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Voorwoord
Hierbij bieden wij ouders1 en andere belangstellenden onze kindcentrumgids aan. Een
gids waarin wij onze visie, aanbod en kaders beschrijven.
Op De Boei verzorgen wij speciaal basisonderwijs voor kinderen van ongeveer 5 - 13 jaar.
U vertrouwt uw kind toe aan de leerkrachten van de school voor een groot deel van hun
kinderleven. U kiest dan ook met zorg een (passende) school.
Scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. In
onze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe
wij werken aan de kwaliteit van onze school.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van kinderen, die de Boei bezoeken. In
deze gids leggen we aan hen verantwoording af voor onze manier van werken en voor de
resultaten die we halen. Ook bieden we praktische informatie over de dagelijkse gang van
zaken. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!
Deze gids is opgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad van De Boei.
Naast deze schoolgids is er voor de school ook een Schoolplan, dat schoolbeleid en plannen
beschrijft voor een periode van vier jaar. Het huidige schoolplan beslaat de jaren 20192023.
Naast Schoolgids en Schoolplan is er een derde document, het Schoolondersteuningsprofiel, van belang. Dit beschrijft de organisatie, afspraken en procedures rond de
zorgstructuur binnen de school. In de loop van 2022 wordt dit Profiel bijgesteld voor de
komende jaren. Genoemde documenten liggen voor u op school ter inzage. Digitaal zijn ze
in te zien op de website www.ckcdeboei.nl
Namens het team,
Yco Huizinga, directeur
Assen, augustus 2021
CKC De Boei
Weth. Bergerweg 2A
9406 XP Assen
tel: 0592-353403
Mail: deboei@ckcdrenthe.nl

1

In onze kindcentrumgids spreken we steeds over ouders. Daar waar staat ouders wordt in voorkomend geval ouder, voogd of
verzorger(s) bedoeld.
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1.

Het ONDERWIJS in ons kindcentrum

Missie.
Voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen is een omgeving die acceptatie,
veiligheid en geborgenheid biedt. Van daaruit zal het kind de uitdagingen die het
tegenkomt tegemoet kunnen treden. Dit geldt zowel voor de omgeving thuis als voor de
schoolomgeving. Het zorgen voor een klimaat waarin elk kind zich geaccepteerd voelt, zien
we als een belangrijke opdracht voor onze school.
Onze missie is: De Boei voor boeiend passend onderwijs.
Pedagogische en didactische visie.
Elk kind dat bij ons op school komt is speciaal. Alle leerlingen hebben leer- en/of
gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand.
We proberen iedere dag weer het onderwijs en de omgang met de leerlingen zó in te vullen,
dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en zich competent voelen.
Respect en de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn
belangrijke aandachtspunten.
We werken aan een zorgzame sfeer op school. De groepsleerkrachten vervullen hierbij een
sleutelrol. Rust, vaste afspraken, structuur en regelmaat zijn kernbegrippen. We vinden
het belangrijk dat we in ons gedrag naar de kinderen voorspelbaar zijn.
Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar: we benoemen, oefenen, en
bekrachtigen positief (sociaal) gedrag. Situaties uit de dagelijkse praktijk dienen hierbij als
aanleiding en voorbeeld.
De school werkt vanaf 2012 met Positive Behavior Support (PBS). In dit
kader zijn basiswaarden in de school geformuleerd. Dit zijn de volgende:
veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
Passend hierbij worden (in de vorm van lessen)
gedragsverwachtingen aangeleerd en geoefend. Deze kunnen
betrekking hebben op allerlei aspecten en onderdelen van de
dagelijkse gang van zaken op school en in de klas.
Pesten is onacceptabel. Het voorkomen van
pestgedrag (in woord, beeld en via internet) maakt
integraal deel uit van de Positive Behavior
Support-aanpak. Er is een pestprotocol aanwezig
op school.

Manier van werken
Het onderwijs op De Boei wordt gegeven in negen groepen. De groepen hebben de namen
van schepen. Ze zijn op alfabetische volgorde gerangschikt (van Aak t/m Tjalk).
In de groepen kunnen kinderen zitten van verschillende leeftijden. In welke groep een kind
geplaatst wordt, hangt nauw samen met de leeftijd, het sociaal-emotioneel functioneren
en het onderwijsniveau.
Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt de groepsindeling opnieuw gemaakt. Soms blijft
een groep dezelfde samenstelling houden. Vaak echter vinden verschuivingen plaats, o.a.
doordat nieuw instromende leerlingen een plaats moeten krijgen.
Onderwijsactiviteiten vinden in principe plaats binnen de (stam)groep. Dit betekent dat
voor sommige vakken (taal/lezen en rekenen) onderwijs in één groep op verschillende
niveaus wordt aangeboden. Dit gebeurt dan in niveaugroepen, vaak in de vorm van een
circuit, met een afwisseling van instructie en verwerking. Onderwijsassistenten
ondersteunen in de begeleiding in de groepen.
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Identiteit
De Boei is een christelijke school met een open karakter. Dit houdt in dat we onderwijs
bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. We geven vorm aan een
schoolsamenleving, die zich kenmerkt door respect voor elkaar, door elkaar te accepteren
als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.
Samen willen we een gemeenschap vormen, waarin we elkaar dragen, bemoedigen en
corrigeren.
Vanuit de christelijke traditie vinden we het belangrijk dat alle kinderen de lessen
godsdienstige vorming volgen. In onze visie is godsdienst meer dan bezinning tijdens een
afgesproken lestijd; het moet zichtbaar zijn in de praktijk van het schoolleven en
daarbuiten.
Van ouders en hun kind(-eren) die kiezen voor De Boei als christelijke school, wordt respect
verwacht voor de manier waarop wij met de christelijke identiteit omgaan.
Het gebouw en de omgeving
De Boei maakt deel uit van een complex waarin ook de openbare school voor speciaal
basisonderwijs (De Meander) en de sporthal Pittelo zijn gehuisvest.
Direct voor het complex kunnen de taxi’s van het leerlingenvervoer parkeren bij het
brengen en halen van de leerlingen. Voor ouders en personeel is er voldoende
parkeergelegenheid aan de overkant van de weg.
Het gebouw biedt beneden ruimte aan acht
groepen. Sinds maart 2021 is daarnaast het
handvaardigheidslokaal boven in gebruik als
negende groepslokaal. De groepen hebben een
eigen ingang of delen deze met één andere
groep. Dit draagt bij aan de rust en het
overzicht bij het naar binnen en buiten gaan,
en bevordert daardoor het gevoel van
veiligheid.
Rondom het hele gebouw is een plein om te
spelen. Het schoolplein is afgeschermd door
een omheining. In 2021 is het schoolplein
volledig vernieuwd waardoor er veel meer
speelmogelijkheden zijn!
Per twee groepen is er een tussenruimte. Hier kunnen kinderen alleen of in kleine groepjes
werken, eventueel onder begeleiding van een onderwijsassistent.
De lokalen hebben een verbinding met de centrale ruimte, het Schippersplein. Deze ruimte
wordt soms door leerlingen gebruikt om te werken en is verder de plek voor gezamenlijke
vieringen, presentaties bij projecten e.d.
Beneden bevinden zich verder een administratieruimte,
schoolbibliotheek, een werkhoekje voor het personeel en
bovenverdieping zijn een aantal werkruimtes.

