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Voorwoord 

 
Hierbij bieden wij ouders1 en andere belangstellenden onze CKC De Boei-gids 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 zijn/ 

haar 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 2019-
2023. 

 
Nieuw in deze Schoolgids is een hoofdstuk dat de hoofdlijnen rondom de 

leerlingondersteuning beschrijft: “het Schoolondersteuningsprofiel”. Op aanwijzing van de 

overheid vindt u de informatie over de zorg voor onze leerlingen vanaf nu in onze 
schoolgids. Daarnaast kunt u de meest uitgebreide versie nog steeds vinden als apart 

document op de website van De Boei.  
 

Alle 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, september 2022 

 

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. Ons onderwijs in hoofdpunten 

 
 

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. Bij de start van schooljaar 2022-2023 

zijn we als schoolteam in gesprek over onze missie en visie. In de loop van het jaar 
verwachten we een aangepaste en actuele tekst, die nog concreter aansluit bij onze 

onderwijspraktijk.  
 

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 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. De Positive 
Behavior Support-aanpak biedt ook 

specifieke aanknopingspunten waarmee we 

pestgedrag (in woord en gedrag, en via 
digitale media) willen voorkomen.  Er is een pestprotocol 

aanwezig op school. 
 
 

Manier van werken  

De Boei biedt onderwijs 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. 
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Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt de groepsindeling opnieuw gemaakt. Soms blijft 

een groep dezelfde samenstelling houden. Vaak zijn er ook verschuivingen, onder andere 
door de plaatsing van nieuwe leerlingen. 
  

Onderwijsactiviteiten vinden in principe plaats binnen de (stam)groep. Dit betekent dat 

voor sommige vakken (taal/lezen en rekenen) in één groep op verschillende niveaus wordt 
lesgegeven. Dit gebeurt dan in instructiegroepen. Vaak gaat het in de vorm van een circuit, 

met een afwisseling van instructie en verwerking. Onderwijsassistenten ondersteunen in 

de begeleiding in de groepen.  
 
 

Identiteit  
De Boei is een christelijke school met een open karakter. We bieden onderwijs aan kinderen 

uit gezinnen met alle levensovertuigingen. We vormen een schoolsamenleving, die zich 

kenmerkt door respect voor elkaar, door elkaar te accepteren, door eerlijk te zijn en door 
geweld te voorkomen. 

Samen willen we een gemeenschap zijn, waarin we elkaar dragen, bemoedigen en 
corrigeren. 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen de lessen godsdienstige vorming volgen. 

Tegelijk is in onze visie godsdienst meer dan bezinning tijdens een afgesproken lestijd; 
onze christelijke basis werkt door 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 gebouw kunnen de taxibusjes 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 ook 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. 
 
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, een orthotheek, de 

schoolbibliotheek, een werkhoekje voor het personeel en een keuken. Op de 
bovenverdieping zijn een aantal werkruimtes.  
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Rondom het hele gebouw is een plein om te spelen. Het schoolplein is afgeschermd door 

een omheining. In 2021 is het plein volledig vernieuwd waardoor er veel meer 
speelmogelijkheden zijn! 
 

 

 
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. 

 

 
Leerlingen onder de ‘parachute’ in de sporthal 
 

 

 
De schoolgrootte 

De Boei is de laatste jaren sterk gegroeid. Per augustus 2022 zijn er ongeveer 114 

leerlingen verdeeld over 9 groepen. De leeftijd waarop leerlingen binnenkomen ligt lager 
dan een aantal jaren geleden. Onze leerlingen zijn afkomstig van diverse (basis)scholen in 

Assen en omliggende gemeenten. 
 
 

Leerlingpopulatie 

De Boei verzorgt onderwijs aan een uiteenlopende groep leerlingen. Er kan sprake zijn van 
diverse oorzaken waardoor 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 een bepaalde tijd kunnen afzien van direct contact of 

ondersteuning door de begeleider (uitgestelde aandacht). Natuurlijk hangt dit ook 
samen met de leeftijd! 
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• Het kind moet kunnen functioneren in een groep met een gemiddelde groepsgrootte 

van 12-16 leerlingen met één leerkracht. 
• De school antwoord moet 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.  
 

Op de genoemde punten moet ontwikkeling in gang kunnen worden gezet, dan wel 
bevorderd. In het SBO staat onderwijs centraal. Met behulp van basis- en extra 

ondersteuning (bijv. in de vorm van handelingsplannen) kan in de groep vanuit de 
onderwijsbehoeften van een leerling worden gewerkt. Zie verder hoofdstuk 6.  
 
 
Het jonge kind 
Het onderwijs aan het jonge kind (in de 

kleutergroep) neemt in De Boei een eigen 
plaats in. Het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen, de inhoud van het programma, 

en ook de organisatie ervan vragen om 
een heel specifieke aanpak. In hoofdstuk 

5 wordt hierop nader ingegaan.   
 
                                                                        Aandacht voor boeken en letters in de kleutergroep 

 

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: 
 

• 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 einddoel, 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. 
 
Het onderwijs in (de Nederlandse) taal, lezen en rekenen neemt een centrale plaats in. 

Deze basisvaardigheden vergroten de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs, voor een 

afgeronde beroepsopleiding en werk in de toekomst.  
Hiernaast komen alle overige leergebieden 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.  
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In het dagelijkse onderwijs speelt (aandacht voor) 

de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote 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. In hoofdstuk 6 staat hierover meer informatie. Dit 
is ook te vinden op de website van het Samenwerkingsverband: 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl.  

 
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 
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 acht weken nadat de toelaatbaarheidsverklaring 

is afgegeven. De startdatum wordt altijd afgestemd met ouders en vorige school. Bij 
voorkeur laten we leerlingen starten aan het begin van het schooljaar of na een vakantie. 
 

 
 

Leerplicht  

Leerlingen vanaf vijf jaar zijn volledig leerplichtig. De Boei volgt 
de richtlijnen uit de Leerplichtwet. In deze Wet 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 taxi(bus)-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. Er is één 

uitzondering: er kan één keer per schooljaar extra vakantieverlof verleend worden op 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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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 het begin van de dag niet aanwezig is, zonder dat we dat weten. We maken 

ons dan ongerust over afwezigheid. 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 zoals 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). 
 
 
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 deze personen niet te bereiken zijn. Als dit gebeurt, zal 

de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of het kind gebaat is met een eenvoudige 

pijnstiller en/of dat het nodig is een arts te raadplegen. Hierbij worden de medische 
gegevens uit het aanmeldingsformulier (o.a. allergieën) meegenomen.   
 
 

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 2022-2023 25 uur per week (voor alle 
groepen hetzelfde). Het aantal margedagen, waarop het team bijv. scholing volgt of 

vergadert (voor 2022-2023 is dat 8 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 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 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 dit kindcentrum in Assen. Ouders, die buiten Assen 
wonen verwijzen we naar de mogelijkheden die het leerlingenvervoer kan bieden. Dit in 

overleg met de woongemeente. 
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2. De organisatie  
 

CKC Drenthe 
De Boei maakt deel uit van de stichting Christelijke 

Kindcentra Drenthe. Het bestuur hiervan wordt 

gevormd door de Raad van Toezicht (6 personen) en 
een College van Bestuur (2 personen). De stichting 

omvat 30 kindcentra, verdeeld over zes Drentse 

gemeenten, te weten Assen, Aa en Hunze, Borger-
Odoorn, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. 

Er zijn grote verschillen: van kleine dorpsscholen tot grote centra met een paar honderd 
leerlingen, en centra daartussenin.  

Aangesloten zijn bij een (grotere) stichting heeft voordelen voor De Boei. Zaken als ICT-

faciliteiten kunnen centraal worden geregeld. Dit komt ten goede aan onze kwaliteit en 
bevordert ontwikkelingsmogelijkheden.  Voor meer informatie: www.ckcdrenthe.nl 

 
CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en 

zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame 

maatschappij, vanuit de Christelijke identiteit.  Als organisatievisie geldt: Oog voor 
iedereen!  

