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VERANDERLIJK DEEL SCHOOLGIDS OBS DE BOEMERANG

Voorwoord
De schoolgids bestaat uit een onveranderlijk deel waarin de visie, de uitgangspunten betreffende de aanpak
en inrichting van het onderwijs staan beschreven en een per schooljaar aangepast informatieboekje waarin
alle gewoontes, gebruiken, jaarroosters en afspraken beschreven staan.
Hierbij ontvangt u het aangepaste informatiegedeelte met de actuele informatie voor het schooljaar
2018-2019.
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OPSPOOR de TOEKOMSTMAKERS

Beste ouders
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat
komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en
toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al
die veranderingen is door te LEREN.
Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage
aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS.
Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. En dat doen we met ambitie. Wij
dagen onze leerlingen én onszelf uit om steeds een stapje verder te gaan, om alle kansen en talenten
maximaal te benutten. Essentieel hiervoor zijn: creativiteit, een onderzoekende en ondernemende houding,
samenwerking, communicatie en eigenaarschap. Immers, we zijn niet alleen met het ontwikkelen van kennis
bezig maar leren onze leerlingen ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de
maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich
gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen
opgedaan kunnen worden.
En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: De leerkracht als
TOEKOMSTMAKER.
Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar
onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf.
En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We tonen meesterschap in
wat we doen!
Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van onze
scholen toevertrouwen. Deze schoolgids is bedoeld om u enigszins wegwijs te maken in de school: de algemene
gang van zaken, de inhoud en vormgeving van het onderwijs en de spelregels die worden gehanteerd.
Voor het komende schooljaar wens ik iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging
zodat uw kinderen - onze leerlingen - met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen
dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur.

OPSO en SPOOR
De stichtingen OPSO en SPOOR besturen samen 37 scholen in Purmerend, Waterland, Landsmeer,
Wormerland, Oostzaan, Beemster en Edam-Volendam. Beide stichtingen opereren gezamenlijk onder de
naam OPSPOOR. De scholen van OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie een eigen invulling aan
het onderwijs en de ondersteuning voor uw kind(eren). Dit doen we met heel erg veel plezier voor bijna 8000
leerlingen met ongeveer 750 medewerkers.
Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder
onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing
ontmoeten elkaar in onze scholen en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden
we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor
de ander.
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BEWEGINGSONDERWIJS-GYMNASTIEK-ROOSTER
Groepen 1/2
Jonge kinderen hebben iedere dag beweging nodig. Dit gebeurt zowel buiten als in het speellokaal van de
school. Er wordt 2x per week op vaste momenten in het speellokaal bewegingsonderwijs gegeven. Bij
bewegingsonderwijs in de gymzaal dragen de kinderen gymschoenen die door de kinderen (liefst) zelf
aangetrokken kunnen worden. Wij denken dan aan schoentjes met een elastieken band over de wreef of met
klittenband. Verder is het wenselijk dat de kinderen een sportbroekje en een shirtje meebrengen van huis. De
school voorziet de kinderen van een gymtas. Deze kan het beste in het weekeinde gewassen worden. Het is
raadzaam om de schoenen en de gymkleding van de naam van uw kind te voorzien. Zichzelf aan en uit
kunnen kleden geeft kinderen zelfvertrouwen, daarom is het voor hen prettig als ze "handige" kleding naar
school dragen.
Groepen 3 t/m 8
De kinderen gymmen in het gymnastieklokaal aan het Zuivelpad.
Tijdens het gymmen dragen de kinderen een sportbroekje met T-shirt of een gympakje. Er wordt van
leerlingen verwacht gymschoenen te dragen in de gymzaal, welke niet buiten gebruikt zijn en geen zwarte
zool hebben. Kinderen die geen gymschoenen bij zich hebben gymmen die gelegenheid op blote voeten.
Doordat de kinderen tijdens de gymles transpireren is het gewenst dat de kinderen zich na de gymles wassen.
Geeft u daarom de kinderen een handdoek, en een washand mee. Indien nodig kan er een deodorantroller
worden meegenomen. Laat de kinderen geen sieraden of horloges om doen naar de gymzaal. Het kan kwijt
raken en dat is natuurlijk heel vervelend. Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan de
gymnastieklessen deelt de ouder dat mee aan de juf, of overlegt deze een briefje over aan de leerkracht.
Kinderen die niet mogen of kunnen deelnemen aan de les, blijven tijdens de gymles op school. Zij gaan dan
met werk naar een andere groep. Kinderen die geen gymspullen bij zich hebben zonder geldige reden,
gymmen in een shirt en broekje van school. Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, wordt contact met ouders
opgenomen. Als kinderen rechtstreeks van huis naar de gymzaal komen blijven ze aan de kant. Alle groepen
hebben twee keer per week les van onze vakleerkracht gymnastiek, uitgezonderd groep 3. Zij gymmen één
keer met de vakleerkracht.