een orthotheek, de
een keuken. Op de

In het eigen gebouw is geen lift aanwezig; zo nodig kan de bovenverdieping met de lift
bereikt worden via de sporthal en een doorgang naar De Boei.
Voor bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de sporthal. Voor buitenactiviteiten
zijn de sportvelden en het recreatiepark Pittelo op loopafstand.
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De schoolgrootte
De Boei is de laatste jaren sterk gegroeid. Per augustus 2021 zijn er ongeveer 105
leerlingen verdeeld over 9 groepen. De leeftijd waarop leerlingen binnenkomen ligt lager
dan een aantal jaren geleden. De nieuw gestarte negende groep is dan ook een
onderbouwgroep, waardoor we voor de jonge leerlingen de groepsgrootte kunnen
beperken. Onze leerlingen zijn afkomstig van diverse (basis)scholen in Assen en
omliggende gemeenten.
Leerlingenpopulatie
De Boei verzorgt onderwijs aan een uiteenlopende groep leerlingen. Er kan sprake zijn van
diverse oorzaken waarom het onderwijs in een reguliere basisschool niet voldoende kan
worden afgestemd op de specifieke behoeften van een kind.
De Boei biedt zo mogelijk plaats aan kinderen met:
· leerproblemen
· een ontwikkelingsachterstand (vanaf ± IQ 60), of –stoornis;
· een enigszins beperkte spraak- en taalontwikkeling;
· sociaal-emotionele problemen;
· motorische problemen;
· werkhoudingproblemen;
. een lichte stoornis in het autistische spectrum (Ass);
· hechtingsproblemen;
· een fysieke beperking;
· een visuele of auditieve beperking;
· AD(H)D;
· een combinatie van bovengenoemde problematieken
De grens van wat op De Boei mogelijk is, wordt bepaald door de zwaarte of de ernst van
de problematiek van een kind voor zichzelf, de groep en/of de school. Leerlingen moeten
in ieder geval kunnen functioneren binnen de grenzen van de school voor speciaal
basisonderwijs.
Dit houdt in dat:
· Bij de leerling sprake moet zijn van ontwikkelingsdrang en beïnvloedbaarheid, het kind
moet kunnen profiteren van instructie en (bege)leiding.
· Er sprake moet zijn van adequate zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het kind moet
gedurende bepaalde momenten kunnen afzien van direct contact of ondersteuning door de
begeleider (uitgestelde aandacht).
· Het kind moet kunnen functioneren in een groep met een gemiddelde groepsgrootte van
12-16 leerlingen met 1 leerkracht.
· De school moet antwoord kunnen geven op de specifieke hulpvraag van het kind.
· Het kind structureel geen gevaar mag vormen voor zichzelf of de omgeving.
· Het kind niet structureel een belemmering mag vormen voor het onderwijsleerproces van
de rest van de groep.
· Het kind niet is aangewezen op zeer frequente 1-op-1 begeleiding
Doelen
De Boei is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat de wettelijke kaders
van het primair onderwijs van toepassing zijn. Deze zijn vastgelegd in de kerndoelen.
Deze doelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten
en kunnen. De overheid stelt de kerndoelen voor het onderwijs vast. Vakken waarvoor
kerndoelen gelden zijn wettelijk verplicht. Dit zijn de volgende:
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•
•
•
•
•
•

Nederlands
Engels
Rekenen/wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs

Onze leerlingen verschillen sterk in hun mogelijkheden. De Boei moet het onderwijs
afstemmen op deze verschillen en op de individuele onderwijsbehoeften. Voor iedere
leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief op waarin o.a. beschreven staat volgens
welke leerlijn(en) we onderwijs aanbieden. Dit om het passende doel, het uitstroomniveau
naar het Voortgezet Onderwijs, te kunnen behalen. Waar mogelijk en passend werken we
aan het bereiken van referentiedoelen taal, lezen en rekenen/wiskunde.
In ons onderwijs nemen de vakgebieden taal, lezen en rekenen een centrale plaats in. Dit
zijn basisvaardigheden die mogelijkheden vergroten in het voortgezet onderwijs, voor een
afgeronde beroepsopleiding en werk in de
toekomst.
Naast deze vakken komen alle overige
leergebieden in de school aan bod. Voor
verschillende van deze vakken maken we
intensief gebruik van digitale lessen
(Wereldoriëntatie, Engels). Het digitale
aanbod (met filmpjes en veel visuele
ondersteuning)
helpt
leerlingen
te
betrekken bij de inhoud van dit aanbod.
Door een aanbod van creatieve vakken en
techniek streven we naar de ontwikkeling
van de talenten van onze leerlingen. Dit
draagt bij aan de beleving van competentie
en eigenwaarde.
In het dagelijkse onderwijs speelt (aandacht voor) de sociaal-emotionele ontwikkeling een
rol. In de groepen wordt aan sociaal-emotionele doelen gewerkt vanuit data uit SCOL. Dit
is een instrument voor sociale ontwikkeling, met vragenlijsten voor leerkrachten en
leerlingen (v.a. midden-/bovenbouw). Ook PBS (zie ‘pedagogische en didactische visie’)
ondersteunt het werken aan doelen op dit gebied.
Doelen in de sfeer van ‘Burgerschap en sociale integratie’ komen in diverse lessen aan de
orde. Thema’s uit o.a. de methodes voor taal- en leesonderwijs en wereldoriëntatie bieden
hiervoor aanknopingspunten.
Aanmelden
Aanmelding voor De Boei kan pas plaatsvinden nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is
afgegeven
door
de
Commissie
van
Toelaatbaarheid
(CvT)
van
het
Samenwerkingsverband PO 22.01.
De verwijzende school heeft hiervoor een dossier gemaakt en ingediend, dat o.a. beschrijft
op wat er gebeurd is in alle stappen in het zorgtraject. De onafhankelijke CvT beoordeelt
het dossier. In ieder geval moet worden geacht dat het onderwijsprogramma van het
Speciaal Basis Onderwijs een meerwaarde heeft ten opzichte van de reeds geboden hulp
aan de leerling in het basisonderwijs (= verwijzende school).
Bij aanmelding van een leerling op de Boei is er een eerste kennismakingsgesprek van
ouder(s) met de directie. In dit gesprek luisteren we naar het verhaal van ouders. Hoe
kijken ouders aan tegen hun kind, waar liggen zorgen, wat zijn sterke kanten? Wat heeft
de leerling nodig in het onderwijs? Er wordt verteld hoe het onderwijs op De Boei is
georganiseerd. Er wordt een rondleiding gegeven, zodat ouders zich een beeld kunnen
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vormen van de sfeer op school, de inhoud van het onderwijs en de inrichting van het
gebouw. Er is gelegenheid om vragen te stellen.
Leerlingen die geplaatst zijn, krijgen vooraf de mogelijkheid om de school te bekijken en
kennis te maken met hun nieuwe groep en leerkracht.
Plaatsing op De Boei vindt plaats binnen 8 weken nadat de toelaatbaarheidsverklaring is
afgegeven. Het heeft de voorkeur leerlingen op school te laten starten aan het begin van
het schooljaar of na een vakantie.
Leerplicht
Leerlingen vanaf vijf jaar zijn volledig leerplichtig. De Boei volgt
de richtlijnen, zoals vermeld in de Leerplichtwet. In de
Leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun
kinderen naar school gaan. Gemeentes hebben de taak dit te
controleren. Voor ouders van leerlingen die met taxivervoer (=
georganiseerd vervoer) komen, is het belangrijk te weten dat
ouders verantwoordelijk zijn voor het schoolbezoek. Dus ook als
het vervoer met de taxi of bus op enig moment niet mogelijk is,
blijft u als ouder verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw
kind(eren)!

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij
aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen
met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u
geen verlof nemen.
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering
vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend wordt op grond
van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de praktijk wordt deze
regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van twee weken ook
bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen.
Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is
de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er
een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan
opleggen.
Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen De Boei niet kan bezoeken, dan horen we dit
graag vóór aanvang van de lessen. We nemen contact met u op als uw kind binnen een
half uur na aanvang van de lessen niet aanwezig is, zonder dat hiervan melding is gemaakt.
We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of
afwezigheid van de kinderen geregistreerd.
Bij regelmatig te laat komen of verzuim van 16 uur in een periode van vier weken, volgen
wij het ziekteverzuimprotocol opgesteld door de leerplichtambtenaar. In samenspraak met
de leerplichtambtenaar wordt dan gekeken wat de reden van het verzuim is. Indien er geen
wettige reden voor het verzuim is, kan een proces-verbaal worden opgemaakt, Veilig Thuis
worden ingeschakeld of een zorgmelding worden gedaan.
De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage (zie ook de
leerplichtwet artikel 13, 14 en 15).
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Uw kind wordt ziek tijdens een schooldag
Het kan voorkomen dat een kind gezond naar school komt en tijdens de schooluren ziek
wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal
door De Boei altijd contact worden opgenomen met de ouders of met een door hen
aangewezen persoon.
Een enkele keer komt het voor dat ouders
Als deze situatie zich voordoet, dan zal de
het kind gebaat is met een ‘eenvoudige’
raadplegen. Hierbij worden de medische
allergieën) meegenomen.

of aangewezen personen niet te bereiken zijn.
leerkracht een zorgvuldige afweging maken of
pijnstiller en/of dat het nodig is een arts te
gegevens uit het aanmeldingsformulier (o.a.

