wordt bij de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wanneer een leerling
ondanks deze aanpak uit blijft vallen op bepaalde doelen, kan hier remedial teaching op ingezet
worden. De leerkracht zal in overleg met de intern begeleider een plan van aanpak maken en dit met
ouders bespreken.
In het schooljaar 2020-2021 gaan we binnen onze didactische aanpak een aantal vervolgstappen
zetten. Zo gaan we nog meer gebruik maken van coöperatieve werkvormen en zetten wij baker
concreet materiaal in tijdens de lessen.

Zorgstructuur
Op De Bavokring gebruiken wij de aanpak van handelingsgericht werken voor de inrichting van ons
onderwijs en de bijbehorende zorgstructuur. De internbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor
leerkrachten en ouders wanneer er een specifieke ondersteuningsbehoefte is. Zij gaan samen met de
leerkracht en de ouders aan de slag om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. In eerste
instantie zal er gezocht worden naar een interne oplossing om in de ondersteuningsbehoeften te
kunnen voorzien. Wanneer we intern niet kunnen voorzien wordt er gekeken of een van onze
externe ondersteuningspartners ons hierbij kunnen helpen.
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Cyclus handelingsgericht werken 2020-2021

Educatief partnerschap
Wij willen op De Bavokring graag een educatief partnerschap aangaan met ouders of verzorgers om
de ontwikkeling van onze kinderen te versterken. We vinden het belangrijk dat er hierbij sprake is
van wederzijdsheid: enerzijds betrokkenheid van de school en anderzijds betrokkenheid van de
ouders. Wanneer school en ouders op die manier als partners samenwerken aan het creëren van
optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, dan spreken we van
educatief partnerschap. Specifiek richt dit partnerschap zich op drie domeinen:
- Pedagogisch
- Organisatorisch
- Democratisch
We zijn ervan overtuigd dat ouders en school samen meer kunnen bereiken in de opvoeding en het
onderwijs van kinderen dan ieder voor zich. Door samen te werken kunnen we de ontwikkeling
van kinderen tot levenskunstenaars versterken
Het volgen van de ontwikkeling van onze jonge leerlingen.
Leerlingen in de onderbouw ontwikkelen zich in een golfbeweging. Zo worden er grote pieken gezien,
maar ook momenten van stilstand. Om het overzicht te bewaken van een leerling of van een hele
groep, vinden wij het van belang de ontwikkeling van de leerlingen te registreren. Hier wordt ‘het
BOSOS-registratie systeem’ voor gebruikt. Tot de leeftijd van 5 jaar wordt de leerling eens per drie
maanden geobserveerd door de groepsleerkracht. In groep 2 zijn er observatiemomenten in oktober,
januari, april en juni. Tijdens een observatie wordt er gekeken naar zowel de cognitieve als sociaal
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emotionele ontwikkeling van het kind. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van
taakgerichtheid, samenwerking en zelfstandigheid.
Bij de start in groep 1 wordt individueel de TAK (Taal voor Alle Kleuters) toets afgenomen, waarbij
gemeten wordt welk ‘passief woordenschatsniveau’ de leerling heeft.
In groep 2 wordt zowel in januari als in mei de CITO Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters
afgenomen. In een kleine setting van maximaal 6 leerlingen stelt de leerkracht vragen aan de
leerlingen, die zij mogen aanstrepen in een boekje. Daarnaast wordt bij een aantal leerlingen een
lees -en/of rekenvoorwaardentoets afgenomen, de Struiksma en UGT (Utrechtse Getalbegrip Toets).
Deze toetsen worden gebruikt om goed te kunnen bepalen of de leerling voldoet aan de lees -en/of
rekenvoorwaarden, welke zeer belangrijk zijn met betrekking tot de overgang naar groep 3.
Alle kleuters worden gescreend op hun motorische vaardigheden en komen bij eventuele
achterstanden in de motorische ontwikkeling in aanmerking voor Cesartherapie op school. De eerste
screening vindt plaats vanaf een leeftijd van 4.6 jaar. De motorische ontwikkeling wordt tevens
gemonitord middels het BOSOS-observatie systeem. Er wordt zowel gekeken naar de grove als de
fijne motoriek.
Binnen de school is fulltime een logopedist aanwezig. Leerlingen die achterlopen in de
spraak/taalontwikkeling kunnen aangemeld worden voor logopedie. Leerlingen die onvoldoende
Nederlands taalaanbod hebben gehad voor de start van de schoolloopbaan, dienen eerst ruim een
half jaar Nederlands onderwijs te volgen alvorens er aangemeld mag worden voor logopedie.
Kleuterleerkrachten beschrijven de onderwijsbehoeften, de stimulerende -en belemmerende
factoren van de individuele leerling in een groepsoverzicht. Door middel van dit overzicht komen alle
observatiepunten van de verschillende disciplines bij elkaar. In één overzicht is het mogelijk de
gehele klas met de individuele leerlingen in beeld te hebben.
Het volgen van de ontwikkeling van onze oudere leerlingen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 volgen op De Bavokring klassikaal onderwijs, uitgesplitst op drie
niveaus. De leerkracht brengt de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart en past zijn onderwijs
hierop aan. Er wordt voor verschillende vakgebieden gewerkt met blokplannen. In deze blokplannen
zijn de doelen voor het betreffende blok opgenomen in drie niveaus. De leerkracht bekijkt per blok
hoe een leerling ervoor staat en deel de leerling vervolgens in bij een van de drie niveaugroepen.
Deze werkwijze wordt meerdere keren per schooljaar geëvalueerd en bijgesteld. De leerkracht
bespreekt de vorderingen van de leerlingen met de intern begeleider tijdens het groepsoverleg en
daarna met de ouders van de leerling tijdens de voortgang- en rapportgesprekken.
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Observatie en toetsing
Gedurende het schooljaar worden er verschillende observaties gedaan en methode onafhankelijke
toetsen afgenomen. Hieronder een overzicht van onze observatie- en toetskalender.
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SOP
In het Schoolondersteuningsprofiel van De Bavokring staat beschreven welke hulp wij bieden aan
leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Het Schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage
bij de directie en is te vinden op onze website via https://www.bavokring.nl/passend-onderwijs/
PPO Rotterdam
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
KANS
Binnen de RVKO 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.
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.
Samenwerking met externen
Om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven werken wij samen met een
groot aantal externen partijen. Deze partijen worden ingezet op school zodat de zorg voor onze
leerlingen centraal geregeld is. Hierdoor is er ruimte voor snel en constructief overleg tussen de
zorgaanbieder, de school en de ouders.
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De volgende externen bieden ondersteuning op de Bavokring:
Schoolmaatschappelijk werk:

Carlijn Klapmuts

Schoolverpleegkundige:

Maria Fortes Gomes

Logopedist:

Jet Ittman

Cesar therapeut:

Esmee van de Wetering

Beeldende therapeut:

Lara Smink

Schooldiëtist:

Aafke Buitenlaar

Contactpersoon PPO:

Koosje Haanstra en Anette Bakker

Onderwijstijd
Op De Bavokring hanteren we de volgende lestijden:
Maandag

08.30 uur – 15.00 uur

Dinsdag

08.30 uur – 15.00 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur– 15.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 15.00 uur

De school is vanaf 08.20 uur open. De lessen starten op 08.30 uur, alle leerlingen dienen dan in de
klas aanwezig te zijn.

17

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn, in overleg met de RVKO, de volgende vakanties en vrije dagen
vastgesteld:
herfstvakantie
kerstvakantie
Vrije dag
voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Koningsdag
meivakantie (incl. 5 mei)
Pinksteren
zomervakantie
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
dag voor de zomervakantie

19-10-20
21-12-20
18-12-20
22-02-21
02-04-21
27-04-21
03-05-21
24-05-21
19-07-21
16-10-20
07-12-20
15-02-21
25-05-21
18-06-21
16-07-21

t/m
t/m

23-10-20
01-01-21

t/m
t/m

26-02-21
05-04-21

t/m

14-05-21

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

27-08-21
leerlingen vrij
leerlingen vrij
leerlingen vrij
leerlingen vrij
leerlingen vrij
leerlingen vrij

Ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020– 2021 is als volgt:
Per kind groep 1-7:

€ 50,- Kinderen die starten na 1 januari 2021 € 35,-

I.v.m. de coronasluiting in 2019-2020 is er in overleg met de MR besloten om de vrijwillige
ouderbijdrage van 2020-2021 voor alle leerlingen van groep 1 t/m 7 eenmalig te verlagen naar €35,Per kind groep 8:

€ 130,- (inclusief werkweek, geen schoolreis)

Wijze van betaling:
De ouderbijdrage graag betalen vóór 1 november 2020.
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.
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Ouderraad
De ouderraad voert de kascontrole van de ouderraadrekening uit en is medeorganisator van de
activiteiten die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden gerealiseerd.
In de ouderraad zitten de volgende ouders:







Ikram El Hajoui
Danielle Belfor
Nathalie van der Schuit
Leyla Yildirim
Salima Elari
Alexandra Arif

(moeder van Isra)
(moeder van Raphael en Rayshee’lee)
(moeder van Nathan en Jeremy)
(moeder van Avin en Zenan)
(moeder van Meriam en Amin)
(moeder van Leonard en Lorena)

Financiële hulp
Wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage wel wilt voldoen, maar dit financieel moeilijk is neem dan
contact op met de directie of met onze ouder consulent. Zij kunnen u verder helpen. De school werkt
hierin samen met Stichting Meedoen Rotterdam. Meer informatie hierover kunt u vinden op
https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/

Sponsorgelden
De school acht sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van de school met de
maatschappij -dit in de eerste plaats- als ook vanwege de wenselijkheid en noodzaak om voor het
bekostigen van het onderwijsproces ondersteunende activiteiten extra middelen te genereren.
Concreet houdt dit in:
 De erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de school een
aantrekkelijke, zelfstandige partner wenst te zijn;
 Dat de pedagogisch/didactische opdracht van de school het primaat behoort te houden;
 Dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag worden van sponsoring.
De school voert een actief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring.
“Actief” houdt in dit verband in dat de school eigener beweging contacten wenst aan te gaan met het
bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties, als ook dat aanbiedingen voor
sponsoring door de school getoetst worden aan de hand van de daartoe opgestelde criteria.
De school conformeert zich aan het “Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring 2002.
Dit houdt onder meer in dat:
 Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
 Sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie
de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs;
 De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren.
Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren.
Sponsoring behoeft een groot draagvlak binnen de schoolorganisatie.
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De school tracht dit te bereiken door:
 Aan de personeels- en leerling/oudergeleding van de medezeggenschapsraad
instemming te vragen terzake van het sponsorbeleid en de acceptatie van revenuen uit
sponsoring, als bedoeld in artikel 8 onder a en 9 onder e WMO.
 De gepleegde sponsoractiviteiten -met vermelding van omvang inkomsten en
verschuldigde tegenprestatie- jaarlijks in het sociaal jaarverslag te verantwoorden;
 Het instellen van een klachtregeling als hierna beschreven.
Met betrekking tot concrete sponsoractiviteiten hanteert de school onderstaande klachtenregeling:


Leerlingen en hun ouders/verzorgers* alsmede personeelsleden van de school kunnen
terzake van het in schoolverband geconfronteerd worden met ongewenste reclame-uitingen
een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur/de directie**.
Het gaat daarbij om reclame-uitingen waartoe het schoolbestuur/de directie zich op
grond van contractuele afspraken heeft verbonden deze binnen de school dan wel
in schoolverband toe te laten.



Een klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn klacht tegenover een delegatie vanuit het
schoolbestuur/de directie mondeling toe te lichten.



Het schoolbestuur/de directie beoordeelt de klacht op basis van de in het convenant
sponsoring neergelegde criteria, het eigen sponsorbeleid alsmede de grondslag van de
rechtspersoon die de school in stand houdt.



Het schoolbestuur/de directie doet binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke
klacht een uitspraak. Deze uitspraak dient te zijn gemotiveerd.



Indien de beslissing van het schoolbestuur/de directie voor klager niet bevredigend is, kan hij
zich wenden tot de onderwijsinspecteur. Deze kan het schoolbestuur/de directie adviseren.
Het schoolbestuur/de directie zal naar aanleiding van het advies van de inspecteur de eigen
beslissing in heroverweging nemen.