Gymrooster 2018-2019 Locatie Zuivelpad Vakleerkracht: Yassin Hassan
Maandag
08.30 – 09.10 uur gr. 3
09.10 - 09.50 uur gr. 4
09.50 - 10.30 uur gr. 5/6
10.30 - 11.10 uur gr. 7
11.10 - 12.00 uur gr. 8
Woensdag
8.30 - 9.15 uur
9.15 - 9.55 uur
9.55 -10.35 uur
10.45-11.25 uur
11.25-12.05 uur

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

3
4
5/6
7
8

Zwemmen
DIPLOMA-A
Een gemeentelijke regeling maakt voor kinderen vanaf vijf jaar uit gezinnen met een laag inkomen in
Purmerend gratis zwemles mogelijk. Het gaat om gratis zwemles voor het A-DIPLOMA in het
Leeghwaterbad, buiten schooltijd. Informatie over de voorwaarden van de regeling en een
aanmeldingsformulier staan op de website van https://www.purmerend.nl/MeerDoen-regelingen.
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BREDE ONTWIKKELING
Alle scholen in de Purmer-Noord werken mee aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Brede ontwikkeling betekent brede ontwikkelingskansen voor opgroeiende kinderen in algemene zin. Het doel
is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Dit gebeurt door een buitenschools aanbod te bieden
die een toegevoegde waarde heeft voor alle kinderen.
Er is een hechte samenwerking tussen peuterspeelzaal Pinkeltje en de Boemerang. We werken beiden
ontwikkelingsgericht en met dezelfde thema’s. Sinds januari 2015 heeft Pinkeltje een dependance op de
Jachtwagenstraat.
Daarnaast is er een naschools aanbod waarop de kinderen van de scholen kunnen inschrijven. Het betreft dan
meestal 6 tot 8 bijeenkomsten na schooltijd die of in de schoolruimte of elders, tegen een kleine vergoeding
worden aangeboden.
Via de school worden de kinderen hierover geïnformeerd.
De scholen zijn participant, wij denken mee en stellen ruimte ter beschikking. De uitvoerende organisaties
zijn: Kinderopvang SKOP, Clup welzijn, Spurd, Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant en
mogelijk in de toekomst nog andere organisaties. Zij voorzien in een voor- en naschools aanbod. Soms worden
er activiteiten onder schooltijd aangeboden, dat is dan gericht op het kennismaken met datgene wat in het
naschoolse aanbod wordt aangeboden. Tijdens de gymlessen heeft SPURD clinics georganiseerd waarin
kennis gemaakt werd met allerlei sporten die door plaatselijke verenigingen worden aangeboden. Ook vinden
er peuterateliers plaats onder schooltijd. Deze zijn toegankelijk voor peuters van Pinkeltje en van buitenaf.
Voor komend schooljaar staan er weer de nodige activiteiten op de rol. Hiervan wordt u vroegtijdig op de
hoogte gebracht.
BUITENSCHOOLSE OPVANG (bso)
De Buitenschoolse Opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Purmerend, tel. 0299-461011.
Er wordt voor de kinderen van onze school gebruik gemaakt van locatie de Achthoek op de Hoefsmidhof. De
kinderen worden dan om 14.00 uur opgehaald door medewerkers van de opvang en lopen dan naar
Hoefsmidhof. Voor bso moet betaald worden. Indien u werk of studie combineert met de zorg voor uw kind
kunt u hier mogelijk een tegemoetkoming voor krijgen via de belastingen. Ouders die gebruik wensen te
maken van de voor-of naschoolse opvang dienen zelf contact op te nemen met de Kinderopvang. (zie ook
informatie achterin)