Aantal uren onderwijs per jaar per groep
In acht jaar tijd moeten kinderen 7520 uur onderwijs volgen. Op De Boei geven we jaarlijks
minimaal 940 uur les. Dit is voor schooljaar 2021-2022 25 uur per week (voor alle groepen
hetzelfde). Het aantal margedagen, waarop het team bijv. scholing volgt of vergadert (voor
2021-2022: 6 dagen) wordt zodanig vastgesteld dat voldaan wordt aan de wettelijke
vereiste hoeveelheid onderwijsuren.
Kinderopvang
De Boei biedt geen voor- of naschoolse opvang. In de praktijk merken we dat - na plaatsing
op De Boei - kinderen bijna altijd gebruik blijven maken van de opvang waar ze al bekend
mee zijn. Dat kan ook voor ouders prettig zijn omdat ze dan meer kinderen uit hun gezin
naar eenzelfde adres kunnen brengen en/of ophalen. Als CKC- school werken we samen
met de CKC-kinderopvanglocaties in Assen. Dit houdt in dat De Boei/CKC Drenthe
vervoer kan aanbieden van de voorschoolse opvang (van een CKC-kindcentrum in Assen)
naar de Boei en vervoer van de Boei naar de naschoolse opvang in een CKC-kindcentrum
in Assen. Ouders, die buiten Assen wonen verwijzen we naar de mogelijkheden die het
leerlingenvervoer kan bieden. Dit in overleg met de woongemeente.

Aandacht voor boeken en letters in de kleutergroep
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2.

De organisatie

CKC Drenthe
De Boei maakt onderdeel uit van de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. Deze
stichting bestaat uit 30 kindcentra, verdeeld over zes Drentse gemeenten, te weten Assen,
Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. De kindcentra
variëren van grootstedelijke tot kleine plattelandscentra.
Aangesloten zijn bij een (grotere) stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de
ontwikkelingsmogelijkheden van ons kindcentrum ten goede. Voor meer informatie:
www.ckcdrenthe.nl
CKC Drenthe is toonaangevend in onderwijs en opvang, vanuit de Christelijke identiteit.
Als organisatievisie geldt: Jij wordt gezien!
Deze visie vertaalt zich in:
• Jij wordt gezien: ieder kind
• Jij wordt gezien: wij maken ons onderwijs passend
• Jij wordt gezien: wij bieden kwaliteit
• Jij wordt gezien: werkplezier
• Jij wordt gezien: anderen en de wereld
Raad van Toezicht en College van Bestuur
CKC Drenthe is een stichting, bestaande uit een Raad van Toezicht (6 personen) en een
College van Bestuur (2 personen).
Kwaliteitszorg
Regelmatig bekijken directie, team en bestuur welke veranderingen doorgevoerd moeten
worden om de kwaliteit van ons kindcentrum steeds te verbeteren. Dit doen we cyclisch
en systematisch aan de hand van het stelsel van kwaliteitszorg dat door het bestuur is
opgesteld. We stellen hiervoor een vierjaren plan op. Dit plan wordt het schoolplan
genoemd. Per onderwerp beschrijven we wat we ieder jaar willen bereiken, hoe we dat
willen bereiken, wanneer we dat doen en wie er verantwoordelijk voor is. Dit plan wordt
jaarlijks geëvalueerd.
Voor het schrijven van dit plan maken we gebruik van interne- en externe informatie.
Voorbeelden van interne informatie zijn tevredenheidspeilingen die wij om het jaar
afnemen onder leerlingen van de bovenbouw, ouders en leerkrachten. Ook de
onderwijsresultaten zijn voorbeelden van interne informatie. Een bezoek van de Inspectie
van het Onderwijs en het interne auditteam zijn voorbeelden van externe informatie.
Onder kwaliteitszorg valt ook scholing en deskundigheidsbevordering van personeel. Ieder
jaar stellen wij een scholingsplan op met een beschrijving van de te volgen scholing.
Scholing kan in teamverband gevolgd worden, maar ook individueel.
Wat hebben we gedaan in 2020-2021?
Het schooljaar startte met een nieuwe directeur, de heer Yco Huizinga.
Al snel werd duidelijk dat door de Corona-maatregelen een aantal voornemens niet volgens
plan kon doorgaan. Dit gold vooral voor de plannen waarbij fysieke bijeenkomsten voor
het hele team aan de orde waren. Alleen in september 2020 is een studiedag georganiseerd
rondom de invoering van de nieuwe leesmethode (Atlantis) en ‘didactisch handelen’. Het
geplande coachingstraject rondom feedback en communicatie is volledig vervallen. Dit
geldt ook voor het afronden van het project ‘werken met doelen'.
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Voor het dagelijkse onderwijs heeft vooral de periode van de lockdown veel impact gehad.
Ondanks veel positieve ondersteuning door ouders in het thuisonderwijs en de
mogelijkheden voor een digitaal aanbod, was dit voor leerlingen, ouders en leerkrachten
een moeilijke tijd. Er werd een groot beroep gedaan op de noodopvang (veel meer dan in
de eerste lockdown). Meer dan een derde deel van de leerlingen maakte hiervan gebruik.
Voor een beperkt deel was dit op basis van een ‘cruciaal beroep'. In de meeste gevallen
was het om sociaal-emotionele redenen.
Na heropening van het onderwijs hebben we extra
ingezet op het gebied van 'technisch lezen’. Zowel door
extra menskracht als door een herverdeling van
beschikbare onderwijsassistentie hebben we voor
leerlingen met een achterblijvende leesontwikkeling
dagelijks individueel een kwartier extra leesbegeleiding
geboden. Vlak voor de zomervakantie zijn de leerlingen
opnieuw getoetst. De resultaten hiervan worden nog
verwerkt en meegenomen in de plannen bij de start van
2021-2022.
Gelukkig konden twee grote projecten doorgaan. Het
eerste project was de realisering van een nieuw
schoolplein. Voor alle leeftijdsgroepen zijn nu meer en
fijne speelmogelijkheden aanwezig! Ook de bestrating
rondom het gebouw is aangepast waardoor de
hoogteverschillen minder gevaar opleveren.
Het tweede project was de invoering van een nieuwe
website, inclusief een ouderportaal/ school-app (‘Social
Schools’). Dit besloten ouderportaal blijkt heel eenvoudig in gebruik en maakt direct
contact met groepen ouders mogelijk. In de Corona-tijd hebben we daarvan volop kunnen
profiteren.
Actuele voornemens: plannen 2021-2022
Een groot deel van onze plannen voor het schooljaar 2021-2022 komt voort uit alles wat
we hebben voorbereid in het kader van het ontwikkelingstraject NPO. We krijgen voor
dit traject in 2021-2022 en 2022-2023 extra geld van het Rijk. Vanaf mei 2021 zijn de
plannen uitgewerkt, ook in overleg met de MR van De Boei. Speerpunten in deze plannen:
•
leesonderwijs. We zetten extra ondersteuning in voor
individuele leerlingen en kleine groepjes die achterblijven in de
ontwikkeling van technisch lezen. (inzet van extra uren onderwijsassistentie, aanschaf en inzet van speciale programma's voor
dyslectische en leeszwakke leerlingen). Daarnaast werken we aan
leesbevordering en leesplezier
(intensiever werken met de
methode Atlantis, extra ondersteuning vanuit de Asser
Bibliotheek).
•

teamscholing "feedback” (studiedag in september 2021). Een goede vorm van
feedback bevordert de ontwikkeling. Dit geldt zowel voor feedback die leerkrachten
aan leerlingen geven, maar ook voor leerlingen onderling, en voor volwassenen
onderling. Daarmee is het een krachtig instrument in het onderwijs.