 

De pijlers binnen de organisatie, op basis waarvan deze zich wil ontwikkelen: 
Christelijk & duurzaam - Integraal & breed aanbod - Inclusief & kansrijk - Inspirerend, 

professioneel & lerend. Het Koersplan 2021-2025 licht dit nader toe. Dit is te vinden op de 
website www.ckcdrenthe.nl. 
 

 

Kwaliteitszorg 
Regelmatig beoordelen directie, team en bestuur of en zo ja, welke veranderingen 

doorgevoerd moeten worden om onze kwaliteit 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 vierjarenplan op, het Schoolplan. Per onderwerp 

beschrijven we wat we in deze periode willen bereiken, hoe we dat willen doen, wanneer, 
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 houden 

onder leerlingen van de bovenbouw, ouders en leerkrachten.   
Interne informatie bevat daarnaast ook een jaarlijkse analyse van onze leerlingpopulatie 

en een weergave van de onderwijsresultaten.  
Een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs en het auditteam van CKC Drenthe 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 2021-2022? 
We startten met een periode waarin we ‘Corona-vrij’ konden werken. We konden in het 

begin van het schooljaar starten met een teamscholing rond ‘Feedback’. Hier stond vooral 

de effectieve feedback aan leerlingen centraal. Verderop in het jaar volgden hierover nog 
twee teambijeenkomsten. 

 
Ook een PBS-studiedag voor het team kon doorgaan. Door jaarlijks een studiedag rond 

PBS in te vullen, borgen we het waardevolle van deze aanpak voor onze school. We halen 

http://www.ckcdrenthe.nl/
http://www.ckcdrenthe.nl/
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kennis op en vullen deze aan met nieuwe inzichten. We werken aan onderdelen die naar 

ons inzicht aandacht nodig hebben. Deze studiedag richtte zich o.a. op 
gedragsinterventies.   

 
Later in het schooljaar heeft de Coronapandemie nog veel invloed gehad. In de loop van 

het najaar werden we geconfronteerd met weken waarin een of meer groepen thuis 

moesten blijven na een aantal besmettingen. Rond de voorjaarsvakantie volgde een 
nieuwe periode met thuisonderwijs in verschillende groepen, wegens besmettingen in het 

leerkrachtenteam. Weer hebben we ervaren met hoeveel inzet ouders in deze tijd 

ondersteuning hebben geboden aan hun kind (en daarmee ook aan de school!).  
 

 
Onderwijskundig:  

• Leesonderwijs. We hebben een deel van de extra uren onderwijs-assistentie 

ingezet voor extra ondersteuning voor individuele leerlingen en kleine groepjes die 
achterblijven in de ontwikkeling van technisch lezen. Er wordt intensief gewerkt met 

het programma “Bouw”. Een start is gemaakt met de inzet van “Alinea Suite” 
(software voor dyslectische leerlingen die een tekst voorleest, waarbij de leerling 

kan meelezen en/of luisteren). De verdere invoering hiervan staat gepland voor 

schooljaar 2022-2023.  
 

• Na een periode van uitproberen zijn we in januari 

2022 gestart met de methode “1, 2, 3 Zing” voor 
muziekonderwijs. Een methode met 

aansprekende liedjes en werkvormen die 
muziekonderwijs op een speelse manier 

ondersteunt! 
 

• Activiteiten Special Heroes: Door inzet van het 
NPO-budget konden we weer twee series 

gastlessen (Circus en Breakdance) inzetten door 

gespecialiseerde docenten. Deze projecten zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
in het s(b)o. Ze dagen op een positieve manier uit tot bewegen. 

 

• ICT: het aantal leerlingdevices is uitgebreid. In de kleutergroep zijn een paar i-

Pads beschikbaar. In alle andere groepen is er voor elke leerling een eigen apparaat. 
Voor een deel werken we met iPads. In hogere groepen heeft iedere leerling de 

beschikking over een chromebook. Het grote voordeel is dat er niet steeds opnieuw 

hoeft te worden ingelogd. Een kind kan nu direct verder waar hij of zij gebleven 
was. In periodes van thuisonderwijs geven we alle leerlingen hun 'eigen’ device 

mee. Dit maakt effectief digitaal werken mogelijk. Bij de start van ieder schooljaar 
zal met ouders een gebruiksovereenkomst worden gesloten die geldig is voor het 

betreffende schooljaar.   

• Robotica: M.b.v. verschillende 
middelen is een leerlijn robotica 

ontwikkeld waarbij jonge leerlingen het 

eerste begin van programmeren leren. 
Daarna worden (met ingewikkelder 

‘robotjes’) vervolgstappen zetten. 
 

• Techniek: mobiele Makerspace: 

Uit een ideeënbudget van CKC Drenthe 
is aan De Boei €15000,- toegekend om 

een mobiele ‘techniekkast’ in te richten 
waarmee lessen op De Boei kunnen 

worden gegeven volgens de STEAM-aanpak. Kinderen worden hierin gestimuleerd 

om gezamenlijk en concreet aan de slag te gaan aan de hand van 
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onderzoeksvragen. Om dit goed op te zetten zijn twee onderwijsassistenten in dit 

schooljaar opgeleid tot STEAM-specialist. De stand van zaken rondom 
techniekonderwijs op De Boei is in kaart gebracht. Aan het einde van dit schooljaar 

is een bestedingsvoorstel gedaan voor aanschaf van de middelen.  
 

Leerlingenzorg: 

• Pilot Gezinsklas: in samenwerking met de organisatie Madelies heeft een groep van 
zes leerlingen met hun ouder/verzorger meegedaan aan de Gezinsklas. In tien 

wekelijkse bijeenkomsten hebben deze leerlingen gewerkt aan hun eigen (sociaal-

emotionele) doel. Hierbij ondersteund door de eigen ouder. Na afloop van de pilot 
is deze geëvalueerd. De ervaringen waren positief, en op basis daarvan is besloten 

tot een vervolg in schooljaar 2022-2023. 
 

• Groepskaart – zorgadministratie: Een grote kwaliteitsverbetering is gerealiseerd 

door de invoering van een nieuwe manier van werken met ons Leerlingadministratie 
en – Zorgsysteem 'Parnassys’. In de nieuwe opzet hebben we meer gegevens op 

één plek in één systeem, en hoeft er minder in verschillende systemen te worden 
gewerkt. Minder tijdrovend en minder foutgevoelig! 

 

 
Actuele voornemens: plannen 2022-2023 

Een groot deel van onze plannen voor het schooljaar 2022-2023 loopt door vanuit alles 

wat we hebben voorbereid in het kader van het ontwikkelingstraject NPO. We krijgen 
voor dit traject in 2022-2023 (net als in 2021-2022) extra geld van het Rijk. Vanaf mei 

2021 zijn de plannen uitgewerkt, ook in overleg met de MR van De Boei.  
We kunnen, door dit extra geld, meer uren onderwijsassistentie inzetten. De hulp in de 

groepen is uitgebreid. Ook kan extra ondersteuning worden gegeven aan individuele 

leerlingen of kleine groepen.  
 

PBS: Om ervoor te zorgen dat we als Kindcentrum de uitgangspunten van PBS blijven 
vasthouden, zal er in november een studiedag plaatsvinden. Het positief benaderen van 

kinderen zorgt voor een veilige en fijne sfeer.  
 

Special Heroes: Met dit speciale programma voor bewegen hebben we vorig jaar 

kennisgemaakt. Helaas zijn niet alle onderdelen behandeld. Dat had te maken met de 

sluiting van de scholen door de Coronapandemie. In schooljaar 2022-2023 gaan we nog 
een aantal onderdelen uitvoeren. 

 
Leesonderwijs: Net zoals vorig schooljaar zetten we extra ondersteuning in voor 

individuele leerlingen en kleine groepjes die achterblijven in de ontwikkeling van 
technisch lezen (inzet van extra uren onderwijs-assistentie, 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).  

