
   
 

   
 

 
Kindcentrum De Boei 
Christelijke school voor speciaal 
basisonderwijs 
Wethouder Bergerweg 2a 
9406 XP Assen 
Tel.: 0592 – 353403 
Mail: deboei@ckcdrenthe.nl 

 
Schoolgids – Praktische 

Informatie 2022-2023  
 

 
  
U kunt de schoolgids met algemene informatie vinden op onze 
website www.ckcdeboei.nl   
Via de mail is school bereikbaar op het adres: deboei@ckcdrenthe.nl                                                               
 
 
Wilt u dit boekje met praktische informatie bewaren? U heeft 
dan alle informatie voor dit schooljaar bij de hand. 
 
 
 
 

http://www.ssbodeboei.nl/
mailto:deboei@ckcdrenthe.nl


 
 

2 
 

Schooltijden en pauzes   
 
Schooltijden 
Maandag 08.40 – 14.10 uur 

Dinsdag 08.40 – 14.10 uur 

Woensdag 08.40 – 14.10 uur 
Donderdag 08.40 – 14.10 uur 

Vrijdag 08.40 – 14.10 uur 

                                                                                                                           
Pauzetijden                                                                                           

 Jol, Kof, 
Schoener 
 

Botter, Doerak, 
Klipper, 

Skûtsje, Tjalk 

Pauze 1 10.25 - 10.40  10.45 - 11.00  10.10-10.25 
Pauze 2 12.25 - 12.40   12.45 - 13.00   12.10-12.25 

Eten tussen 
de middag: 

12.45 -13.00  
 

12.25 - 12.40  12.25-12.40 

Voor schooltijd (vanaf 8.20 uur) en tijdens de pauzes is er toezicht op 
het plein. Groep Aak heeft een eigen eet- en pauzerooster. 
 
Het binnengaan van het gebouw  
Groep Aak heeft aan de achterkant van het gebouw een eigen 
ingang. De groepen Tjalk en Doerak gebruiken de hoofdingang. 
(Groep Doerak zit in het lokaal boven). De overige groepen delen 
een ingang met een andere groep. Vanaf 8.30 uur mogen de 
leerlingen naar binnen gaan. De eerste bel gaat vervolgens om 8.35 
uur. Leerlingen die dan nog buiten zijn, verzamelen zich bij hun 
ingang en worden opgehaald door de leerkracht. Wanneer om 8.40 
uur de tweede bel gaat starten de lessen.  
  
Het verlaten van het gebouw 
Om 14.10 uur gaat de bel. De leerlingen gaan door de eigen 
toegangsdeur naar buiten en gaan over het plein naar de voorkant 
van de school. Leerkrachten lopen over het algemeen mee met de 
leerlingen en begeleiden zo nodig naar de juiste taxi. Ook is een 
personeelslid aanwezig om te begeleiden bij het oversteken. Ouders 
die hun kind ophalen wordt gevraagd buiten het hek te wachten. 
 
 
De leerkrachten 
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De belangrijkste taak van de leerkrachten is het 
geven van onderwijs. Zij zijn verantwoordelijk voor een groep. Als 
ouder heeft u het meeste contact met de leerkracht. Dit kan ook per 
mail, telefoon of via Social Schools.   
Overzicht van de groepen en groepsleerkrachten: 
 

Groep: Dag: Leerkracht: 

Aak 
kleuters 

maandag 
t/m vrijdag 

Viola Woltjer 
v.woltjer@ckcdrenthe.nl 

Botter 
onderbouw 

maandag t/m 
vrijdag 

Wilma Scholing 
w.scholing@ckcdrenthe.nl  

Doerak 
onderbouw 

maandag t/m 
donderdag 

Jenny Arkema 
j.arkema@ckcdrenthe.nl 

vrijdag Irene Voorintholt 

i.voorintholt@ckcdrenthe.nl 
Jol 
onderbouw 

maandag t/m 
vrijdag 

Anke Heijs 
a.heijs@ckcdrenthe.nl 

Klipper 
middenbouw 

dinsdag t/m 
vrijdag 

Iris Hordijk 
i.hordijk@ckcdrenthe.nl 

maandag Martha v.d.Steen 
m.vandersteen@ckcdrenthe.nl 

Kof 
middenbouw 
 

maandag t/m 
woensdag 

Mirjam Sloots 
mirjam.sloots@ckcdrenthe.nl 

donderdag en 
vrijdag 

Eerste helft van het schooljaar: 
Martha van der Steen 
m.vandersteen@ckcdrenthe.nl 
 