•

inzet “Special Heroes”. Dit programma biedt leerlingen met extra
onderwijsbehoeften gerichte (introductie)lessen in diverse sporten. Het wordt in
blokken van een aantal lessen gegeven. We willen hiermee ‘bewegen’ stimuleren.
Bekend is dat bewegen ten goede komt aan diverse ontwikkelingsgebieden; juist in
de Coronatijd hebben kinderen minder kansen gehad op beweegactiviteiten.
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Overige plannen:
• pilot gezinsklas. Samen met een externe partner wordt met een aantal leerlingen
en ouders een project uitgevoerd waarin kind, ouder en leerkracht samen werken
aan leer- en gedragsdoel(en).
• PBS. Studiedag team (oktober 2021). Door de corona-periode is de aandacht voor
PBS wat op de achtergrond geraakt. Doel is nu: borgen wat we hebben bereikt en
vervolgstappen zetten.
• ICT. Bij het begin van schooljaar 2021-2022 verwachten we de levering van een
aantal Chromebooks. Na deze levering zullen we voor alle leerlingen vanaf het
onderwijsniveau (ong.) groep 3 beschikken over een iPad of Chromebook. We
kunnen deze middelen nog
planmatiger inzetten bij de
verwerking en extra oefening van
de leerstof.
Uit 2020-2021 zijn nog blijven staan:
• ICT. Afronden van de
roboticaleerlijn door invoering
van projecten voor alle groepen
(digirups, bee-bots, bluebots en
3D-printerproject).

•
•

Muziek. Oriëntatie op en eventuele invoering van een nieuwe methode voor
Muziek in de klas.
Afronding beleidsplan Burgerschap. In 2020-2021 is een aanzet gemaakt om
dit beleidsplan actueel te maken. Per augustus 2021 is nieuwe wetgeving
ingevoerd. Het conceptplan zal worden aangepast aan de eisen vanuit deze
vernieuwde regels.

Het project ‘kunstweken’ in het voorjaar van 2021
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3.

Ons team

De directie van De Boei
De directie wordt gevormd door de directeur, dhr. Yco Huizinga en de adjunct-directeur
mw. Ria Ottens. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor het aanbod en de kwaliteit op de
Boei. Zoveel mogelijk is dagelijks minstens één directielid aanwezig op school. Voor vragen
of problemen kunt u zich altijd wenden tot de directie. Een keer per 2 weken is mw. José
Ubels hiervoor op woensdagen beschikbaar.
De intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider coördineert de zorg binnen de school. Zij coacht en ondersteunt
leerkrachten op het gebied van zorg. Te denken valt aan vragen rond het opstellen van
groepsplannen of klassenorganisatie. De IB-er voert gesprekken met de leerkrachten om
de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (groepsbesprekingen). Daarnaast is ze
betrokken bij individuele zorg voor leerlingen. Dit betreft bijv. het op- of bijstellen van
ontwikkelingsperspectieven, handelingsplannen, de overgang naar een vorm van
Voortgezet Onderwijs, en overleg met externe (zorg)partners en ouders. De IB-er heeft
voorts een rol in het op gang brengen van vernieuwing en ontwikkeling op schoolniveau.
De leerkracht
De leerkracht is de spil in het
onderwijs. Met de pedagogische en
didactische kennis is hij/zij de
persoon die ervoor zorgt dat
leerlingen zich ontwikkelen en aan
het einde van onze school de
basisvaardigheden
voldoende
beheersen om in te stromen in een
passend vervolgonderwijs.
Daarnaast heeft de leerkracht ook
taken buiten de lesuren. Denk hierbij aan overleg met de intern begeleider, contacten met
ouders en/of hulpverleners, organisatie van schoolactiviteiten, deelname aan de
medezeggenschapsraad, enz. Leerkrachten houden daarnaast hun deskundigheid op peil
door het volgen van scholing.
Vervanging bij ziekte van leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht. Als er geen
invalkracht beschikbaar is, spant de directie zich in om een andere oplossing te vinden.
Onderwijsassistenten (alleen of met z’n tweeën) nemen soms de begeleiding van een groep
waar. Is er geen passende oplossing te vinden, dan zullen de kinderen in het uiterste geval
naar huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Onderwijsondersteunend personeel
Op De Boei zijn naast leerkrachten ook teamleden werkzaam in andere
(onderwijsondersteunende) functies en taken.
Onderwijsassistenten
Ter ondersteuning van het onderwijs zijn vijf onderwijsassistenten werkzaam op de Boei.
Zij werken volgens rooster als onmisbare ondersteuning voor de groepen, individuele
leerlingen en schoolprojecten. In schooljaar 2020-2021 zijn extra middelen beschikbaar
gesteld voor ‘hulp in de klas'; hiermee is de tijdelijke inzet van een extra onderwijsassistent
(vooral in de onderbouwgroepen) gerealiseerd. Deze gelden lopen nog door in schooljaar
2021-2022.
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Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
De jongste kinderen bewegen met hun eigen leerkracht in het speellokaal. Vanaf groep
Botter krijgen alle leerlingen op dinsdag en vrijdag bewegingsonderwijs van één van onze
twee vakleerkrachten in de sporthal naast de school.
Orthopedagoog
Bij specifieke gedrags- en/of leerproblemen doet de orthopedagoog onderzoek en geeft
handelingsadviezen. De orthopedagoog speelt een rol bij het vast- of bijstellen van het
ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen, vooral in bijzondere situaties. Als een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moet worden aangevraagd stelt de orthopedagoog een
deskundigenadvies op.
Schoolmaatschappelijk werkende
De schoolmaatschappelijk werker voert startgesprekken met de ouders van alle nieuwe
leerlingen. Zij informeert en adviseert ouders. Ook ouders van zittende leerlingen kunnen
worden ondersteund. Het initiatief kan zowel van ouders als school uitgaan.
Onderwijskundig specialist
Bij specifieke leerproblemen kan de hulp ingeroepen worden van onze onderwijskundige
ondersteuner. Deze kan een onderzoek naar de leerproblematiek uitvoeren.
De
leerkrachten en/of onderwijsassistenten kunnen ondersteund worden bij het verlenen van
extra begeleiding bij deze (leer)problemen.
Levert deze hulp te weinig rendement op, of zijn de leerproblemen te specifiek, dan zal de
leerling door middel van een eigen handelingsplan worden begeleid.
Logopedist
De logopedist/leerkrachtondersteuner helpt leerlingen die extra taal-, lees- en/of
luistertraining nodig hebben en/of ondersteunt en adviseert de leerkracht hierbij. Bij
uitzondering onderzoekt zij leerlingen op het gebied van taal en spraak. Logopedische
behandeling vindt niet of bij hoge uitzondering plaats; als dat aan de orde is worden ouders
verwezen naar een extern logopedist.
OICT-er (Onderwijskundig Informatie-en Communicatie Technieker)
Een OICT-er is geen aparte functie in de school maar wel een bijzondere taak voor een van
de teamleden. De ontwikkelingen op het gebied van ICT zorgen voor snelle veranderingen
in het onderwijs. Samen met de bovenschoolse ICT-ondersteuning voeren we beleid uit
dat erop gericht is ICT-middelen optimaal in te zetten voor het bereiken van
onderwijsdoelen. Een belangrijke taak van de OICTer binnen de school is het begeleiden,
stimuleren en inspireren van leerkrachten bij de inzet van ICT en multimedia in de les.
Administratief medewerker/Conciërge
Voor de dagelijkse schoolzaken en administratieve werkzaamheden is er ondersteuning
door een conciërge en een administratief medewerker.