Het schoolbestuur/de directie doet van iedere op grond van vorenstaand bepalingen
afgehandelde klacht mededeling aan de Medezeggenschapsraad. De klachten worden
meegenomen in het overleg tussen bestuur/directie en de Medezeggenschapsraad met
betrekking tot evaluatie en eventuele aanpassing van het sponsorbeleid.
* In het basisonderwijs zullen het waarschijnlijk uitsluitend de ouders/verzorgers zijn die
een klachtrecht krijgen toegekend (?).

** Dit naar keuze: afhankelijk van gekozen taakverdeling tussen het schoolbestuur als
bevoegd gezag en de schoolleiding (met al dan niet gemandateerde bevoegdheden).
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Veiligheid en pedagogisch klimaat
De school draagt zorg voor een sociaal, fysiek en psychisch veilige omgeving van leerlingen
gedurende de schooldag. Dit doen wij door preventief in te zetten veiligheid met behulp van de
Gouden Weken, Grip op de Groep en middels lessen uit De Vreedzame School. De beleving van
veiligheid wordt op school twee keer per jaar gemeten met de veiligheidsmonitor van Viseon.
De leerlingen (gr. 5 t/m 8) vullen een vragenlijst in en ook de leerkracht vult dit in voor iedere
leerling. De resultaten worden geanalyseerd door de intern begeleider en besproken met de
leerkracht.
De school heeft een pestprotocol en zet zich maximaal in om pesten, agressie en geweld te
voorkomen en treden indien nodig snel en adequaat op. Bij incidenten en conflicten maakt de
groepsleerkracht een notitie in ParnasSys en zullen ouders geïnformeerd worden.
Daarnaast hebben wij de volgende contactpersonen in de school:
Coördinator veiligheidsbeleid:

Kristel van Dalsum

Aanspreekpunt pesten:

Sabrina Burger

Vertrouwenspersoon:

Dimitri Hauck

In schooljaar 2020-2021 zullen wij meer aandacht besteden aan Mediawijsheid. Wij merken dat dit
een terugkerend thema is in het leven van opgroeiende kinderen. In november 2020 zullen wij
daarom meedoen aan de 'Week van de mediawijsheid' en er zullen tussentijds lessen gegeven
worden omtrent dit onderwerp. De ICT-coördinator zal hier een belangrijke rol in spelen. Hij zal
collega's die minder bekend zijn met sociale media hierin ondersteunen.
Voor verdere informatie omtrent veiligheid op De Bavokring verwijzen wij u naar het
Veiligheidsbeleidsplan. Deze kunt u vinden op onze website of via de directie.

Pedagogisch handelen
De Bavokring is een katholieke school die de kernwaarden nastreeft, zoals de RVKO die heeft
omschreven. Daarnaast hanteren wij de volgende schoolregels:
 'Iedereen vindt het fijn, als we lief zijn voor groot en klein.'
 'We zijn zuinig op ons materiaal, want dat is van ons allemaal.'
 'Op de gang zijn we rustig en stil, omdat iedereen werken wil.'
 'Op onze school houden we netjes en schoon, dat vinden wij heel gewoon.'
 'Op school is Nederlands onze taal, want dat verstaan we allemaal.'
De Bavokring wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen, waarin zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Wij realiseren dit door het hanteren van duidelijke regels en afspraken en verwachten
daarbij dat ouders, leraren, en externen hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Bij overtreding van de
regels en afspraken wordt kordaat opgetreden om de veiligheid voor alle leerlingen te garanderen.
Aan het begin van ieder schooljaar gebruiken we 'De Gouden Weken' en 'Grip op de groep' om
uitgebreid aandacht te besteden aan groepsvorming. De leerlingen worden door de leraren actief
betrokken bij het creëren van een fijn pedagogisch klimaat.
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Op De Bavokring maken we gebruik van de methode Vreedzame School. Hierin komen de volgende
thema's aan bod:







We horen bij elkaar
We lossen conflicten zelf op
We hebben oor voor elkaar
We hebben hart voor elkaar
We dragen allemaal een steentje bij
We zijn allemaal anders.