Tweede helft van het schooljaar: 
Hanna Wildeboer 
h.wildeboer@ckcdrenthe.nl 

Schoener 
bovenbouw 

maandag t/m 
vrijdag 

René van der Velde 
r.vandervelde@ckcdrenthe.nl 

Skûtsje  
Bovenbouw/ 
eindgroep 

dinsdag t/m 
vrijdag 

Wia de Vries 
w.devries@ckcdrenthe.nl 

maandag José Ubels 
j.ubels@ckcdrenthe.nl 

mailto:m.vandersteen@ckcdrenthe.nl
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Tjalk 
Bovenbouw/ 
eindgroep 

dinsdag Eerste helft van het schooljaar: 
Martha v.d. Steen  
m.vandersteen@ckcdrenthe.nl 

maandag, 
woensdag t/m 
vrijdag 

 

Lianne Beuving 
l.beuving@ckcdrenthe.nl 
 
Tweede helft van het schooljaar: 
Bij terugkeer van Hanna Wildeboer 
zal er gekeken worden naar de 
maandag en de dinsdag. Op dit 
moment is nog niet duidelijk wie er 
op maandag lesgeeft en wie op 
dinsdag. 

 
 
Overig personeel 
Bewegingsonderwijs Mw. Anne van Driel vrijdag 

Mw. Demi Drewel Dinsdag en woensdag 
Directie Dhr. Yco Huizinga 

 
 
Mw. Ria Ottens-Breider 

dinsdag t/m vrijdag, 
(woensdag 1x per 2 weken) 
 
maandag, dinsdag, donderdag 

Intern begeleider Mw. José Ubels-
Spierenburg 

dinsdag t/m vrijdag 

Logopedist/ 
Onderwijs-
ondersteuner 

Mw. Ellen de Vries maandag t/m donderdag 

Onderwijs-
assistenten 

Mw. Rianne v.d. Heijden- 
v.d. de Beek 
Mw. Corry Koppejan-v.Veen 
Mw. Gea Strating- de Jong 
Mw. Janine Sulman- 
Hofman 
Mw. Janneke v.d. Ploeg 
Mw. Linda Helilng 

maandag t/m donderdag 
 
dinsdag, donderdag, vrijdag 
maandag t/m vrijdag 
maandag t/m vrijdag 

 

maandag t/m vrijdag 

maandag, dinsdag, vrijdag 
Orthopedagoog Mw. Louise Jansen dinsdag 

Schoolmaatschap-
pelijk werkende 

Mw. Gerda Gietema-Buys dinsdag en vrijdagochtend 

Secretaresse Mw. Anneke Terpstra maandag en dinsdagochtend 
Conciërge Dhr. Koos Aeilkema maandag t/m woensdag 

 
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 

mailto:l.beuving@ckcdrenthe.nl
mailto:l.beuving@ckcdrenthe.nl
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 Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  15 oktober 2022 23 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  25 februari 2023 5 maart 2023 

Paasvakantie 7 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren  29 mei 2023  
Zomervakantie  22 juli 2023 3 september 2023 

 
Margedagen (voor leerlingen vrije dagen!): 15-9-22, 14-10-22,  
2-11-22, 23-12-22, 7-2-23, 6-4-23, 30-5-23, 21-7-23.  

 
Schoolverzekering voor de kinderen 
Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een collectieve 
schoolverzekering af voor alle kinderen. Uw kind is dan verzekerd bij 
ongevallen die plaats vinden tijdens de schooluren, op weg van en 
naar school en tijdens excursies en schoolreizen. Voor 
tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons verzekerd. 
Raadpleeg eerst uw eigen ziektekostenpolis of uw verzekeraar.  

Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben voor hun 
kinderen, voor het geval dat zij schade aanbrengen aan andermans 
eigendommen. Ook het gebruik van privé- eigendommen door 
kinderen moet door ouders verzekerd zijn tegen beschadiging en 
diefstal. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
schade aan of het zoekraken van eigendommen. 
 