14

Stageplaatsen
Alle kindcentra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan studenten van Pabo Stenden.
De Pabo is een opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Stages vormen een belangrijk
onderdeel. Doordat studenten meedraaien in het hele onderwijsgebeuren krijgen ze een
goed beeld van het huidige onderwijs. Ze maken zowel mooie als lastige situaties mee en
leren hoe ze daarin kunnen handelen. Theorie wordt aan de praktijk gekoppeld doordat ze
de leerkrachten in de klas zien lesgeven en hierover gesprekken voeren. Zo krijgen ze zicht
op de keuzes en beslissingen die het handelen vormgeven. Het opleiden van studenten is
ook voor school van belang. We krijgen de nieuwe inzichten via de studenten en we worden
kritischer op ons eigen lesgeven door de gesprekken die worden gevoerd.
De Boei biedt ook stageplaatsen aan MBO-studenten die de opleiding tot onderwijsassistent
volgen. Ook hiervoor geldt dat we hierbij de meerwaarde voor alle partijen in het oog
houden. De stagiaire, als mogelijk toekomstige collega, krijgt volop kansen tot leren in
onze praktijk. Wij hebben baat bij de initiatieven en ideeën, en de leerlingen profiteren van
de extra handen in de groep.
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4.

De ouders

Ouderbetrokkenheid
Hoewel de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de kinderen is de
betrokkenheid en hulp van ouders uiterst belangrijk. Tijdens het afstandsonderwijs is dat
nog extra duidelijk geworden.
Ouders weten veel over de ontwikkeling van hun kind(eren). Zij kunnen vertellen over de
ervaringen thuis en op de vorige school. Om goed te kunnen inspelen op de specifieke
behoeften van een kind, hebben we als school informatie en inbreng van de ouders nodig.
Het is hierbij tweerichtingsverkeer. Als school informeren wij de ouders over (hun kind op)
school. Daarnaast is het van belang dat de school op de hoogte is van zaken thuis rond
kind(eren), die voor school van belang zijn. Dit eist van ons als schoolteam een luisterende
houding. Jaarlijks, in de tweede schoolweek ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging
voor een welkomgesprek.
In een ontwikkelingsperspectief (leerlingplan), groeps- en/of handelingsplan van een kind
worden bijzonderheden schriftelijk vastgelegd.
Informatievoorziening/ contact
Directe communicatie en informatie-uitwisseling is heel belangrijk. Wanneer er vragen zijn
of problemen met een kind, is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt voor de
ouders. Deze is ook verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken.
Tijdens het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop er contact wordt onderhouden
met ouders. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Op de volgende manieren
onderhoudt De Boei in ieder geval contact:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

de jaarlijkse schoolgids (de volledige versie op de website, de verkorte
praktische gids ook op papier aan het begin van ieder schooljaar).
het maandelijkse bulletin “het BoeiJournaal”. Dit wordt op de laatste
vrijdag van iedere maand gedeeld via
Social Schools en op de publieke
website
geplaatst.
(www.ckcdeboei.nl)
het ouderportaal “Social Schools”.
De
besloten
omgeving
waarin
individuelegroepsen
schoolinformatie
wordt
gedeeld.
Ouders ontvangen gegevens om
hierop een account aan te maken na
plaatsing van hun kind op De Boei.
een kennismakingsgesprek met de
leerkracht (welkomgesprek).
de
bespreking
van
het
(bijgestelde)
leerlingplan/ontwikkelingsperspectief (2 keer per jaar, na de CITOtoetsen).
het inloopspreekuur (2 keer per jaar).
het leerlingenrapport.
gesprekken in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs.
ouderavond (mede georganiseerd door de OR).
verschillende activiteiten.

De informatievoorziening aan gescheiden ouders
De wet geeft aan dat beide ouders recht hebben op alle informatie over hun kind, ook na
een echtscheiding. Hierbij moet u denken aan zaken als schoolkeuzen, prestaties,
onderzoeken die op school plaatsvinden, financiën, etc. Alleen met een rechterlijke
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beschikking kan hiervan worden afgeweken. In een dergelijk geval vervalt de
informatieplicht voor de school. Als dat aan de orde is, moet deze beschikking met De Boei
worden gedeeld.
Alle informatie, ook schriftelijke, wordt door de school verstrekt aan de verzorgende ouder.
Verwacht wordt dat de verzorgende ouder de andere ouder informeert.
Voor de school willen we dubbele oudergesprekken tot een minimum beperken.
We streven ernaar dat beide ouders zich tot het uiterste inspannen om samen aanwezig te
zijn op school, bij één van de ouders thuis of elders, bij gesprekken over hun kind. Dit
voorkomt miscommunicatie.
Inzet van ouders
Ouders kunnen bijdragen aan de kwaliteit van De Boei, door deelname aan organen zoals
de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). En daarnaast zijn we ook erg blij met (praktische) hulp
bijv. bij vervoer naar excursies, bij handvaardigheids- of technieklessen, of in de
begeleiding van sportdagen of speciale activiteiten.
De OR bestaat uit ouders en wordt aangevuld met een teamlid/ directielid. De OR
organiseert samen met het team jaarlijkse bijzondere activiteiten voor leerlingen. Onder
andere via het ouderportaal (Social Schools) wordt regelmatig een oproep gedaan voor
ondersteuning bij activiteiten.
De MR is wettelijk verplicht op elke school en bestaat uit ouders en personeel. Op De Boei
bestaat de MR uit 3 ouders en 3 teamleden. De MR praat mee over alles wat met het
onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed
uitoefenen op het beleid van De Boei. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is
de instemmings- en adviesbevoegdheid. Vacatures voor de MR worden via het ouderportaal
en/of Boei-journaal verspreid.
De GMR bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken rond
de stichting CKC Drenthe. De GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van
CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig. Als in dit
orgaan vacatures ontstaan in de oudergeleding wordt dit gemeld via het ouderportaal en
in het Boei-journaal.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen allerlei
(onderwijs)activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8, sportdag etc.
Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van de Rijksoverheid. De
kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Op de Boei is de jaarlijkse ouderbijdrage €20 per kind per
jaar. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief met informatie over de wijze van
betaling. Voor schoolreis en schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd. In januari
krijgt u informatie over deze eigen bijdrage.
Van belang is te weten dat alle leerlingen meedoen aan onze activiteiten. We sluiten geen
leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Bij betalingsproblemen kunt u contact
opnemen met de directie.
Voor kinderen die in de loop van een schooljaar instromen, wordt een evenredig deel van
de ouderbijdrage in rekening gebracht.
In overleg tussen de OR en de MR wordt jaarlijks besproken welke activiteiten worden
georganiseerd. Ook de begroting komt dan aan de orde. De Stichting Vrienden van de Boei
organiseert het financieel beheer samen met de penningmeester van de OR. De MR houdt
17

hierbij een vinger aan de pols ook in controlerende zin. Jaarlijks (in de herfst) komen
begroting en verantwoording aan de orde.