 
Rekenonderwijs: Onze huidige rekenmethode zal niet langer worden uitgegeven. Sinds 

voorjaar 2022 oriënteren we ons op een nieuwe methode. Na een voorselectie zullen we 
naar verwachting vanaf oktober/november 2022 lessen uit een nieuwe methode gaan 

uitproberen, zodat mogelijk na de toetsen in januari 2023 een start met vernieuwd 

rekenonderwijs kan worden gemaakt.   
 

Speel je wijs: Door op een creatieve en spelende manier bezig te zijn willen we werken 

aan het vergroten van de woordenschat. Om mee te doen in het onderwijs is een 

voldoende, liefst grote woordenschat belangrijk! Het ICO gaat ons hierbij begeleiden. 
Deskundigen van het ICO komen een teamtraining geven en de leerkrachten begeleiden 

in de groepen.  
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Gezinsklas: Vorig schooljaar was dit een pilot. In schooljaar 2022-2023 gaan we proberen 

opnieuw een gezinsklas op te zetten. Gedurende 10 weken gaan kinderen met één van 

hun ouders of verzorgers werken in een gezinsklas. De groep bestaat uit ongeveer 6 

kinderen. Onder leiding van een gedragsdeskundige werken we gezamenlijk aan leer- en 
gedragsdoelen.  
 

Steam (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics): Vorig schooljaar zijn we 

begonnen met het opzetten van een zogenaamde ‘ Makerspace’. Hierin worden allerlei 

materialen geplaatst. Bijvoorbeeld: technisch lego, elektro, kapla, constructiemateriaal. 
Twee onderwijsassistenten hebben een opleiding gevolgd om ervoor te zorgen dat de 

materialen van de ‘Makerspace’ goed worden gebruikt. Het doet een beroep op praktisch 

handelen en creatief denken.  
Op 15 september spelen de leerkrachten een spel om in kaart te brengen wat we nodig 

hebben in onze school. Technologie speelt een grote rol en in de toekomst hebben we 

mensen nodig die nieuwe ontdekkingen doen. Daarom willen we ook op jonge leeftijd 
kinderen stimuleren om met techniek bezig te zijn.   
 
De Missie en Visie van SBO De Boei: In deze schoolgids vindt u een missie van SBO De 

Boei. In het schooljaar 2022-2023 formuleren we als team opnieuw onze missie. We 
vinden dat de huidige missie niet voldoende uitdrukt wat we als Kindcentrum bieden. De 

uitganspunten van ons didactisch en pedagogisch handelen, waaronder PBS, moeten veel 

duidelijker naar voren komen.  
 

Verdere invoering Alinea: Dit schooljaar willen we het werken met Alinea standaard maken 
voor leerlingen met dyslexie uit de bovenbouw. Hierbij is het eerste doel niet dat een 

leerling beter leert lezen en/of spellen, maar dat hij of zij wordt gecompenseerd voor 
de problemen. Met andere woorden, het programma helpt het kind minder hinder/last te 

hebben van de achterblijvende lees- en/of spellingvaardigheid. 
 

Afronding beleidsplan Burgerschap: Een eerste aanzet tot een nieuw beleidsplan 

Burgerschap is gemaakt en wordt sinds augustus 2021 gebruikt. Analyse van dit plan 
geeft aan dat het vooral een activiteitenoverzicht omvat. In schooljaar 2022-2023 zal het 

vernieuwde plan worden omgevormd tot een plan dat doelen beschrijft en daaraan 
inhouden en werkvormen toevoegt. 
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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. Dit bijvoorbeeld bij het opstellen van groepsplannen 
of rond de 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, zoals bij het op- of bijstellen van 
ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen. De IB-er is betrokken bij de overgang 

naar een vorm van Voortgezet Onderwijs. Ze voert regelmatig 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 

invaller 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 

thuis moeten blijven. 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 zes onderwijsassistenten werkzaam op de Boei. 

Zij werken volgens rooster als onmisbare ondersteuning voor de groepen, individuele 
leerlingen en schoolprojecten. In schooljaar 2022-2023 wordt (weer) een deel van het 

NPO-budget hiervoor ingezet.  
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Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 

Met ingang van 2022-2023 maakt De Boei op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag 
gebruik van een deel van de Sporthal. Het aantal uren voor bewegingsonderwijs is 

uitgebreid; één van de vakleerkrachten vult ook de uren op de woensdag in. De 
kleutergroep krijgt één keer per week les van de vakleerkracht. De overige groepen hebben 

twee lessen bewegingsonderwijs per week: op dinsdag of woensdag, en de tweede les op 

vrijdag.  
 

 

Orthopedagoog/schoolpsycholoog 
Vanaf dit schooljaar is een orthopedagoog vanuit CKC Drenthe één dag per week aanwezig 

op de Boei voor o.a. het uitvoeren van (herhalings)onderzoeken en het voorbereiden van 
toelaatbaarheidsverklaringen. Daarnaast is – bij specifieke gedrags- en/of leerproblemen 

– een aantal uur per week een tweede orthopedagoog/schoolpsycholoog beschikbaar, die 

haar deskundigheid kan inzetten, bijv. door observaties, gesprekken met leerkracht(en) 
en ouders, enz. Vanuit deze rol heeft zij zitting in het Zorgteam van De Boei. In 

ingewikkelde situaties ondersteunt zij ook bij de advisering naar Voortgezet Onderwijs.   
 

 

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. 
 

 
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. Haar 

werkzaamheden op De Boei omvatten normaal gesproken geen logopedische 
behandelingen. Alleen bij heel hoge uitzondering kan daarvoor ruimte worden gemaakt. 

Gewoonlijk worden ouders/verzorgers verwezen naar een externe logopedist.  

 
 

Administratief medewerker/Conciërge 
Voor de dagelijkse schoolzaken en administratieve werkzaamheden is er ondersteuning 

door een conciërge en een administratief medewerker. 
 

 
 

Stageplaatsen 

De Boei biedt stageplaatsen aan PABO-studenten (de opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs). Stages vormen een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. De Boei 

werkt hieraan graag mee, natuurlijk binnen onze mogelijkheden. Een stage in het SBO is 

een extra uitdaging en vraagt veel van stagiaire en groep. Door zorgvuldig te overleggen 
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voor een stageperiode begint, en een goed afgestemde begeleiding te bieden tijdens de 

stage, lukt het vaak een passende invulling te vinden. Van belang is wel dat de opleiding 
ook positief oordeelt over de plaatsing van de student op onze SBO-school.   
 

De Boei biedt tevens stageplaatsen aan MBO-studenten die de opleiding tot 

onderwijsassistent volgen. Ook hiervoor geldt dat we 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. 
 

Naast stageplaatsen voor deze opleidingen biedt De Boei regelmatig ook plaats aan 
stagiaires van verschillende andere opleidingen. Te denken valt aan: HBO-opleiding Social 

Work, Orthopedagogiek, enz.  
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4.  De ouders 

 
Ouderbetrokkenheid 

Hoewel leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijs is betrokkenheid en hulp van 
ouders bij het onderwijs aan hun kind heel 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 onze school. Daarnaast horen we graag over de zaken thuis, die voor school van belang 

zijn. Jaarlijks starten we in de tweede schoolweek met een welkomgesprek, speciaal om 
uw verhaal te vertellen. In een ontwikkelingsperspectief (leerlingplan), groeps- en/of 

handelingsplan van een kind worden bijzonderheden schriftelijk vastgelegd.  

 
 

Informatievoorziening/ contact  
Wij vinden directe communicatie en informatie-

uitwisseling van groot belang. 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 ouderportaal “Social Schools”, het belangrijkste kanaal. In deze 

besloten omgeving wordt individuele-, groeps- en/of schoolinformatie 
gedeeld. Het is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier om 

iedereen snel en veilig te bereiken. Na plaatsing van een kind ontvangen 
ouders gegevens om hierop een account aan te maken. 

• Het bulletin “het Boei-Journaal”. Dit wordt regelmatig (ongeveer één keer 

per 6 weken) gedeeld via Social Schools en op de publieke website geplaatst. 
(www.ckcdeboei.nl)  

• Een kennismakingsgesprek met de leerkracht (welkomstgesprek). 