Foto en film opnamen 
In De Boei wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd, voor zowel 
onderwijskundige en andere doelen (bijv. bij bijzondere activiteiten). 
In alle gevallen gebeurt dat rekening houdend met privacy-
wetgeving.  

 
Bij niet-onderwijskundige doelen geldt het volgende: u bepaalt als 
ouder voor welk doel/doelen u toestemming geeft eventueel foto's 
van uw kind te gebruiken. Dat betreft de volgende doelen: besloten 
omgeving (Social Schools – alleen toegankelijk voor ouders met een 
account) website/ schoolgids, sociale media). U kunt dat aangeven in 
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de schoolapp “Social Schools" U kunt ook het gebruik 
weigeren. Op elk moment kunt u vervolgens uw toestemming 
veranderen.  

 
Voor het gebruik voor onderwijskundige doelen geldt dat dit 
uitsluitend intern gebruik betreft. Er worden soms opnamen gemaakt 
om leerkrachten (al dan niet in opleiding) te begeleiden. Op De Boei 
zijn twee teamleden opgeleid als beeldbegeleider. Door de beelden 
te bespreken met de leerkracht in een gezamenlijke analyse, kan het 
handelen van de leerkracht worden versterkt. Als deze vorm van 
filmen wordt ingezet in de begeleiding van uw kind, dan wordt u 
hiervan in kennis gesteld en wordt uw toestemming gevraagd. 
 
Media 
De Boei is een open en moderne organisatie. De school is niet actief 
op kanalen als Facebook of Twitter, maar we gebruiken wel volop 
digitale communicatiemiddelen. We maken voor de directe 
communicatie met ouders (vanuit de groepen, op schoolniveau en 
soms individueel) gebruik van de school-app “Social Schools”. Dit 
werkt heel praktisch; we kunnen met medewerkers, ouders en 
verzorgers gemakkelijk en snel informatie delen. Nieuwe ouders 
ontvangen informatie over het aanmaken van een account en/of 
koppelcode voor deze school-app. 

 
Op school worden we soms geconfronteerd met onbedoelde, 
nadelige gevolgen van het gebruik van sociale media. Om dit te 
voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het gebruik 
van sociale media. De richtlijnen zijn op de Boei in te zien. Het 
gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media worden met de 
kinderen in de groepen regelmatig besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegingsonderwijs / Gymnastiek rooster 
De lessen bewegingsonderwijs zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
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Dinsdag 
08:45-09:30 Kof 11:15-12.00 Botter 

09:30-10:15 Doerak 13:15-14:00 Klipper 

10:30-11:15 Aak  
 
Woensdag 

08:45-9:30 Schoener 10:30-11:15 Skûtsje 
09:35-10:20 Tjalk 11:15-12.00 Jol 

 
Vrijdag 
08.40 - 09.20   Tjalk 11.20 - 11.55    Kof 

09.20 - 09.55   Skûtsje 11.55 - 12.30    Doerak 

09.55 - 10.30   Schoener 12.55 - 13.30    Botter 

10.30 - 11.05   Klipper 13.30 - 14.05    Jol 
 
De kinderen van de groepen Botter t/m Tjalk dragen sportkleding:  
t-shirt, korte broek of gympakje. Het is verplicht gymschoenen te 
dragen.  
I.v.m. veiligheid is het niet toegestaan sieraden te dragen.  
De leerkracht van groep Aak heeft  in een bericht op ‘Social Schools’ 
verteld welke kleding deze jonge kinderen gaan dragen.  
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Eten en drinken/ trakteren 
Vóór de ochtendpauze krijgen de leerlingen de gelegenheid om een 
'tussendoortje’ te eten en te drinken. Dit in de vorm van 
melkproducten of vruchtensap zonder koolzuur en het eten van 
(geschild) fruit en/of een boterham. Tussen de middag wordt in de 
eigen groep gegeten, onder begeleiding van een leerkracht of 
onderwijsassistent. De kinderen eten brood en drinken 
melkproducten of vruchtensap zonder koolzuur. Wilt u onderscheid 
aanbrengen tussen het eten/drinken dat u meegeeft voor beide 
momenten? 
 