Privacywetgeving
Op De Boei gaan wij zorgvuldig om met de privacy van
onze leerlingen. De manier waarop we dat doen is
vastgelegd in het privacyreglement. Op onze website
kunt u dit reglement vinden. Dit reglement is met
instemming van de GMR vastgesteld.
De gegevens die over kinderen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens die nodig zijn voor de begeleiding van onze leerlingen en de organisatie
van ons onderwijs.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).
Daarnaast leggen leerkrachten en betrokken medewerkers gegevens vast zoals cijfers,
vorderingen en bijzonderheden over de ontwikkeling van een leerling.
Soms worden er extra persoonsgegevens vastgelegd. Denk daarbij b.v. aan medische of
diagnostische gegevens.
In verband met de identiteit van De Boei beschikken we wij graag over de
geloofsovertuiging van gezinnen, zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs
rekening mee kunnen houden. Het geven van deze informatie is vrijwillig.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers die
daar voor hun werk gebruik van moeten maken.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale onderwijsmiddelen. De leveranciers
hiervan moeten daarvoor over enkele leerlinggegevens kunnen beschikken. Wij hebben
met hen duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens. De leverancier
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat
misbruik wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de
gegevens niet kloppen, zullen wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn
opgeslagen niet meer van belang zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke
gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u
contact opnemen met de directeur.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons kunnen klachten voorkomen.
We gaan ervan uit dat klachten zoveel mogelijk binnen de school opgelost worden met de
leerkracht en/of de directie. Voor klachten waarvoor geen oplossing wordt gevonden
bestaat een protocol klachtenregeling. Dit ligt ter inzage op De Boei.
Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst
terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: mw. W de Vries,
w.devries@ckcdrenthe.nl.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de eigen
klachtencommissie van CKC Drenthe.
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Klachtencommissie CKC Drenthe
t.a.v. De voorzitter
Postbus 167
9400 AD Assen
klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
Naast de eigen klachtencommissie zijn er de volgende commissies:
1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van
werknemers tegen besluiten van hun werkgevers.
2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van
medezeggenschapgeschillen.
3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende
het passend onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl
Schorsing en verwijdering
Schorsing
en
verwijdering
zijn zeer ingrijpende
maatregelen om
ernstig
grensoverschrijdend gedrag bij te sturen. Wanneer de situatie zich voordoet dat een
leerling niet stuurbaar is door een volwassene en niet in staat is onderwijs te volgen is dat
een reden tot schorsing. Het spreekt vanzelf dat dit pas bij uitzondering zal plaatsvinden.
Wij zullen hiermee uiterst zorgvuldig omgaan.
Vanzelfsprekend zullen wij u bij ongewenst gedrag zo spoedig mogelijk informeren. In
overleg met ouders (en eventuele zorgpartners) willen we gezamenlijk werken aan een
aanpassing van het gedrag en het voorkomen van oplopende problemen. Het inschakelen
van professionele hulp kan een onderdeel zijn van ons advies.
Een schorsing kan maximaal voor vijf aaneengesloten schooldagen worden besloten. De
toegang tot de klas (of het kindcentrum) wordt dan tijdelijk ontzegd, het onderwijs wordt
op een andere manier verzorgd (in de regel via thuiswerk). Het besluit tot schorsing wordt
schriftelijk en met opgave van redenen meegedeeld aan ouders. De inspectie en de
leerplichtambtenaar worden geïnformeerd. Ouders kunnen bezwaar maken tegen de
schorsing. Voordat een kind terugkeert, worden schriftelijke afspraken gemaakt.
Definitieve verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het College van Bestuur na
overleg met de directeur. Het document ‘Schorsing en verwijdering’ ligt op De Boei ter
inzage.
Veiligheid en arbeidsomstandigheden
Als kindcentrum willen wij veiligheid bieden aan kinderen, leerkrachten en ouders. Hiervoor
wordt regelmatig een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er wordt dan
gekeken naar de veiligheid van het gebouw, het meubilair en de arbeidsomstandigheden.
Eventuele verbeterpunten moeten opgelost worden.
Op De Boei is een aantal medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener. Ook oefenen wij
meerdere keren per jaar het ontruimingsplan.
Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als
chauffeur, gelden er veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittendenverzekering, het
dragen van gordels en het gebruiken van stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer
informatie verwijzen wij naar het protocol dat op de Boei ter inzage ligt.
We willen en kunnen echter niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen
ontwikkelen zich met vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met
aanvaardbare risico’s leren omgaan. Ongelukjes en bijna ongelukjes worden bijgehouden
in de incidentenregistratie, zodat we ons beleid rondom veiligheid zo nodig kunnen
bijstellen. Ouders worden van ongelukjes die zich bij hun kind voordoen, vanzelfsprekend
op de hoogte gesteld.
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Naast de fysieke veiligheid, moet de school ook in sociaal-emotioneel opzicht een veilige
plek bieden voor leerlingen en personeel. Hiervoor geldt een gedragsprotocol voor
personeel en leerlingen.
Veiligheid betekent onder andere dat men zich als persoon veilig voelt met betrekking tot
agressie en pesten. Door uitvoer te geven aan een pestprotocol en een gedragsprotocol
(dit gaat ook over het gebruik van de computer, en de digitale wereld) worden voor alle
personen in de school richtlijnen gegeven om een veilige school te zijn. Tijdens de lessen
is er dagelijks aandacht voor de sociale omgang met elkaar. Voor de leerlingen is juf Wia
de Vries beschikbaar als vertrouwenspersoon. Als PBS-coach coördineert zij het beleid voor
het tegengaan van pesten. Daarnaast treedt ze op als aanspreekpunt op dit gebied. In het
kader van het sociale veiligheidsbeleid (vastgelegd in een veiligheidsplan dat ter inzage
ligt op school) volgen wij de veiligheidsbeleving van onze leerlingen.

20

5.

Het onderwijs

Vakgebieden en inhoud
Het onderwijs wordt binnen de groepen georganiseerd en uitgevoerd. Door
groepsroosters onderling af te stemmen kan in een enkele individuele situatie een
leerling lessen volgen in een andere groep.
In de kleutergroep Aak wordt veel
ingezet op voorbereidende geletterden gecijferdheid. De methode
"Schatkist” biedt thema's met veel
gevarieerde oefenactiviteiten en een
registratie van de vorderingen op
allerlei ontwikkelingsgebieden.

In de groepen Botter, Doerak en Jol (en voor een deel Klipper) ligt het accent op het
aanvankelijke leren. Voor lezen/taal gebeurt dit met de methode ‘Veilig leren lezen’. Voor
Rekenen & Wiskunde met de eerste delen
van ‘Reken Zeker'. Het is belangrijk dat
leerlingen deze basis voldoende beheersen
om door te kunnen gaan naar de volgende
fase, die van het voortgezette leren.
Automatisering van basiskennis is een
belangrijk onderdeel.
Vanaf Klipper krijgt de overgang naar
voortgezet leren vorm. Het taal- en
leesaanbod wordt in de hogere groepen
meer klassikaal aangeboden, waarbij in de
verwerking met individuele verschillen
rekening wordt gehouden.
De planning van de leerstof is zichtbaar in
de diverse groepsplannen. In het overzicht zijn de gebruikte methodes opgenomen. De
inhoud van het onderwijs op De Boei voldoet aan de kerndoelen die het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft opgesteld voor het (speciaal)
basisonderwijs.
Vakgebied
Kleuteraanbod
Aanvankelijk lezen en spellen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend/studerend lezen
Schrijven
Taal
Engels
Spelling
Rekenen
Sociaal emotionele ontwikkeling
Burgerschap en sociale integratie
Wereldoriëntatie
Verkeer

Methode
Schatkist (versie 3)
Veilig leren lezen (Kim-versie)
Atlantis
Atlantis, Staal-Taal
Klinkers
Staal-Taal, Taalzee
Groove me
Staal-Spelling
Reken Zeker, Dagelijks rekenen,
Rekentuin
PBS /SCOL /Projecten/ Matrix
Burgerschap.
BLINK
Let’s go
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Expressie
Godsdienstige vorming