CONTACT MET DE LEERKRACHT
Het is altijd goed om even met de leerkracht van uw kind te praten als u daar behoefte aan heeft. Alleen vlak
voor schooltijd is dat niet mogelijk, omdat de leerkracht dan alle aandacht nodig heeft voor de kinderen. Wij
raden u aan om een afspraak na schooltijd te maken. Vanwege het continu rooster zijn de leerkrachten eraan
gehouden om 14.00 uur een half uur pauze te houden. Afspraken kunt u dus voor na 14.30 uur maken. U kunt
ook telefonisch contact maken na 14.30 uur.
FIETSEN
We stimuleren kinderen en ouders zoveel mogelijk om op de fiets naar school te komen.
Op de Jachtwagenstraat beschikken wij in principe over voldoende rekken waardoor alle fietsen ordelijk
kunnen worden gestald. Kinderen (ouders) dienen wel zelf attent erop te zijn dat ze de fietsen op slot zetten
om diefstal te voorkomen. Omdat het niet mogelijk is om permanent toezicht op de fietsen te houden, stelt de
school zich niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor beschadigingen en diefstal van fietsen.
Om de veiligheid voor iedereen te waarborgen is het verboden om op het schoolplein te fietsen, dit geldt voor
kinderen én volwassenen.
EXCURSIES
In het kader van de thema’s worden er jaarlijks excursies georganiseerd of wordt een gast in de klas
uitgenodigd. Deze zijn onderdeel van het thema in de groep. Dit maakt het thema levendig en geeft heel veel
informatie en input aan het thema waardoor de kinderen gerichter verder kunnen en antwoord krijgen op
hun geformuleerde onderzoeksvragen.
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De kosten hiervan worden betaald door:
Een kleine bijdrage van de MR (op aanvraag).
Een deel door school uit onderwijsgelden.
Soms een kleine bijdrage door de groepen zelf, d.m.v. een actie.
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Na het consultatiebureau is de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD nauw betrokken bij de gezondheid
van jeugdigen. De jeugdgezondheidszorg bewaakt en bevordert de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot
19 jarigen.
De individuele jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het basisonderwijs omvat:
Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen
Alle leerlingen geboren in 2008 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt
uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts.
De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school. De doktersassistente
neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek.
Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD locatie.
Hiervoor neemt de administratiemedewerker contact met u op.
Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. Hiervoor
neemt de administratiemedewerker contact met u op.
De spraaktaal screening 5-jarigen
Bij alle 5-jarige leerlingen wordt een spraaktaal screening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door
een logopedist en vindt plaats op school. De administratiemedewerker neemt contact met u op voor het
plannen van de screening.
Onderzoek op indicatie
Leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de jeugdarts,
jeugdverpleegkundige of logopedist voor consultatie of onderzoek van een leerling met problemen. Bij het
aanvragen van een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het signaleringsformulier.
Het signaleringsformulier
Het signaleringsformulier kan gebruikt worden voor:
- het geven van informatie over leerlingen met problemen, voorafgaand aan het PGO
(5-jarigen en groep 7).
- het aanmelden van kinderen voor onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige buiten het PGO.
De jeugdarts of verpleegkundige rapporteert de bevindingen en aanbevelingen mondeling of via het formulier.
Verder kunt u in Purmerend van 16.00-19.00 en iedere woensdag, van 13.00 tot 16.00 uur op de afdeling
Jeugdgezondheidszorg kosteloos de ogen en/of oren van uw kind laten controleren. (m.u.v. de schoolvakanties)
Ook kunt u er terecht met overige vragen bijvoorbeeld over hoofdluis.
Adres Jeugdgezondheidszorg:
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Waterland
Triton 72
1443 BM Purmerend
tel. (0900) 254 54 54 of via de mail: planningenadministratie@ggdzw.nl Website: www.ggdzw.nl
Samenstelling JGZ team:
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
Doktersassistente
logopedist
Opvoedadviseur
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Merel Gibson
Marloes van der Wolf
Anneke de Haan
Annabel Woortman
Claudia Hamersma

KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
Wij hebben afgelopen 2 schooljaren geparticipeerd vanuit de kennis en ervaringen van scholen en
medewerkers uit de Weidevenne met betrekking tot aanbod en aanpak van kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong.
Er kan door leerlingen van onze school vanaf groep 5 deelgenomen worden aan een speciale groep (Vostok)
waar kinderen een dagdeel per week buiten school een aangepast programma aangeboden krijgen en waarbij
specifieke ondersteuning voor de leerkracht plaats vindt bij het plannen van het lesaanbod. De school krijgt
ook ondersteuning bij de themaplanning m.b.t. het aanbod voor genoemde leerlingen. Participatie vindt pas
plaats na overleg met ouders, leerling en na een vastgestelde procedure.
KLASSENDIENST
Wij vinden dat de kinderen op school ook aandacht moet besteden aan het netjes houden van hun omgeving.
Wij verwachten van iedereen dat niet opgeruimde spullen niet zomaar achtergelaten worden, maar dat wij
samen proberen de school en de omgeving van de school netjes te houden. De kinderen van groep 1 en 2 doen
dit samen met de leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd. Vanaf groep 3 gebeurt dat vlak voordat de school
uitgaat.
De kinderen vanaf groep 3 t/m 5 dragen ook mede zorg voor de schoolomgeving d.m.v. papierprikken.
SCHOOLREIS/KAMP
In het voorjaar vinden er voor de verschillende bouwen allerlei activiteiten plaats. Groep 8 gaat drie dagen op
kamp. De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis. De schoolreisjes worden indien mogelijk
aan een thema gekoppeld. De kosten van deze evenementen worden ruim van tevoren bekend gemaakt,
waardoor er een mogelijkheid gecreëerd wordt om gespreid te betalen.
In overleg met de medezeggenschapsraad is een gedragscode opgesteld waarin aanpak, inhoud en organisatie
verwoord staan.
Uitgangspunt is: Het schoolreisje is indien mogelijk thematisch gebonden en staat nooit op zich zelf.
Toelichting:
Het doel: Het schoolreisje is een sociale activiteit die gericht is op samen beleven, samen genieten en samen
werken om zo het groepsgevoel te versterken. Deelname is verplicht. Het schoolreisje is een belangrijk
onderdeel van het lesprogramma betreffende sociale vaardigheden en derhalve een verplichte schoolactiviteit.
Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden, echter uitsluitend na overleg met de directie. De
kinderen die op grond van zwaarwegende argumenten niet mee gaan komen die dagen op school en zullen
aangepaste lessen krijgen in een andere groep.
Invulling: Voor de verschillende leeftijdsgroepen zal de invulling uiteraard op verschillende wijzen plaats
vinden.
Begeleiding: Begeleiding is gericht op veiligheid, verzorging, meebeleven en meedoen met de kinderen. De
school is verantwoordelijk, ouders dragen gedelegeerde verantwoordelijkheid, uitgaande van het gezond
verstand.
Op basis van een begroting wordt definitief vastgesteld wat de kosten zullen zijn, dit gebeurt in samenspraak
met de medezeggenschapsraad.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige tekst dan kunt u die opvragen bij de medezeggenschapsraad en de
school.
Eén week voor aanvang van het kleuterfeest, schoolreisje of de werkweek dienen de kosten te zijn voldaan.
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
Het beleidsplan voor de kunstzinnige oriëntatie ‘Kunst als vervoermiddel in het leren’ is opgesteld door de
cultuur coördinatoren (juf Wanda en juf Karin) van de school. Voor het komend schooljaar is het beleidsplan
bijgesteld onder het motto "You are an explorer".
Het programma vult de school dus zelf in. Afgelopen schooljaren is er steeds een specifiek aanbod op een
bepaald gebied geweest. In het thema Dans leerden de kinderen de expressieve en communicatieve
mogelijkheden van bewegen te verkennen. Zo is er ook bij een thema specifiek ingezet op Taal en spel. Over
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kunstzinnige oriëntatie, wordt u via de nieuwsbrief
geïnformeerd.
Afgelopen schooljaren is ook een programma met muzieklessen in de groepen 5 geweest, waarbij alle kinderen
een muziekinstrument hebben leren bespelen. Het betrof het leren spelen op: keyboard, gitaar en op viool.
Deze lessen zijn bekostigd door het Maximafonds. Wij zijn zeer verheugd dat dit project komend schooljaar
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wordt voortgezet. Alle kinderen uit groep 5 krijgen 30 muzieklessen van professionele muziekleerkrachten
van de muziekschool tijdens schooltijd. Ook hier over wordt u tijdig geïnformeerd.
LUIZEN
Hoofdluis is een algemeen (landelijk) terugkerend probleem. Wij vragen u dan ook om wekelijks uw kind te
controleren op hoofdluis.
Bij tijdige onderkenning en behandeling is het probleem snel te verhelpen. De school controleert na iedere
vakantie op hoofdluis.
Wanneer er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de leerkracht contact met u op zodat u zo snel
mogelijk tot behandeling over kunt gaan. Na behandeling kan uw kind weer naar school. Hoofdluis bestrijd je
vooral door goed te kammen met een speciale kam. In de nieuwe richtlijnen wordt de nadruk gelegd op het
kammen, eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Kijk ook
op de website van het RIVM.
In het verleden werden vanuit school antiluizenzakken verstrekt. Er zijn echter belangrijke wijzigingen in de
richtlijn hoofdluis. Omgevingsmaatregelen zoals knuffels en jassen wassen zijn niet meer nodig.
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen
worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de
omgeving. Met deze aanpassing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale
bestrijdingsadviezen Hoofdluis.
Ouders die luizencontrole willen verrichten kunnen contact opnemen met de directie.
MEDEWERKERS
Leerkrachten
Groep 1-2A