Bij een verjaardag mag er getrakteerd worden in de eigen groep. 
Ouders zijn vrij om deze traktatie te bepalen. Advies: een gezonde 
traktatie is ook lekker! (En dit hoeft niet (te) veel te zijn). Een traktatie 
voor teamleden buiten de groep mag, maar hoeft zeker niet. Op een 
kaart die het kind mee naar huis krijgt, noteren teamleden graag hun 
felicitatie aan de leerlingen. 

 
Duurzaamheid 
Papier en plastic wordt in aparte containers verzameld. Het groene 
afval werd voorheen naar een composthoop in de schooltuin 
gebracht. We merken echter dat dit een onhygiënische situatie 
oplevert. Om toch het afval goed te scheiden, gebruiken we nu voor 
het organische afval een groene container. 
Geeft u uw kind bij voorkeur een goed afsluitbare beker mee naar 
school i.p.v. pakjes. Duurzamer en goedkoper! 

 
Pauze tussen de middag 
Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school. De groepen 
eten in hun eigen lokaal. We wisselen pauze- en eettijden af, zodat 
er voldoende ruimte is om buiten te spelen op het plein. Tijdens de 
pauzes is er toezicht door leerkrachten en andere teamleden.                                                     

 
 
 
 
 
 
Rapporten en gesprekken met ouders 
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De leerlingen krijgen het rapport mee op: 
donderdag 15 december 2022 en donderdag 13 juli 2023. 
Gesprekken met ouders: 
Welkomgesprekken nieuwe ouders 6 september 2022. 
Inloopspreekuur: week 46 2022 en week 16 2023. 
Oudergesprekken: week 8 en week 27 2023. 
 
Luizencontrole 
Het was de gewoonte om na elke vakantie een luizencontrole uit te 
voeren door ouders van het ‘kriebelteam'. De afgelopen schooljaren 
is dit door de regels rondom Corona niet doorgegaan. Mogelijk wordt 
dit in 2022-2023 weer opgestart. Mocht u thuis luizen bij uw kind 
ontdekken vragen we u de school te informeren. We willen 
verspreiding graag voorkomen! 
 
Het voortgezet onderwijs 
Wanneer een leerling in een schooljaar de leeftijd van minimaal 12 
en maximaal 13 heeft bereikt is hij/zij een schoolverlater. Hij/zij wordt 
door ouders aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De 
procedure voor toelating wordt vastgesteld in overleg met het 
voortgezet onderwijs. 
Alle leerlingen van onze school zijn leerlingen met een specifieke 
hulpvraag. Hiervoor kent het voortgezet onderwijs een aparte 
toelatingsprocedure. 
Ouders worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke vormen van 
voortgezet onderwijs. Dat gebeurt op een daarvoor bestemde 
ouderavond; deze vindt plaats op 11 oktober 2022. Het gaat dan over 
het toelatingsonderzoek voor het voortgezet onderwijs, de 
totstandkoming van het advies en de rol die de verschillende 
betrokkenen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘Stichting Vrienden van de Boei’ wordt opgeheven.  
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Door verandering van regels is het dit schooljaar 
mogelijk om de gelden die geïnd worden voor de ouderbijdrage, het 
schoolreisje en het kamp via een aparte rekening van CKC Drenthe 
te innen. Natuurlijk blijft het geld onder een speciale code voor De 
Boei transparant zichtbaar. Door deze wijziging is een speciaal 
bestuur bestaande uit ouders van De Boei niet meer nodig. Ouders 
zijn dan ook niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor de gang van 
zaken.  
 
Ouderbijdrage 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad het bedrag voor dit 
schooljaar vastgesteld.  
Eind september 2022 krijgt u van de ouderraad een brief met 
informatie over de wijze van betaling.  
Voor de schoolreis en het schoolkamp wordt een extra bijdrage 
gevraagd. Begin 2023 krijgt u informatie over deze eigen bijdrage. 
 
Sponsoring   
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van 
sponsoring. Een belangrijke voorwaarde voor sponsoring is dat het 
kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie voor meer 
informatie het beleidsdocument sponsoring dat op De Boei ter inzage 
ligt. 
 