• De bespreking van het (bijgestelde) leerlingplan/ ontwikkelings-
perspectief (2 keer per jaar, na de CITO-toetsen). 

• 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 

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.   

http://www.ckcdeboei.nl/
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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.  
 
 

Een-oudergezag/gezagsregister 

Wanneer op het aanmeldingsformulier is ingevuld dat één ouder het gezag heeft, en er dus 
één handtekening op het aanmeldingsformulier staat vermeld, moeten wij de juiste 

gegevens hierover registreren. Dat kan bijvoorbeeld via een uittreksel uit het 

Gezagsregister. Zo'n uittreksel is gratis aan te vragen bij de Rechtbank. We zullen in zo'n 
situatie vragen om een dergelijk uittreksel aan te vragen en school een kopie ervan te 

geven.  

 
 

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. 
Te denken valt aan: vervoer naar excursies, begeleiding bij handvaardigheids- of 

technieklessen, of in de begeleiding van sportdagen of speciale activiteiten.  
 

De OR bestaat uit ouders en wordt ondersteund door een teamlid/directielid. De OR 
organiseert samen met het team jaarlijkse bijzondere activiteiten voor leerlingen. Onder 

anderen 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 

onderwijs op de Boei 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. In het komende jaar zal op Stichtingsniveau worden gewerkt aan de 

vorming van een integrale CKC Drenthe-raad, die de GMR zal vervangen en waarin ook de 
Kinderopvang binnen de Stichting is vertegenwoordigd. 

 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen allerlei 

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 ouderbijdrage in het schooljaar 2022-

2023 vastgesteld op €22,50 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. 
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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 berekend. 
 

In overleg tussen de OR en de MR wordt jaarlijks besproken welke activiteiten worden 

georganiseerd. Ook de begroting komt dan aan de orde. Voor het financieel beheer werkt 
de directie van De Boei nauw samen met de penningmeester van de OR. De MR houdt 

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.  
 

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 (of CKC 

Drenthe) 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 De Boei, 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.  

Als dat echter, door 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.  

mailto:w.devries@ckcdrenthe.nl
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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 de website: Geschillencommissie 

passend onderwijs (GPO) - Onderwijsgeschillen Geschillencommissie passend onderwijs 
 
 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig 
grensoverschrijdend gedrag bij te sturen. Wanneer er een situatie plaatsvindt waarin een 

leerling niet aan te sturen is door een volwassene en niet in staat is onderwijs te volgen 

dan wel het onderwijs voor zichzelf en de groep ernstig verstoort, is dat een reden tot 
schorsing. Het spreekt vanzelf dat we hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het vindt alleen 

bij uitzondering plaats. 
 

Vanzelfsprekend benaderen wij bij ongewenst gedrag ouders zo spoedig mogelijk voor 
informatie en overleg. Samen met hen (en eventuele zorgpartners) willen we 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 De Boei) 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 

De Boei wil 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 worden aangepakt. 
 

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 niet alle risico’s voor kinderen wegnemen. Kinderen ontwikkelen zich 
met vallen en opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen met aanvaardbare risico’s 

mailto:klachtencommissie@ckcdrenthe.nl
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/
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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. 
 

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 voor agressie en 
pesten. Het pestprotocol en het genoemde gedragsprotocol (dit gaat ook over het gebruik 

van de computer, en de digitale wereld) geven richtlijnen aan om deze veiligheid te kunnen 
bieden. 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 dat pesten wil tegengaan. 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. 
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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.  

 
 

Het Jonge Kind 

Sinds 2020 heeft De Boei een volwaardige kleutergroep. Hierin is plaats voor leerlingen 
in de kleuterleeftijd, die toe zijn aan deelname aan onderwijs. Hun 

ondersteuningsbehoeften zijn zodanig dat ze niet volledig afhankelijk zijn van individuele 
ondersteuning. Ze kunnen enige tijd zonder directe aansturing door een volwassene 

deelnemen aan activiteiten en opdrachtjes uitvoeren, passend bij hun 

ontwikkelingsniveau. 

Het onderwijs aan het jonge kind eist 

een andere benadering, dan in de 
hogere leeftijdsgroepen. De rijping 

van het brein is bij kleuters nog maar 

beperkt. Zij kunnen nog niet op 
dezelfde manier plannen, redeneren 

en aandacht hebben zoals oudere 

leerlingen dat kunnen. 

Kenmerkend voor het jonge kind is 

dat het zich vaak sprongsgewijs 
ontwikkeld. Zo kan het zijn dat het 

kind op een bepaald moment veel 

vooruitgang laat zien op taalgebied, maar tijdelijk weinig interesse laat zien in het leren 
van cijfers. In onze kleutergroep wordt de individuele leerling daarom op de volgende 

ontwikkelingsgebieden nauwkeurig gevolgd: 
· Sociaal-emotionele ontwikkeling 

· Taakgerichtheid en zelfstandigheid 

· Grote en kleine motoriek 
· Beginnende geletterdheid en mondelinge taalontwikkeling 

· Beginnende gecijferdheid 
· Kunstzinnige vorming 

De leerkracht observeert voortdurend in welke fase van de ontwikkeling de kleuter zich 

bevindt. Deze observaties worden structureel genoteerd en geëvalueerd in een 

leerlingvolgsysteem, wat meerdere malen per jaar met ouders besproken wordt. 

De leerling wordt uitgedaagd steeds een stapje verder te gaan in het leerproces, dat ‘de 

zone van de naaste ontwikkeling’ wordt genoemd. Er wordt zoveel mogelijk vanuit de 
interesse van het kind gewerkt zodat er optimaal geleerd kan worden. Dat leren gaat 

spelenderwijs. De Boei vindt het essentieel om uit te gaan van dit bijzondere stadium in 

de ontwikkeling van een kleuter. 

Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen. Spelend leren neemt in 

onze kleutergroep dan ook een belangrijke plek in. ‘Vrij spel’ spel is essentieel bij het 
ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van het 

probleemoplossend vermogen van kinderen. Het vindt bijvoorbeeld plaats in de 
bouwhoek waar de kleuters zelf beslissen wat zij willen bouwen en welke materialen 

daarvoor nodig zijn. 
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Bij een ‘geleid spel’ streeft de leerkracht gericht doelen na en is voordoen en nadoen heel 

belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘eten en drinken’ waarbij de leerkracht in 
de kring het dekken van de tafel aanleert en daarbij begrippen als ‘bestek, serveren en 

afruimen’ aanleert. In de dagen daarna laten de kinderen dit aangeleerde spel zelfstandig 
zien in de huishoek. Vervolgens speelt de leerkracht mee om het spel nogmaals een 

extra impuls te geven. Onze kleutergroep beschikt over kasten en gethematiseerde 

hoeken met daarin gevarieerde en passende materialen die stimuleren tot spel en leren. 

We bieden de kleuters steun en houvast met behulp van een vast onderwijsprogramma 

gedurende elke schooldag. Ook de afwisseling tussen groeps- en individuele(re) 

activiteiten wordt gepland. Elke dag wordt zoveel mogelijk rond dezelfde routines 
ingedeeld. Voor de kinderen is dit programma dagelijks te vinden op het activiteitenbord 

dat een centrale plek in de klas inneemt. Hierop zien zij bijvoorbeeld welke dag en datum 
het is, welke activiteiten er gedaan worden, welke bijzonderheden er zijn en wie de 

hulpjes van de juf zijn. Er wordt planmatig gewerkt volgens een afwisseling van 

inspanning en ontspanning. Ook tijdens de buitenspel momenten wordt er geleerd door 
vrij- en geleid spel, maar ook vaardigheden als samenwerken, op je beurt wachten, 

fietsen en klimmen worden hier intensief geoefend. 