Stella Daniëls (ma t/m do) Karin van Duin (vr.)

Groep 1-2B

Daniëlle Bosman (ma. di. wo. vr.) Karin van Duin (do.)

Groep 3

Fianne Buurmans (ma, di, vr) Angela Schouten (wo, do)

Groep 4

Wanda Colijn (di t/m vr) Angela Schouten (ma)

Groep 5-6

Celine de Jong (ma t/m vrij)

Groep 7

Hester Leenders ( ma t/m vr)

groep 8

Tiny vd Zee (ma t/m vr)

Onderwijs ondersteuner

Bob Verspuij

Vakleerkracht gymnastiek

Yassin Hassan

Waarnemend directeur

Frieda Serné

Locatieleider

Laura van Deventer

Intern begeleider

Silvana ven Dijk

Management assistente

Petra van Hulsen

Conciërge

Petra de Boer
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Volgens de wet op het basisonderwijs moet de school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Deze MR heeft
als taak de communicatie op school tussen ouders en leerkrachten te bevorderen. In de MR zitten gekozen
vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij geven adviezen aan het schoolbestuur en aan de
schoolleiding over bijvoorbeeld: personeelsbeleid, schoolactiviteiten, schoolplan zaken, e.d.
De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De vergaderingen van de
medezeggenschapsraad zijn openbaar.
In het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR van De Boemerang tot de jaarvergadering uit de volgende
personen:
Personeelsgeleding
Oudergeleding
Tiny vd Zee
Denise de Koning (penningmeester)