Eigenwijs, Moet je doen!
Trefwoord

Bijzondere activiteiten
Naast het reguliere aanbod zijn er op school (of soms op een andere plek) ook volop
bijzondere activiteiten. Via Social Schools wordt u op de hoogte gehouden. Regelmatig
worden hier ook foto's geplaatst na afloop van een dergelijke activiteit (natuurlijk alleen
met toestemming!). Voorbeelden hiervan zijn:
• Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek worden er activiteiten georganiseerd bij het thema (in 2021
is dat “Worden wat je wil – beroepen”). Het doel van de Kinderboekenweek is het
stimuleren van lezen door kinderen.
• Bibliotheek
De school heeft een samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek Assen. Alle groepen
doen mee met activiteiten op school of in de bibliotheek. Leerlingen kunnen boeken lenen
in onze schoolbibliotheek. In 2021-2022 zal deze samenwerking worden versterkt.
Gedurende een aantal dagdelen zal de onderwijsconsulent van de bibliotheek op De Boei
aanwezig zijn voor het geven van gastlessen en de begeleiding van leerkrachten en
groepen op het gebied van 'leesbevordering'. Ook lessen in het omgaan met digitale media
staan op de planning.
• Kunst en cultuur. Cultuurmenu Assen. Natuur- en
milieu-educatie
Alle groepen doen dit jaar mee aan de projecten van het
Duurzaamheidscentrum en het ICO. Deze projecten bestaan uit een
excursie en lessen op school. Elke groep gaat minimaal één keer per
jaar op excursie naar bijvoorbeeld: het Asser bos, de kinderboerderij,
het milieupark, de bijenschuur enz.
• Vieringen
Op school is er een kerstviering en een paasviering. Deze vieringen
krijgen inhoud vanuit onze christelijke identiteit en worden vaak
gecombineerd met een feestelijke lunch en/of groepsactiviteit.
• Schoolkamp
De groepen Skûtsje en Tjalk gaan samen op een tweedaagse schoolreis (kamp). De
leerlingen betalen een eigen bijdrage.
• Schoolreisje
De groepen met uitzondering van Skûtsje en Tjalk gaan jaarlijks op schoolreis. We kiezen
voor de verschillende leeftijdsgroepen een gezamenlijk programma, of een passende
invulling bij afzonderlijke leeftijdsgroepen.
• Sportdag en toernooien
Eén keer per jaar wordt er onder leiding van de vakleerkracht Bewegingsonderwijs een
sportdag of - instuif georganiseerd.
Soms kunnen we een voetbal-, en/of volleybalteam vormen en meedoen aan toernooien
tussen scholen onderling. Dit wordt jaarlijks en per activiteit bekeken.
• Koningsspelen
Het is een traditie geworden: na een vorstelijk gezamenlijk
ontbijt, meedoen met de Koningsspelen met verschillende
sportieve activiteiten.
• Familie-activiteit
De school organiseert jaarlijks een familieactiviteit, met als doel ouders, kinderen en
families een gezellig ontmoetingsmogelijkheid te bieden in en bij de school. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht of spelletjescircuit, afgesloten met een
(picknick)maaltijd.
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Burgerschap en sociale integratie
Burgerschap en sociale integratie omvat heel veel verschillende activiteiten en komt in veel
vakgebieden aan de orde. Het gaat onder anderen om het onder de aandacht brengen en
bevorderen van de sociale competenties van leerlingen. In de school oefenen de kinderen
bijvoorbeeld met samenwerken, overleggen en rekening houden met anderen.
Daarnaast gaat ‘Burgerschap’ over het bevorderen van de basiswaarden en kennis,
houdingen en vaardigheden om mee te kunnen doen in de democratische rechtsstaat. We
stemmen ons aanbod af op onze leerlingen. We houden het oog op risico’s en ongewenste
opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen. Wij zien de school als “oefenplaats”
voor kinderen waar het gaat om de openheid en betrokkenheid naar de samenleving. In
aansluiting bij nieuwe wetgeving (augustus 2021) zal in schooljaar 2021-2022 het
beleidsplan Burgerschap worden bijgesteld.
Resultaten van tevredenheidspeilingen
Het laatste tevredenheidsonderzoek onder ouders dateert van 2019. Ouders gaven de Boei
een 8.4 als rapportcijfer en toonden zich in hun totaalscores heel tevreden met de school.
Het volledige rapport is in te zien op school. Het geplande tevredenheidsonderzoek in het
voorjaar van 2021 is wegens de Corona-situatie niet doorgegaan. In de loop van 20212022 wordt een nieuw tevredenheidsonderzoek onder ouders gepland.
Eindopbrengsten afgelopen drie jaar
Voor iedere leerling wordt – na de start op De Boei - een ontwikkelingsperspectief
vastgesteld. Dit perspectief bevat ook een prognose voor het uitstroomniveau naar het
voortgezet onderwijs. Als er aanleiding voor is kan deze prognose op basis van tussentijdse
resultaten worden bijgesteld. Dan wordt altijd nader onderzoek gedaan en vindt hierover
overleg plaats met onder meer de IB-er. Met ouders wordt tijdens oudergesprekken
besproken hoe de vorderingen zich verhouden tot de prognose en wat eventueel wordt
aangepast in het onderwijs en de begeleiding i.v.m. de te bereiken doelen.
Onze schoolverlaters maken de eindtoets Route 8. In schooljaar 2020-2021 leidde de
uitkomst van de eindtoets niet tot een wijziging in uitstroomniveau dan wel plaatsing in
het VO.
In het volgende overzicht is te zien naar welke onderwijsvormen onze schoolverlaters zijn
gegaan in de afgelopen drie jaar.
VMBO
VMBO
VMBO
PRO
Tussenklas Voortgezet Totaal
regulier
LWOO
TL/HAVO
VMBO/
Speciaal
PRO
onderwijs
20181
3
0
5
3
4
16
2019
20192
7
3
7
3
2
24
2020
20204
2
3
2
5
16
2021
Veel kinderen die naar het VMBO gaan, worden geplaatst in het LWOO (Leerweg
Ondersteunend Onderwijs) op één van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Assen of
op een VMBO-afdeling in de regio. Leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan, gaan
meestal naar PRO Assen. Leerlingen die blijvend zijn aangewezen op extra begeleiding
gaan naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
Jaarlijks maken we een analyse van de uitstroomcijfers naar het VO in relatie tot onze
prognoses en gegeven schooladviezen. In het voorjaar van 2021 stroomde 75% van de
leerlingen precies uit op het niveau van de (2 jaar eerder opgestelde) prognose. 2
leerlingen (12,5%) stroomden uit op het bovenste niveau van de ‘dubbelprognose’ en 2
leerlingen op het laagste van de 2 niveaus in hun dubbelprognose.
Dit komt in grote mate overeen met de cijfers die we door de jaren heen zien.
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6.