De methode "Schatkist” vormt de kern van ons kleuteronderwijs in zowel lesstof als 

registratie. Vanuit deze methode worden verschillende thematische activiteiten 

aangeboden die passen bij de belevingswereld van jonge kinderen. Centraal bij deze 
activiteiten staan PomPom en Zoem de bij. Twee handpoppen die samen met de kinderen 

allerlei avonturen beleven. Ouders ontvangen aan het begin van elk nieuw thema een 

brief met daarin de belevenissen van PomPom, de letter/klank die centraal staat en tips 

voor thuis om aan te sluiten bij het thema. 

Overige groepen 
In de groepen Botter, Doerak en Jol (en voor een deel ook 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 Methode 

Kleuteraanbod Schatkist (versie 3) 

Aanvankelijk lezen en spellen Veilig leren lezen (Kim-versie) 

Voortgezet technisch lezen Atlantis 

Begrijpend/studerend lezen Atlantis, Staal-Taal  

Schrijven Klinkers 
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Taal Staal-Taal, Taalzee 

Engels Groove me 

Spelling Staal-Spelling 

Rekenen Reken Zeker, Dagelijks rekenen, 
Rekentuin 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Burgerschap en sociale integratie 

PBS /SCOL /Projecten/ Matrix 

Burgerschap. 

Wereldoriëntatie BLINK 

Verkeer Let’s go 

Expressie 1-2-3 ZING, Moet je doen! 

Godsdienstige vorming Trefwoord 

 
 

Bijzondere activiteiten 

Naast het reguliere aanbod zijn er op school (of soms op een andere locatie) 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 2022 

is dat “Gi-Ga Groen, over dieren en natuur”). De Kinderboekenweek wil actief het lezen 

door kinderen stimuleren onder andere door veel aandacht hiervoor op televisie en in de 
media. Ook op school staan boeken deze week centraal. Onderdeel van de 

Kinderboekenweek op school is ook de Voorleeswedstrijd voor leerlingen van de 
eindgroepen. 

 

• Bibliotheek 
De Boei 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 heeft de bibliotheek niet alles volgens plan kunnen 

uitvoeren, door o.a. Corona. In schooljaar 2022-2023 hopen we de 
vernieuwing van de schoolbibliotheek en andere activiteiten wel volgens plan te kunnen 

uitvoeren. Daarvoor is een aantal dagdelen de onderwijsconsulent van de bibliotheek op 
De Boei aanwezig voor 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.  
 

• Schoolreisje 
De groepen die niet bestaan uit schoolverlaters (dit schooljaar Aak t/m Kof) gaan jaarlijks 
op schoolreis. We kiezen voor de verschillende leeftijdsgroepen een gezamenlijk 

programma, of een passende invulling bij afzonderlijke leeftijdsgroepen. Het schoolreisje 

valt niet onder de ouderbijdrage, er wordt een aparte eigen bijdrage gevraagd aan ouders.  
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• Schoolkamp 

Voor de eindgroepen (Skûtsje en Tjalk) is vorig jaar een uitgebreide feestelijke laatste 
schooldag (op locatie) georganiseerd in plaats van het tweedaagse kamp. Eerdere 

ervaringen met deze vorm waren zo positief dat dat is voortgezet. Op locatie is die dag 
een heel programma, eindigend met een barbecue. Daarna, terug op school in 

aanwezigheid van ouders, de afscheidsavond. Mogelijk zullen we ook dit schooljaar een 

dergelijke invulling kiezen, nu voor de 3 eindgroepen. Als toch voor een kamp wordt 
gekozen, zal dit gaan om een tweedaagse activiteit met één overnachting. Voor deze 

activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd aan de ouders.  

 
• 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. Dit schooljaar vinden de Koningsspelen 
plaats op 21 april 2023. 

 

• 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. Dit schooljaar zal dit evenement op 12 mei 2023 plaatsvinden. 
 
 

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 de sociale competenties van 

leerlingen: we bevorderen de ontwikkeling ervan doordat kinderen in de school 

bijvoorbeeld oefenen met samenwerken, overleggen en rekening houden met anderen. 
PBS is hierbij van waarde! 

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) hebben we 
geconstateerd dat ons beleidsplan Burgerschap vooral uit een activiteitenplan bestaat. In 

schooljaar 2022-2023 volgt een aanpassing, waarbij vooral de koppeling met de 

verschillende doelen wordt gelegd. 
 

 

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 2022-

2023 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 
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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 om de gestelde doelen te bereiken.  

Onze schoolverlaters maken de eindtoets Route 8. In het volgende overzicht is te zien 

naar welke onderwijsvormen onze schoolverlaters zijn gegaan in de afgelopen drie jaar. 
 
 

 VMBO 

regulier 
VMBO 

LWOO 
VMBO 

TL/HAV

O 

PRO Tussenklas 

VMBO/ 

PRO 

Voortgezet 

Speciaal 

onderwijs 

Totaal 

2019-

2020 

2 7 3 7 3 2 24 

2020-
2021 

 4 2 3 2 5 16 

2021-

2022 

 5  7 1 1 14 

 

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 de gegeven schooladviezen. In het voorjaar van 2022 stroomde 71% van de 
leerlingen precies uit op het niveau van de (2 jaar eerder opgestelde) prognose. 1 leerling 

(7%) stroomde uit op het bovenste niveau van de ‘dubbelprognose’ en 3 leerlingen (21%) 

op het laagste van de 2 niveaus in hun dubbelprognose. De totale groep schoolverlaters 
was dit schooljaar relatief klein, waardoor een verschil van een enkele leerling in 

percentages sterk doorwerkt. Dit maakt conclusies trekken lastig. Opvallend is wel dat dit 
schooljaar veel minder dan het jaar daarvoor leerlingen zijn uitgestroomd naar het VSO. 

Mogelijk is het relatief hoge cijfer van het jaar 2020-2021 een uitzondering. 
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6. Schoolondersteuningsprofiel 

 
U vindt hier informatie over de ondersteuning en zorg aan onze leerlingen. Ook gaat dit 

hoofdstuk over de mogelijkheden en de grenzen van ons kindcentrum voor speciaal 
basisonderwijs. Het gaat hierbij om antwoorden op vragen als: welk onderwijs en welke 

begeleiding kan De Boei bieden? Wanneer is plaatsing op De Boei mogelijk en passend? 

Wanneer adviseren wij een overstap naar een andere school? Hoe ziet het basisaanbod 
eruit en welke extra mogelijkheden kunnen we bieden? Met welke externe partners 

werken we samen in de zorg voor onze leerlingen? Tevens omschrijven wij onze ambities 

voor de toekomst op het gebied van onderwijs en zorg.  

Het onderwijs en de zorg op De Boei vinden plaats binnen de wettelijke kaders die 

daarvoor zijn opgesteld. Allereerst leest u heel in het kort iets over de rol en functie van 
het Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (SWV 22.01). Vervolgens komt 

ook de rol van de Stichting CKC Drenthe in de ondersteuning op De Boei aan de orde. 

Het grootste deel van dit hoofdstuk gaat over de zorg en de zorgstructuur in De Boei. 

 

Het Samenwerkingsverband 22.01 
Om kinderen een passende onderwijsplaats te kunnen bieden, werken schoolbesturen in 

een regio samen in zgn. SamenWerkingsVerbanden (SWV's). Ons 

Samenwerkingsverband (SWV 22.01 PO), bestaat uit de 11 schoolbesturen van de 
basisscholen, speciale basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs uit de 

gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo. 

De Missie van het SWV is "Samen zorgen we voor 
passende ondersteuning voor elke leerling in ons 

samenwerkingsverband”. Voor alle informatie over het 
samenwerkingsverband kunt u terecht op de website: 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl.  