Wij besteden veel aandacht aan het preventief inzetten op ongewenst gedrag, kinderen leren om
zelfstandig conflicten op te lossen (of met hulp van de mediatoren) en op een respectvolle manier
omgaan met klasgenoten, leerkrachten, ouders en andere externen.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
We werken op school volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Stappen van de meldcode:
1. Breng de signalen in kaart en leg ze feitelijk vast.
2. Overleg met uw collega’s en raadpleeg eventueel VTRR.
3. Ga in gesprek met de ouders.
4. Maak een afweging van de mate van geweld. Bepaal de aard en de ernst van de situatie.
5. Meld het bij VTRR of pak het zelf als school in samenwerking met partners op.
In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling geven we een
signaal af in de verwijsindex (SISA). Op school hebben we getrainde aandacht functionarissen
huiselijk geweld en kindermishandeling, die extra deskundigheid hebben op het gebied van huiselijk
geweld en kindermishandeling, het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam
en als klankbord en als ondersteuner fungeert voor collega’s.
Van leerkrachten wordt verwacht dat ze signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover ze
bezorgd zijn vastleggen en dat ze dit tijdig delen met de aandachtsfunctionaris binnen de school.
Leerkrachten, aandacht functionarissen en andere onderwijsprofessionals kunnen een betrouwbare
volwassene zijn voor een kind en hem of haar steun bieden, zodat het gevoel van veiligheid van het
kind vergroot wordt.
Voor meer informatie over het werken met de meldcode verwijzen we naar het ‘plan van aandacht &
protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de RVKO. Deze zijn op te vragen via
de directie.
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling:
Martine Velthuizen en Manon Korsloot

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.
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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.
Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

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.
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•
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.
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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.

TSO en BSO
Tussen schoolse opvang
Op De Bavokring hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen van 08.30 uur tot
15.00 uur en op woensdag tot 12.15 uur aanwezig zijn op school.
De leerlingen brengen een gezonde lunch mee naar school en eten deze in hun klas onder toezicht
van hun eigen leerkracht op. Het buitenspelen in de pauze is onder toezicht van ouders en ambulant
personeel. Ouders die de surveillance uitvoeren zijn hiervoor geschoold en volgen allemaal een
training rondom de uitgangspunten van de Vreedzame school.

Buitenschoolse opvang
De Bavokring werkt samen met de volgende BSO-organisaties:





Speelboom (voor en naschoolse opvang gevestigd in ons gebouw)
Stichting Kinderopvang Kralingen
De Dikke Deur
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.
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Verzuimbeleid
Is uw kind ziek?
Wanneer uw kind ziek is meld dit dan ’s ochtends voor 08.15 uur bij school. Dit kan op verschillende
manieren:
-

Stuur een Parro bericht naar de leerkracht
Bel naar school via 010-4116881

Wanneer wij geen bericht van u ontvangen nemen wij contact met u op.

Extra verlof
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 (een van) de ouders.
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse schoolbesturen,
besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.
De regels voor Extra verlof kunt u vinden op: www.bavokring.nl of www.rotterdam.nl/leerplicht.nl
Een papieren versie van her verlofformulier is tevens te verkrijgen bij de directie.

Klachtenregeling
Procedure bij klachten
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 onze school of 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.
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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.
De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van ons schoolbestuur
www.rvko.nl/over-ons/onderwijs-en-kwaliteit/regelingen
Vertrouwenspersonen van onze school:

Dimitri Hauck en Sabrina Burger

Bovenschools manager:

Dhr. P van Deursen

Externe vertrouwenspersoon RVKO:

Dhr. R.W. Verhoeven

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
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Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg bij de RVKO
Het Bestuur van de RVKO is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het
onderwijs in haar scholen. Het onderscheid dat de inspectie maakt tussen wat moet (de
basiskwaliteit) en wat een bestuur wil (de eigen kwaliteitsambities) biedt de RVKO de ruimte voor
een eigen koers. Die koers wordt samen met de scholen opgesteld en uitgewerkt in het strategisch
beleidsplan. De RVKO stimuleert een kwaliteitscultuur waar werken aan verbetering vanzelfsprekend
is en is zich bewust van de voorbeeldrol die het bestuur daarin zelf vervult. In het Strategisch
beleidsplan en de uitwerking daarvan in de jaarplannen maakt het bestuur zichtbaar welke
verbeteringen zij binnen de planperiode wil realiseren. Voor de uitwerking op schoolniveau vormt de
specifieke context van de school het vertrekpunt om de on-onderhandelbare doelen uit het
strategisch beleid vorm te geven. De schoolplannen laten zien op welke onderdelen van het
onderwijs de school haar ambities richt. Om de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen zet het bestuur verschillende middelen in die in een cyclisch proces worden gebruikt om
de onderwijskwaliteit te monitoren, ambities te stimuleren en waar nodig bij te sturen. Met deze
werkwijze zorgt de RVKO dat de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is
(deugdelijkheidseisen), dat kwaliteitszorg en financieel beheer op orde zijn en dat het
verbeterpotentieel binnen de vereniging volledig wordt benut en de ambities worden bereikt.

Kwaliteitszorg op De Bavokring
Wij vinden het van belang om voor de kwaliteitszorg instrumenten te gebruiken die valide en
betrouwbaar zijn. Instrumenten die wij gebruiken zijn:










Methode gebonden toetsen (hier komen automatisch blokplannen uit voort)
LOVS Cito
Tevredenheidsonderzoek onder ouders/leerlingen/medewerkers, de kwaliteitsvragenlijst
(Viseon, INK-model)
Klassenconsultaties, intervisies, teambijeenkomsten
Groepsbesprekingen met de intern begeleiders
POP en functioneringsgesprekken met directie
Na- en bijscholingsplan dat gebaseerd is op de uitkomsten van de POP- en
functioneringsgesprekken en beleidsvoornemens
BOSOS als observatie-instrument voor peuters en kleuters
Het Schoolondersteuningsprofiel

Net als de overige scholen binnen de RVKO hanteren wij voor team, ouders en leerlingen het INKmodel. Aan de hand van enquêtes meten wij hoe deze geledingen de kwaliteit van onze school
ervaren. De bevindingen dienen mede als leidraad voor het opstellen van ons vier jarenplan. Tevens
wordt tweemaal per jaar de Viseon vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen uit de bovenbouw.
Uiteraard heeft de school een medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders en drie
leerkrachten. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven over actuele
onderwerpen.
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MR
De MR bestaat op onze school uit de volgende leden:
Ouders:

Leerkrachten:

Patricia van der Linden

(Moeder Sam groep 7)

Samira Zaroual

(Moeder Nisrine groep 7)

Theo Mulders

(Vader Hidde groep 5)

Ellen den Ouden
Michelle Suijkerbuijk
Sabrina Burger

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar: MRraad@bavokring.nl

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 (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.
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.
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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 voor komend schooljaar, vanwege COVID-19 nog niet
bekend. Zodra hier meer duidelijk over is hoort u dat van ons. Deelname aan de werkweek is voor
alle leerlingen verplicht. De kosten voor de werkweek zijn opgenomen in de ouderbijdrage.
Vriendelijk verzoek om voor deze 1 oktober 2020 te betalen. Mocht er een probleem zijn met de
betaling dan kunt u contact opnemen met de directie.
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 13 juli 2021.
Excursies.
De Bavokring is aangesloten bij de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Alle groepen
gaan een aantal keer 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: wisselende kunstvakken
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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 kleutergroepen
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
www.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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Schooljaar 2020-2021
In dit hoofdstuk vindt u de jaarplanning van het schooljaar 2020-2021. De verschillende activiteiten
die op school plaatsvinden zijn hierin opgenomen. Deze planning kunt u tevens terugvinden in de
Parro app, onze website en in de nieuwsbrief.

Het team
Hieronder vindt u de groepsindeling inclusief leerkrachten en overige personeelsleden voor het
schooljaar 2020-2021
Groep 1:

juffrouw Claudia (ma-di-woe)
juffrouw Laura (do-vrij)

Groep 1/2:

juffrouw Marjolijn (ma-di)
juffrouw Katie (woe-do-vrij)

Groep 2:

juffrouw Britt

Groep 3a:

juffrouw Sandra (ma-di-woe)
juffrouw Sabrina (do-vrij vanaf 1 oktober)