De begeleiding van onze leerlingen

Op schoolniveau
• Het leerlingvolgsysteem
De onderwijsmethoden zijn voorzien van toetsen, die meten of de leerling zich de leerstof
in voldoende mate eigen heeft gemaakt. Ook wordt twee keer per jaar een aantal
onafhankelijke niveautoetsen afgenomen. De school gebruikt hiervoor de toetsen van het
CITO-leerlingvolgsysteem voor lezen, begrijpend
lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Naast de
toetsen op het didactische gebied wordt ook de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Dit
brengen we in kaart met het instrument SCOL.
Leerkrachten en bovenbouwleerlingen vanaf groep Kof
vullen 2 x per jaar een vragenlijst in. De uitkomsten
hiervan worden door de leerkracht met de IB-er
besproken. Op groeps- en/of individueel niveau worden
hieruit maatregelen en acties gepland.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt
bekeken of de ontwikkeling van de leerling voldoet aan
wat we in het individuele plan hadden opgesteld. Met
andere woorden: gaat het kind t.o.v. zijn voorspelde
ontwikkeling ‘voldoende vooruit?’ Waar nodig wordt
vervolgens het groepsplan bijgesteld of een handelingsplan opgesteld.
• Resultaten van het onderwijs
Met behulp van de uitkomsten op de CITO-toetsen worden individuele vorderingen van
leerlingen gevolgd, maar ook op groepsniveau brengen we per vakgebied de CITOuitkomsten in kaart. Hierdoor wordt het mogelijk het onderwijs in de groep bij te stellen
als de onderwijsresultaten dat nodig maken. Door als team op deze manier het onderwijs
en de resultaten te evalueren en plannen bij te stellen, kunnen we het onderwijs in de
groepen en aan de individuele leerlingen planmatiger invullen. We werken met andere
SBO-scholen in Noord-Nederland aan een systeem waarin we onze resultaten breder
kunnen vergelijken. Het doel hiervan is om de analyses te versterken en van daaruit het
onderwijs verder te ontwikkelen.
• Rapportage
De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport wordt
meegegeven vóór de kerst- en zomervakantie.
• Didactische leerlijnen
Voor de verschillende vakken (technisch en begrijpend lezen, spelling en
rekenen/wiskunde) zijn leerlijnen vastgesteld. Deze leerlijnen zijn te zien als “routes”
waarlangs het onderwijs loopt om een gegeven niveau te bereiken bij het einde van de
basisschoolperiode. De meeste leerlingen ontwikkelen zich volgens een van deze lijnen.
Wanneer dit niet het geval is, wordt voorzien in extra zorg, onderzoek en begeleiding.
• Groepsplan
Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in de groep,
wordt gewerkt met groepsplannen.
Het groepsplan wordt (wekelijks) geëvalueerd en twee keer per jaar opgesteld/bijgesteld
door de groepsleerkracht in overleg met de IB-er en orthopedagoog. Er wordt in
beschreven welke onderwijsbehoeften de groep heeft op het gebied van instructie en
ondersteuning en welke doelen de groepsleerkracht wil behalen.
• Handelingsplan
De basis voor het onderwijs is het groepsplan. Voor leerlingen die zich niet volgens het
groepsplan ontwikkelen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit
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plan richt zich dan ook alleen op die punten waar het kind niet past in het groepsplan. Het
handelingsplan wordt gemaakt voor een periode van ongeveer zes weken. Na evaluatie
wordt zo nodig een nieuw handelingsplan gemaakt en uitgevoerd.
• Zorgteam van De Boei
Op De Boei speelt de Interne Begeleiding een centrale rol in de leerlingenzorg. De Interne
Begeleider coördineert de verdeling van de extra zorg en is voorzitter van het Zorgteam.
De directie, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts zijn lid
van het Zorgteam. Dit team bespreekt welke hulp op schoolniveau mogelijk is en zoekt zo
nodig afstemming met externe instanties.
Tijdens de vergaderingen van het Zorgteam zijn contactpersonen aanwezig vanuit Accare
en VaartWelzijn. Deze directe afstemming is in de praktijk heel effectief gebleken. Aan
ouders van wie leerlingen in behandeling zijn bij Accare wordt toestemming gevraagd om
informatie uit te wisselen. Zo nodig worden leerlingen anoniem besproken. In het kader
van Positive Behavior Support vraagt de school in individuele gevallen (na toestemming
van ouders) advies aan de schoolmedewerker van Yorneo.
• Het onderwijskundig rapport
Wanneer een leerling de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. In
dit rapport geeft de Boei aan in welke mate een kind bepaalde leerstof beheerst. Eveneens
geven we informatie over het gedrag en beschrijven we op welke gebieden de leerling
speciale zorg nodig heeft.
Het is de gewoonte op onze school om rapportage pas te versturen, nadat er met ouders
is gesproken over de inhoud hiervan.
Op Stichtingsniveau
Alle leerlingen van de Boei hebben een toelaatbaarheidsverklaring, die is afgegeven door
de commissie van toelating van het Samenwerkingsverband PO 22.01. Deze 'TLV’ is
voorwaarde om op De Boei te kunnen worden geplaatst. De
Samenwerkingsverbanden zijn regionaal georganiseerd. CKC
Drenthe is o.a. aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO
22.01.
De Boei werkt nauw samen met het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe om kennis en
expertise met elkaar te delen. Dit team bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag,
onderzoek, ontwikkelingspsychologie en lichamelijke beperkingen. Een van de
orthopedagogen van dit ondersteuningsteam is voor een deel van haar werktijd werkzaam
op De Boei.

Op Gemeentelijk niveau
(opvoed)ondersteuning thuis (In Assen: Vaart Welzijn- Buurtteams – bureau Jeugd).
In de verschillende gemeenten zijn ondersteunende centra werkzaam op het gebied van
opvoeding en ontwikkeling. Dit onder verschillende benamingen, zoals Centra voor Jeugd
en Gezin (CJG) - Vaart Welzijn – Attenta – Sociaal Team. Alle ouders kunnen hier terecht
met vragen over opgroeien en opvoeden, voor advies, voorlichting en ondersteuning. En
niet alleen ouders. De centra zijn bedoeld voor aanstaande ouders, ouders, verzorgers,
jongeren van 0-23 jaar, professionals, buren, opa’s en oma’s. Waar mogelijk worden
vragen direct beantwoord, of wordt rechtstreeks advies en/of ondersteuning gegeven. En
als dat niet kan, wordt naar het juiste adres verwezen.
In de gemeentelijke centra werken bestaande organisaties samen die zich bezighouden
met jeugd en opvoeden, zoals GGD Drenthe, Noordermaat, Stichting Welzijn en Bureau
Jeugdzorg Drenthe. De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en het maatschappelijk werk
zijn hier dus ook onderdeel van. Op De Boei is de jeugdarts ook een schakel tussen
zorgteam en deze centra.
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Zoals hierboven is gemeld, verschilt het per gemeente (enigszins) hoe deze vorm van zorg
en ondersteuning is ingericht. Komt u er niet uit wat in uw situatie van toepassing is, dan
kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werkende van De Boei, mw. G.
Gietema.
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7. Namen en (mail)adressen
Algemeen adres

De Boei

deboei@ckcdrenthe.nl

Leerkrachten

Viola Woltjer

v.woltjer@ckcdrenthe.nl

Wilma Scholing

w.scholing@ckcdrenthe.nl

Jenny Arkema

j.arkema@ckcdrenthe.nl

Irene Voorintholt

i.voorintholt@ckcdrenthe.nl

Iris Hordijk

i.hordijk@ckcdrenthe.nl

Mirjam Sloots

mirjam.sloots@ckcdrenthe.nl

Lianne Beuving

l.beuving@ckcdrenthe.nl

Anke Heijs

a.heijs@ckcdrenthe.nl

René van der Velde

r.vandervelde@ckcdrenthe.nl

Wia de Vries

w.devries@ckcdrenthe.nl

José Ubels

j.ubels@ckcdrenthe.nl

Hanna Wildeboer

h.wildeboer@ckcdrenthe.nl

Yco Huizinga

y.huizinga@ckcdrenthe.nl

Ria Ottens

r.ottens@ckcdrenthe.nl

Intern begeleider

José Ubels

j.ubels@ckcdrenthe.nl

Orthopedagoog

Louise Jansen

l.jansen@ckcdrenthe.nl

Schoolmaatschappelijk werkende

Gerda Gietema

g.gietema@ckcdrenthe.nl

Directie

de Ouderraad:
Contactpersoon
Steunstichting

de
Medezeggenschapsraad:
Voorzitter
Leden

Adviserend lid
Klachtenregeling:
Contactpersoon De Boei
Vertrouwenspersoon CKC
Drenthe
Voorzitter
Klachtencommissie
CKC Drenthe:
Kantoor Bestuur en
College van bestuur

Naam:
Mw. I. Weerman
Mw. V. Buijnink
Dhr. Y. Huizinga
Mw. A. Erfmann

Contact:
Via school
csbo de Boei.
Tel: 0592-353403

Mw. H. Wildeboer
Mw. V. Buijnink
Mw. J. Valkeneer
Mw. E. Panneman
Dhr. R.J. van der Velde
Mw. V. Woltjer
Mw. H. Wildeboer
Dhr. Y. Huizinga

MR.deboei@ckcdrenthe.nl

Mw. W de Vries
Mw. S.D. Kits
Dhr. H. Harmsen
Dhr. B. Krijgsheld

w.devries@ckcdrenthe.nl
0592-412697
0592-344570
0592-331653

Groningerstraat 96

0592-409865

r.vandervelde@ckcdrenthe.nl
v.woltjer@ckcdrenthe.nl
h.wildeboer@ckcdrenthe.nl
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College van bestuur
Overige adressen:
GGD Drenthe
Afdeling
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdarts
Hulpverlening:
Veilig Thuis Drenthe
Jeugdbescherming Noord
MEE Drenthe
Inspectie van het
Onderwijs:
info@owinsp.nl

Postbus 167, 9400 AD
Assen
Dhr. E. Rietkerk, mw. B.
Poede
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

0592-306300 (receptie GGD)
088-2460246
(info jeugdgezondheid)

Mw. H. Snippe
Klompmakerstraat 2A,
Assen
Postbus 263, 9400 AG,
Assen
Eemland 3, Assen

088-2460244
0592-383755
0592-303999
0800-8051 (voor vragen over
het onderwijs)

www.onderwijsinspectie.
nl

Vertrouwensinspecteurs:
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld,
discriminatie en onverdraagzaamheid.
Leerlingenvervoer
Kijk op de site van uw
Gemeenten:
eigen woongemeente

0900-1113111
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