De besturen van het SWV zijn samen verantwoordelijk voor het zicht houden op de 
kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Hiervoor worden kwaliteitsafspraken 

gemaakt en kwaliteitstoetsing afgesproken. Deze staan verwoord in het 
ondersteuningsplan van het SWV; zie hiervoor de genoemde website. Het SWV volgt en 

evalueert de effecten van de inzet van dit budget en weegt dit af tegen de andere 

ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

Zorgplicht 

De wet Zorgplicht is ingevoerd om ouders te ondersteunen bij het vinden van een 
passende onderwijsplek voor hun kind. De schoolbesturen van een 

samenwerkingsverband zijn er samen verantwoordelijk voor dat er passende 

onderwijsvoorzieningen zijn in hun regio, een zogenaamd ‘dekkend aanbod’. Plaatsing 
van een leerling gaat altijd in overleg met de ouders. Het bestuur van de 

school/kindcentrum waar de ouder zich aanmeldt, is verantwoordelijk voor een plaatsing 

binnen tien weken. Bij het vinden van een passende onderwijsplek zijn twee begrippen 
van belang, te weten basisondersteuning en extra ondersteuning. 

 
Basisondersteuning 

Basisondersteuning is datgene wat iedere ‘gewone’ basisschool of kindcentrum binnen 

het SWV minimaal moet kunnen bieden aan kinderen. Hierover zijn binnen ons SWV 
afspraken gemaakt. Zie hiervoor de website van SWV 22.01. Scholen/kindcentra hoeven 

de deskundigheid niet allemaal zelf in huis te hebben. Een schoolbestuur kan hiervoor 
een bovenschoolse voorziening organiseren. Bij CKC Drenthe is dit georganiseerd in het  

OndersteuningsTeam. In de paragraaf over CKC Drenthe hierover meer. 

Extra ondersteuning 

Als de basisondersteuning op een school/ kindcentrum niet toereikend is, komt een 

leerling in aanmerking voor extra ondersteuning. Het SWV bepaalt wat onder 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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basisondersteuning en onder extra ondersteuning wordt verstaan. Door ons SWV is 

besloten de deelname aan het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) 

te laten vallen onder de noemer ‘extra ondersteuning’.  

Toelaatbaarheidsverklaring 
Voor toelating naar het SBO of SO is een wettelijke Toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

De Commissie van Toelaatbaarheid van het SWV geeft deze verklaring af. Dit op basis 

van haar oordeel over een ingediend dossier. Hierin geeft de aanvragende school een 
toelichting op reeds ingezette acties en de resultaten hiervan.  Een of meer deskundigen 

schrijven hun advies. Dit advies bestaat uit een beschrijving van wat het kind nodig heeft 

aan ondersteuning. Toegelicht wordt waarom dat niet op de huidige school geboden kan 
worden. Vervolgens wordt een afweging gemaakt of dat aanbod gevonden kan worden in 

het SBO of SO. Onderdeel van de aanvraag is ook de zienswijze van ouders, die kunnen 
aangeven wat volgens hen nodig is. Soms wordt ook de zienswijze van de beoogde 

school eraan toegevoegd. Daarin beschrijft deze school hoe ze denkt tegemoet te kunnen 

komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Als de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
is afgegeven bepaalt De Boei samen met ouders (en betrokkenen) de startdatum. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichte plaatsingstermijn (8 weken na 

afgifte van de tlv). 

 

CKC Drenthe 
Ons bestuur, CKC Drenthe, heeft het OndersteuningsTeam (OT) ingericht, om bij 

specifieke (zorg)- vragen scholen te ondersteunen. Zowel ter versterking van de 
basisondersteuning in een ‘gewone’ basisschool/kindcentrum, maar ook als de 

ondersteuningsbehoefte zo intensief is dat een verwijzing naar s(b)o of een andere vorm 

van extra ondersteuning aan de orde is. Een leerkracht/MIB-er of schoolteam op een 
kindcentrum kan een vraag bij het OT neerleggen. Bij het OT zijn meerdere mensen 

werkzaam: een projectleider, de Intern Begeleiders en specialisten op het gebied van 

gedrag, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijs. Op De Boei werken 

twee orthopedagogen vanuit dit OT, beiden voor één dag per week. 

 

Zorgstructuur binnen De Boei 
 

Basisaanbod 

De Boei biedt speciaal basisonderwijs aan leerlingen voor wie – vanuit de context van 
onderwijs of vanuit een speciale voorschoolse voorziening – is aangegeven dat SBO-

onderwijs passend is. De onderwijsbehoeften (op het gebied van leren en/of gedrag) 

zijn zo specifiek zien dat begeleiding en onderwijs in het reguliere onderwijs hierin niet 
kan voorzien.  

De Boei biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 (in uitzonderingssituaties 13) jaar. 
Verderop staan de grenzen van onze mogelijkheden beschreven.  

De organisatie in groepen op de Boei gaat ervan uit dat de groepssamenstelling heterogeen 

is: In elke groep kunnen leerlingen zitten met (soms een groot) verschil in vorderingen en 
verwacht uitstroomniveau. We komen aan deze verschillen tegemoet door het onderwijs in 

lezen/spelling en rekenen te differentiëren, waarbij (vooral in de jongere groepen) in (drie) 
instructiegroepen wordt gewerkt. Deze subgroepen wisselen instructie en verwerking af.  

 

Het onderwijs (in taal/lezen en rekenen) organiseren we met behulp van groepsplannen. 
Hierbij passen we een handelingsgerichte aanpak toe, waarin we steeds de cirkel: 

planning-uitvoering-evaluatie-bijstelling doorlopen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt 

gewerkt met individuele handelingsplanning.  
 
Naast de groepsplannen wordt er voor iedere leerling een individueel plan – een 

ontwikkelingsperspectief – opgesteld. Hierin worden kindfactoren beschreven 

(waaronder positieve en belemmerende factoren in het onderwijs en 
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onderwijsbehoeften). Voor de basisvaardigheden wordt de leerling in de passende leerlijn 

(zie toelichting hieronder) geplaatst, waarbij de tussen- en einddoelen worden 
aangegeven. Het uitstroomniveau (naar het Voortgezet Onderwijs) staat hierin genoemd. 

Per periode worden te behalen tussendoelen op de basisvaardigheden opgenomen. Ook 
deze plannen kennen de opbouw van het handelingsgericht werken.   

    

 
 
Het onderwijs wordt geëvalueerd door observatie en het volgen van de leerling tijdens de 

dagelijkse lessen, en ook door toetsing. Hiervoor gebruiken we zowel toetsen uit de 

methoden, als onafhankelijke toetsen. Deze laatste (de CITO-
toetsen) nemen we twee keer per jaar af. 

Onze huidige CITO-toetsen raken verouderd, reden om in schooljaar 
2022-2023 een nieuwe keuze te maken voor een systeem van 

methode-onafhankelijke toetsen.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt 
gevolgd 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 vervolgens maatregelen 

en acties gepland. 
 

Na iedere CITO-toetsperiode (dus 2 keer per jaar) worden alle groepen en individuele 

leerlingen doorgesproken door de leerkracht en IB-er (en eventueel andere 
zorgteambetrokkenen). Waar nodig vinden dan aanpassingen plaats in het 

ontwikkelingsperspectief en/ of in de groepsplannen. De ontwikkelingsperspectieven 
worden vervolgens met ouders besproken. 
 

 

 

Didactische leerlijnen 

Voor 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. 
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Resultaten van het onderwijs 

Ook op groepsniveau kijken we per vakgebied naar de CITO-uitkomsten. Dit heeft als doel 
eventueel het onderwijs in de groep bij te stellen. 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 (kind)rapport 
wordt meegegeven vóór de kerst- en zomervakantie. Hiernaast ontvangen ouders twee 

keer per jaar - in de regel in februari/maart en juni - het ontwikkelingsperspectief van 

hun kind. Dit wordt door de leerkracht met hen besproken.  
 

Wanneer een leerling de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport of 

overgangsdossier opgesteld. In dit dossier geeft de Boei aan in welke mate een kind 
bepaalde leerstof beheerst. Eveneens geven we informatie over het gedrag 

(kindkenmerken en onderwijsbehoeften) en beschrijven we op welke gebieden de leerling 

speciale zorg nodig heeft. 
Het is de gewoonte op onze school om rapportage(s) pas te versturen, nadat er met ouders 

is gesproken over de inhoud hiervan. 

 
Inzet van onderwijsassistenten  

De Boei heeft een aantal uren onderwijsassistentie binnen de formatie. Deze uren worden 
zo mogelijk geclusterd ingezet, voor diverse vormen van ondersteuning in de groepen. 