Jeugdarts  
De Jeugdarts is lid van het Zorgteam van ons kindcentrum en geeft 
adviezen aan school en ouders (o.a. met betrekking tot 
ziekteverzuim). Zo nodig kan de jeugdarts verwijzen naar 
specialisten. 
Alle nieuwe leerlingen worden, samen met hun ouders, uitgenodigd 
voor een onderzoek door de jeugdarts en assistente. Vervolgens 
vindt er elke twee à drie jaar een vervolgonderzoek plaats. Voordat 
dit onderzoek plaatsvindt, ontvangen de ouders een informatiebrief 
en een vragenlijst. Hierin wordt toestemming gevraagd om de 
gegevens uit het onderzoek die van belang zijn voor school, met 
school door te mogen spreken. 
Tijdens het onderzoek wordt de leerling onder andere gewogen en 
gemeten, wordt het gehoor en het gezichtsvermogen onderzocht, 
houding en zo nodig motoriek, etc. Alle aspecten worden in kaart 
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gebracht om de ouders en school zo goed mogelijk te 
kunnen adviseren. 
 
Boei Journaal- schoolnieuws 
Eén keer in de 6 weken verschijnt er een ‘Boeijournaal’.  
Daarnaast gebruiken we voor lopende zaken en dringende berichten 
altijd ‘Social Schools’. Het is dus heel belangrijk het ouderaccount 
aan te maken! Hierdoor blijft u als ouder op de hoogte van 
belangrijke informatie.  
Geef wijziging van uw persoonlijke gegevens, waaronder emailadres 
en (mobiele) telefoonnummer, altijd aan ons door ! 
 
Contact met de school 
Buiten de gewone contactmomenten is er altijd de mogelijkheid om te 
praten over iets wat u bezighoudt. Het beste kunt u voor of na 
schooltijd bellen om een afspraak te maken. 

• Voor ouders is het 1e aanspreekpunt de eigen leerkracht. 

• Toestemming voor verlof: bij de directie. 
• Ziektemelding en afmelding: vanaf 08.00 uur 0592-353403. 
• Algemene vragen of opmerkingen: deboei@ckcdrenthe.nl  

• Algemene vragen of opmerkingen kunt u ook via ‘Social 
Schools’ melden. U gebruikt dan het onderdeel  

             ‘Gesprekken’. 

• Mailadressen directieleden: y.huizinga@ckcdrenthe.nl,   
       r.ottens@ckcdrenthe.nl.   

 
Leerlingenvervoer 
De Boei wordt bezocht door kinderen uit o.a. de gemeenten Assen, 
Aa en Hunze, Midden Drenthe en Tynaarlo. Elke gemeente heeft 
eigen regels voor het leerlingenvervoer. Ieder schooljaar moet 
opnieuw een aanvraag worden ingediend voor leerlingenvervoer. 
Ouders vragen zélf het vervoer aan. Mocht dit niet lukken dan 
kunnen ouders contact opnemen met school. 
Vakanties en margedagen worden door school gemeld bij het 
leerlingenvervoer. Wanneer uw kind om een andere reden niet 
meegaat met het vervoer, moet u dit zelf doorgeven. 
 
Medicatie 
Een aantal kinderen gebruikt medicijnen. We werken op school met 
een medicijnenprotocol. Bij aanmelding van kinderen moet 

mailto:deboei@ckcdrenthe.nl
mailto:y.huizinga@ckcdrenthe.nl
mailto:r.ottens@ckcdrenthe.nl
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aangegeven worden welke (speciale) maatregelen 
gewenst of nodig zijn. Geeft u wijzigingen in de medicatie altijd zo 
snel mogelijk door! Verdere informatie kunt u krijgen via de 
groepsleerkracht van uw kind.  
 
Mobiele telefoons 
Onze regel is: op school (ook op het plein) zijn de mobieltjes uit! 
 
Noodgevallen 
In noodgevallen kunt u via ‘Social Schools’ een bericht, via 
‘gesprekken’, naar de directie van de school sturen. De directie kan 
aan de hand van het gestuurde bericht bekijken of er directe actie 
nodig is.  
 

 
               Het schoolgebouw 
                                                        

 
De centrale ruimte van de school : Het Schippersplein 

 

 
De Boei werkt aan gedrag volgens de uitgangspunten  

en praktische  toepassingen van 
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 PBS (Positive Behavior Support)  
 
 

 
 

Dit alles op basis van de gedeelde waarden in de school:  
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