Groep 3b:

juffrouw Anne
juffrouw Shaunna

Groep 4a:

juffrouw Cheryl

Groep 4b:

juffrouw Ellen

Groep 5a:

juffrouw Sylvia
juffrouw Floor

Groep 5b:

juffrouw Lisa

Groep 6a:

juffrouw Irma (ma-di-woe)
juffrouw Joyce (woe-do-vrij)

Groep 6b:

juffrouw Noor

Groep 7:

juffrouw Michelle (ma-di-woe-do ochtend- vrij)
Juffrouw Sanne (donderdag middag)

Groep 8:

meester Dimitri (di-woe-do-vrij)
Juf Sanne
(maandag)

Ouderbetrokkenheid: juffrouw Hafida (ma, di, woe, vr)
Leraar ondersteuner:

juffrouw Janneke op (ma, di > groep 3-8)
juffrouw Ingrid (do > kleuters)
meester Ender (ma-woe-vrij)
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Intern begeleider:

juffrouw Manon (di-woe-do)
juffrouw Martine (ma-woe-do)

Lekker Fit docent:

meester Maarten
meester Rob (vrijdag)

Conciërge:

meester Henk

Administratie:

juffrouw Lenissa (maandag)

Directie:

juffrouw Kristel (directeur)
Juffrouw Sanne (leerkracht met adjunct-taken)

Externe partners in de school
Logopedist:

juffrouw Jet

Maatschappelijk werk: juffrouw Carlijn (maandag)

Creatief therapeut:

juffrouw Lara (vrijdag)
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Planning 2020-2021
September 2020
Maandag
31.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Start schooljaar

7.
Begin

Algemene info

Startgesprekken

middag

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Week tegen
pesten
Nieuwsbrief

28.Start
afname eindcito schooljaar
2019-2020
i.v.m. COVID19

29.

30.

Kinderboekenweek

34

Oktober 2020
Maandag

5.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Studiedag 1

Vakantie

Vakantie

Dag v/d leraar

12.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Themaweken
Wereldgodsdienst

Nieuwsbrief

gr. 3 t/m 8
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November 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Einde thema
wereldgodsdienst

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Voortgangs-

Voortgangs-

gesprekken

gesprekken

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Nieuwsbrief

30.
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December 2020
Maandag

Dinsdag
1.

Woensdag

Donderdag

2.

3.

Vrijdag
4.

Zaterdag

Zondag

5.

6.

Sinterklaas

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kerstdiner

Kerstviering

Vrije dag

Vakantie

Vakantie

Studiedag 2

14.

Nieuwsbrief

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

28.

29.

30.

31.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie
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Januari 2021
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Nieuwsbrief
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Februari 2021
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Carnaval

15.

16.

17.

18.

Studiedag 3

19.

Valentijnsdag

20.

21.

Nieuwsbrief

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie
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Maart 2021
Maandag

Dinsdag

1.

2.

Woensdag
3.

Donderdag
4.

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

6.

7.

12.

13.

14.

5.

Rapport 1

8.

9.

10.

11.

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Nieuwsbrief

29.

30.

31.

Paasviering
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April 2021
Maandag

5.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1.

2.

Schoolreis

Goede Vrijdag

Zaterdag
3.

Zondag
4.

1e Paasdag

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Eindtoets gr.
8

Eindtoets gr. 8

Eindtoets gr. 8

2e Paasdag

Koningsspelen
Sportdag 1 t/m
7

26.

27.

Koningsdag

28.

29.

30.

Nieuwsbrief
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Mei 2021
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

27.

28.

24.

25.

2e Pinksterdag

Studiedag 4

26.

1e
Pinksterdag

29.

30.

Nieuwsbrief

31.
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Juni 2021
Maandag

7.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

18.

19.

20.

26.

27.

Multi Culti
Picknick

14.

15.

16.

17.

Studiedag 5

21.

22.

23.

24.

25.

Nieuwsbrief

28.

29.

30.
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Juli 2021
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1.

2.

3.

4.

Rapport

5.

12.

6.

7.

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

(facultatief)

(facultatief)

13.

14.

8.

9.

10.

11.

15.

16.

17.

18.

Vrije dag
Musical groep 8

Uitvliegen/

Laatste
schooldag

Nieuwsbrief

Overvliegen

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Zomervakantie
t/m 27-082021
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