Onderwijsassistenten kunnen de groep ondersteunen tijdens het zelfstandig werken, zodat 

de leerkracht de aandacht kan richten op instructie tijdens de lessen. Onderwijsassistenten 
kunnen ook individuele leerlingen of groepjes kinderen begeleiden. Dit laatste bijv. in het 

kader van handelingsplanning. 
 

Zorgteam van De Boei 
Op De Boei speelt de Interne Begeleider een centrale rol in de leerlingenzorg. Zij 
coördineert de verdeling van de extra zorg en is voorzitter van het Zorgteam. De directie, 

de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts (GGD) zijn lid van 

het Zorgteam. Dit team bespreekt welke hulp op schoolniveau mogelijk is en zoekt zo 
nodig afstemming met externe instanties. De vergaderingen van het Zorgteam zijn 

maandelijks. 
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. 

Wanneer ouders zelf hulp zoeken voor de begeleiding van hun kind(eren), werken we graag 

samen met de zorgaanbieders die betrokken zijn. Waar het kan stemmen we 
handelingswijzen of leerlijnen op elkaar af. 
 

 
 

(Overleg over) inzet van enige extra middelen  
We kunnen enige bijzondere middelen inzetten wanneer een kind specifieke hulp- en/of 

leermiddelen nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: een aanpassing in de sfeer van 

lesmethode, hulpmiddelen om een prikkelarme werkplek te realiseren of aanpassingen aan 
het toilet of meubilair. Zo nodig wordt ondersteuning gezocht bij bijv. een specialist-

ergotherapeut (via het OT) en - indien aan de orde - wordt (externe) financiering gezocht. 
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Extra ondersteuning  

Een behoorlijk deel van onze leerlingen heeft naast het hier beschreven basisaanbod extra 

ondersteuning nodig. Deze leerlingen vragen bijvoorbeeld specifieke zorg op het   gebied 
van veiligheid, structuur en/of een afgestemd didactisch aanbod. Dit vraagt om een 

individuele benadering. Extra begeleiding, een sterkere nadruk op de voorspelbaarheid van 
de dagelijkse gang van zaken op school en de intensivering van de afstemming met 

zorgpartners en ouders kunnen aan de orde zijn. Hiervoor beschikt De Boei over extra 

toegekende middelen vanuit het SamenWerkingsVerband, de zogenaamde SBOplus-
gelden. De Boei heeft bewust gekozen om deze middelen niet te vertalen naar individuele 

arrangementen. De middelen worden geclusterd en toegekend in de eigen organisatie (o.a 
uren maatschappelijk werker en onderwijsassistentie). Versterking en verdieping van het 

basisaanbod zijn in onze ogen (veelal) een effectieve manier om iets extra's te bieden aan 

leerlingen, die in onze schoolorganisatie in een groep moeten kunnen functioneren. 
Leerkrachten en onderwijsassistenten vervullen hierin een sleutelrol. 
 

Toekenning extra middelen 

Het Samenwerkingsverband kent vanaf 1 augustus 2016 een SBO-plus 
ondersteuningsbudget toe aan de beide SBO-scholen (10% van de leerlingen maal 

€4.000,-). Na een eerste periode is in 2020 deze toekenning voor vier jaar verlengd. De 

Boei legt verantwoording af aan het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen. 
In de afgelopen jaren ligt het aantal leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van de SBOplus- 

middelen rond de 15%. 
 

Waar onze grenzen liggen 
De mogelijkheden van het onderwijs op de Boei kennen grenzen. Niet op alle specifieke 

onderwijs- en begeleidingsbehoeften hebben wij een passend antwoord. Deze grenzen 

spelen een rol in de aanmeldingsprocedure van een mogelijk nieuwe leerling, maar ook als 
de begeleiding van een zittende leerling leidt tot handelingsverlegenheid. 
 

Tijdens de tlv-aanvraag-procedure van een nieuwe leerling onderzoeken wij of het mogelijk 

lijkt om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep én de betreffende leerling te 
bieden. Dit gebeurt via overleg met de ouders en de IB-er of andere betrokkene van de 

huidige school. Ook inzicht in het dossier en eventueel een observatie van de leerling op 

de huidige school kan aan de orde zijn. Op basis van deze informatie bepaalt de Boei haar 
zienswijze t.a.v. de plaatsing. In veel gevallen wordt deze schriftelijk opgenomen in het 

tlv-aanvraagpakket. 
 

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 het speciale basisonderwijs (Zie 
ook blz. 6).  

 

We maken per aangemelde leerling een afweging op basis van: 
• Competenties van de leerkracht/het teem. 

• Groepsgrootte in combinatie met de specifieke onderwijsbehoeften in de groep. 

• Veiligheid van leerlingen en teamleden. 
• Ondersteuningscapaciteit en competenties van het zorgteam, en extern zoals van 

gemeente, jeugdzorg. 
 

Als team zijn we handelingsverlegen als het niet meer mogelijk is om blijvend kwalitatief 
goed onderwijs aan de gehele groep én de betreffende leerling te bieden. In zo'n situatie 

kan het voorkomen dat vanuit de interne zorgstructuur (zo nodig in samenwerking met 

externe partners) wordt aangegeven dat geen aanpassingen in de organisatie of uitvoering 
van onderwijs en begeleiding (meer) mogelijk zijn. In dat geval kan worden besloten dat 

een verwijzing/ tlv-aanvraag voor SO-onderwijs noodzakelijk is 
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De mogelijkheden van het aanbieden van extra ondersteuning in de groep kunnen in de 

praktijk zijn begrensd. Dit door bijv. een of meer van de volgende aspecten: 
• De beperkte hoeveelheid beschikbare ondersteuningstijd. 

• Per groep zijn er grenzen aan het aantal leerlingen dat gebruik kan maken van extra 
ondersteuning. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden bij het verdelen 

van leerlingen over groepen. 

• Het tegelijkertijd aanbieden van specifieke interventies op meerdere terreinen aan 
één leerling zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Wanneer een 

leerling intensieve extra ondersteuning op meerdere hulpvragen blijft houden, dan 

is de sbo-voorziening niet de goede plaats voor deze leerling. 
 
 

Onze ambities 
In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we aanbod voor onze leerlingen. We hebben in de 

afgelopen jaren veel geleerd, ervaren, besproken en vastgelegd. Wij willen ons echter 

blijven ontwikkelen, onder andere door professionalisering. Onze ambities voor de 
toekomst zijn dan ook: 

• Versterking van het zicht op opbrengsten van ons onderwijs door vernieuwing van 
het systeem van methode-onafhankelijke toetsen, eventueel in combinatie met een 

daarbij passende eindtoets.  

• Verdere integratie van PBS (en gebruikmaking van de uitkomsten van 
dataregistratie) in de basis- en vooral in de extra ondersteuning. Dit met het doel 

het planmatig handelen te versterken rond leerlingen die gedragsmatig niet aan het 
basale groepsniveau kunnen voldoen. 

• Verdere integratie van PBS en onderwijsaanbod door leerlingen steeds meer te 

betrekken bij hun eigen leerproces en het opstellen van hun persoonlijke 
doelen. 

• Versterking van het onderwijsaanbod en verdere professionalisering van teamleden 

gericht op sbo-leerlingen met problemen in de taal-spraak-ontwikkeling. De 
ontwikkeling van de leerlingpopulatie van de laatste jaren laat een toename van 

deze problematiek zien. In combinatie met de gemiddeld jongere leeftijd van 
instroom is extra aandacht voor dit ontwikkelingsgebied noodzaak. In de loop van 

vorig schooljaar is de samenwerking met de ambulante begeleiding vanuit Cluster 

2 (Kentalis) versterkt. Het doel is zowel op het niveau van de individuele leerling 
als op schoolniveau te profiteren van de beschikbare deskundigheid.  

• Verdere afstemming/samenwerking met externe hulpverlening. 
Ondersteuning van leerlingen op school door externe hulpverleners. Gezamenlijk 

opstellen van behandeldoelen door onderwijs, hulpverlening en ouders. 
 
 

Externe partners in de zorg 

Als het gaat om de zorg voor de brede ontwikkeling van kinderen, werken wij samen met 
meerdere organisaties. Hieronder staan onze ketenpartners vermeld. 

 

Jeugdarts 
De jeugdarts maakt deel uit van het Zorgteam van De Boei. Deze arts voert periodieke 

kindonderzoeken uit in het gebouw van De Boei; ongeveer  één keer per maand is ze 

hiervoor een dag aanwezig. Alle kinderen worden na de start op De Boei schriftelijk 
uitgenodigd voor een zgn. ‘intrede-onderzoek’. Bij de uitnodiging hiervoor ontvangen 

ouders verdere informatie en een vragenlijst. Als er geen bijzonderheden zijn volgt voor 
leerlingen nog eenmaal een herhalingsonderzoek. Als blijkt dat een leerling extra zorg 

nodig heeft kunnen leerling en ouders tussentijds worden uitgenodigd. Ook de leerkracht 

of het zorgteam kan, in overleg met ouders, een kind aanmelden. In geval van 
problematisch verzuim kan de jeugdarts worden betrokken. 

 
(opvoed)ondersteuning thuis  
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Gemeentes vullen hun rol in de (eerste lijns-)jeugdzorg verschillend in. Ze gebruiken ook 

verschillende benamingen zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) - Vaart Welzijn – 
Attenta – Sociaal Team. We werken met gemeentes in onze regio samen, op het niveau 

van het individuele (zorg)kind, en waar mogelijk op een algemener niveau.  
Alle ouders kunnen bij het centrum in hun woongemeente 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. 
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. 
 

Logopedie 

In bijzondere situaties kan de taalondersteuner/logopedist van De Boei worden 

geraadpleegd bij zorgen over de taal/spraakontwikkeling. Eventueel kan (beperkte) 
screening plaatsvinden, waarna verwijzing naar externe logopedist kan worden 

geadviseerd. Tijdens een externe behandeling kan afstemming met leerkracht en/of 
taalondersteuner plaatsvinden. Externe behandeling in een van de beschikbare ruimtes 

binnen de school is mogelijk. 
 

Voortgezet Onderwijs 

Verwijzing naar Voortgezet Onderwijs gebeurt volgens de procedure “Stappenplan 
doorstroming risicoleerlingen naar Voortgezet Onderwijs” die hiervoor plaatselijk is 

afgesproken. In deze procedure vindt vroegtijdig overleg plaats met het VO, als verwacht 
mag worden dat plaatsing op een passende plek in het VO moeilijkheden kan opleveren. 

Op het eind van het voorlaatste schooljaar wordt aan de ouders  een pre-advies gegeven 

(betreffende het uitstroomniveau). In het laatste jaar volgt dan toetsing met CITO-toetsen 
op het afgesproken niveau en vervolgens een definitief advies. Nadat de plaatsing is 

afgerond wordt een warme overdracht gerealiseerd. Daarin komen de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling aan de orde. 
 

Ambulante begeleiding vanuit het Landelijk Speciaal Onderwijs cluster 1 en 2 

Als een kind met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking aanvullende 

ondersteuning nodig heeft, kunnen wij een beroep doen op de ambulant begeleiders van 
Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 2). Wij kunnen de ambulant begeleiders ook 

inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een hulpvraag op het betreffende 
expertisegebied. 
 

Overige ketenpartners 

Als een kind vanwege ziekte langdurig thuis is, kan de consulent onderwijs aan zieke 

kinderen, in overleg met ons, een rol spelen in het onderwijs in de thuissituatie. 
Als dat aan de orde is overleggen we over schoolgang en verzuim met de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Ook met de  
politie (wijkagent) van de woongemeente/wijk van een leerling of van de wijk Pittelo 

voeren wij indien nodig overleg.  

Met behandelaars of begeleiders uit de jeugdzorg en hulpverlening (Accare, Yorneo, 
Noorderblinck of anderen) vindt overleg plaats over leerlingen die daar in zorg zijn. Dit 

geldt ook in situaties waarin gezinsondersteuning aan de orde is door bijvoorbeeld Cosis 
of het Leger des Heils. Als instellingen voor Jeugdbescherming (William Schrikkerstichting, 

Jeugdbescherming Noord) betrokken zijn onderhouden we contact. 
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Ook  met dyslexiebehandelaars van bijv. OCRN, RID of Timpaan proberen we 

afstemming te zoeken, om behandel- en onderwijsdoelen te kunnen realiseren.  
Als ouders in verband met de ontwikkeling van hun kind al dan niet op advies van de school 

deskundigen hebben ingeschakeld, staan wij in principe open voor afstemming, binnen de 
mogelijkheden van ons onderwijs. 

In alle gevallen geldt: we onderhouden geen contact met ketenpartners zonder de ouders 

op de hoogte te stellen.   
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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  

 Martha v.d. Steen m.vandersteen@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  
(v.a. januari 2023)  

h.wildeboer@ckcdrenthe.nl   

Directie Yco Huizinga  y.huizinga@ckcdrenthe.nl 

 Ria Ottens  r.ottens@ckcdrenthe.nl 

Intern begeleider José Ubels j.ubels@ckcdrenthe.nl 

Orthopedagogen Louise Jansen l.jansen@ckcdrenthe.nl 
 

 Miriam Heeroma 
 

m.heeroma@ckcdrenthe.nl 

Schoolmaatschap-
pelijk werkende  

Gerda Gietema g.gietema@ckcdrenthe.nl 

 

  

  

Ouderraad: Naam: Contact: 

Contactpersoon Mw. I. Weerman Via school, tel. 0592-353403 
Medezeggenschapsraad:   

Voorzitter Mw. H.Wildeboer (vanaf 

januari 2023) 

MR.deboei@ckcdrenthe.nl 

Leden Mw. B. Mur  

Mw. J. Valkeneer (tot 

januari 2023 
waarnemend voorzitter) 

 

Mw. E. Panneman  

Dhr. R.J. van der Velde  r.vandervelde@ckcdrenthe.nl 

Mw. V. Woltjer v.woltjer@ckcdrenthe.nl 

Adviserend lid Dhr. Y. Huizinga y.huizinga@ckcdrenthe.nl 

Klachtenregeling: 

Contactpersoon De Boei Mw. W de Vries   w.devries@ckcdrenthe.nl 

Vertrouwenspersoon CKC 
Drenthe 

Mw. S.D. Kits  0592-412697 

Mw. E.G. Harderwijk 06-12931896 

mailto:m.vandersteen@ckcdrenthe.nl
mailto:l.jansen@ckcdrenthe.nl
mailto:w.devries@ckcdrenthe.nl


36 

 

Klachtencommissie CKC 

Drenthe 

 klachtencommissie@ckcdrenthe.

nl 

CKC Drenthe: 

Kantoor Bestuur en 
College van bestuur 

Groningerstraat 96 
9402 AL  Assen 

0592-409865 

College van bestuur Dhr. E. Rietkerk,  

mw. B. Poede 

Overige adressen: 

GGD Drenthe 

Afdeling 
Jeugdgezondheidszorg 

Mien Ruysweg 1 

9408 KA Assen 

0592-306300 (receptie GGD) 

088-2460246  
(info jeugdgezondheid) 

Jeugdarts Mw. H. Snippe 

Hulpverlening:   

Veilig Thuis Drenthe Klompmakerstraat 2A, 

Assen 

088-2460244 

Jeugdbescherming Noord Postbus 263, 9400 AG, 

Assen 

0592-383755 

MEE Drenthe Eemland 3, Assen 0592-303999 

Inspectie van het 

Onderwijs: 

 0800-8051 (voor vragen over 

het onderwijs) 

info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.

nl 

Vertrouwensinspecteurs: 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie en onverdraagzaamheid. 

0900-1113111 

Leerlingenvervoer 

Gemeenten: 

Kijk op de site van uw 

eigen woongemeente 
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