Stella Daniels

vacant

ONACCEPTABEL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING
Dat wij werken met het programma: “de Vreedzame school”, is voortgekomen uit het feit dat we in een tijd
leven waarin verruwing in gedrag en taal zich steeds prominenter manifesteert. Hierop hebben wij duidelijke
afspraken vastgelegd over de wijze waarop wij hier mee om gaan. Natuurlijk staat iedere situatie op zichzelf,
wat maakt dat wij altijd genuanceerd en zorgvuldig onze beslissingen zullen nemen.
Wij bedoelen met onacceptabel gedrag: agressief of oppositioneel gedrag.
• Gedrag dat moedwillig gericht is op het beschadigen en pijn doen van personen, dan wel kapot maken
van materialen.
• Gedrag waarin kinderen consequent het gezag van leerkrachten en andere volwassenen ondermijnen.
Maatregelen worden genomen tegen kinderen èn ouders die zich blijvend agressief of oppositioneel gedragen
jegens anderen waaronder ook leerkrachten, en of materialen, ondanks dat wij bij herhaling geprobeerd
hebben hen tot ander gedrag en inzicht te brengen. We voeren gesprekken met kinderen en ouders waarin
afspraken en mogelijk sancties worden vastgelegd en na korte tijd geëvalueerd worden.
• De sanctie die daaruit voort kan komen is afhankelijk van het vergrijp. De sanctie betekent in veel
gevallen uitsluiting van een activiteit voor één of meerdere malen of tijdelijk plaatsing in een andere
groep (time-out).
• In ernstige gevallen kunnen kinderen een langere periode buiten de groepen geplaatst worden of
overgeplaatst worden naar een andere groep. De school neemt hierin de beslissing. Schorsing en
verwijdering kunnen zelfs onderdeel van een sanctie uitmaken. De beslissing hiertoe wordt genomen
door het College van bestuur van de school.
In alle gevallen dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden onder welke condities het kind weer
welkom is en in welke groep.
De school neemt verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid van de kinderen op school.
Indien er situaties rondom kinderen ontstaan die deze veiligheid bedreigen, gebieden wij dan ook de
desbetreffende persoon, om de school of het schoolplein te verlaten en zo nodig nemen wij contact op met de
politie. Mogelijk kan dit betekenen dat een ouder / verzorger uit de school verwijderd wordt.
Voor de veiligheid van kinderen buiten de school kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen
wat niet
betekent dat wij geen actie ondernemen als wij daar aanleiding toe zien.
Op school hanteren we het ‘Protocol time-out, schorsing en verwijdering’. Dit protocol wordt op bestuursniveau
gebruikt en is in te zien op school.
OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van het schooljaar wordt u om een bijdrage voor het ouderfonds gevraagd. Deze bijdrage is
vrijwillig en wordt gebruikt om zaken te bekostigen die niet door het rijk aan de school vergoed worden.
Voorbeelden zijn o.a.: kosten m.b.t. festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerst, afscheid groep 8, de huur van het
sportveld en materialen voor de sportdag etc.. Ook worden er duurzame artikelen uit bekostigd, die de school
ten goede komen. Een totaal overzicht van de uitgaven en de begroting voor de activiteiten van het komend
schooljaar, krijgt u bij de uitnodiging voor de jaarvergadering van de medezeggenschapsraad. U zult
begrijpen dat uw bijdrage erg belangrijk voor de school is en dat het bedrag volledig aan de kinderen ten
goede komt. Bij niet betalen van de vrijwillige bijdrage kan uw kind uitgesloten worden van sommige
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buitenschoolse activiteiten die vanuit de ouderbijdrage worden betaald. Indien deze activiteiten onder
schooltijd plaatsvinden wordt uw kind gewoon op school verwacht.
De ouderbijdrage was voor afgelopen schooljaar € 27,50 per kind. Aanpassing van de hoogte van de
ouderbijdrage vindt plaats op de jaarvergadering van de MR.
U ontvangt jaarlijks een verzoek om betaling van de ouderbijdrage. (NL51INGB0000768991) Indien u de
ouderbijdrage in termijnen wenst te betalen, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de MR. (email: mr@obsdeboemerang.nl )
SCHOOLBIBLIOTHEEK
Alle kinderen van de Boemerang maken gebruik van de schoolbibliotheek. Afgelopen schooljaar is de
bibliotheek gereorganiseerd en onderhouden door ouders.
Hulp is hierbij altijd welkom, mocht u in de gelegenheid zijn dan stellen wij dat zeer op prijs!
Kinderen worden ook gestimuleerd om zelfstandig naar de Openbare bibliotheek te gaan.
Hiernaast doen wij een dringend beroep op u als ouder om toch vooral zelf ook met uw kind naar de
bibliotheek aan de Waterlandlaan te gaan en samen met uw kind boeken te lenen.
Wij kunnen niet voldoende benadrukken hoe ontzettend belangrijk het is voor de spraak-, taal- en
leesontwikkeling van uw kind dat u veel voorleest en uw kind stimuleert om dagelijks zelf te lezen.
Voorleesexpress
Wij brengen ouders ook in contact met de Voorleesexpress.
De VoorleesExpress stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun
eigen manier.
Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar.
Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme
thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten
om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
In het kader van de Jeugdzorg is dhr. Khalid el Ghalbzouri van de schoolmaatschappelijke dienst op
donderdagochtend vanaf 9.00u tot 11.00u bij ons op school aanwezig zijn. Khalid begeleidt als “brede
gezinsondersteuner’ gezinnen, leerkrachten en school vanuit zijn expertise als jeugdhulpverlener. Dat
varieert van intensieve gezinsondersteuning tot preventieve inzet binnen de school. Daarbij neemt hij de
taken van schoolmaatschappelijk werk waar. Iedereen die er behoefte aan heeft om een vraag te stellen of
zijn of haar verhaal te doen bij hem kan terecht.
Hij is bereikbaar via k.ghalbzouri@smdzw.nl
Hij kan ook zitting hebben bij het OT en vormt de verbinding met het sociale wijkteam.
SCHOOLTIJDEN
In het schooljaar 2018-2019 zijn de schooltijden als volgt:
maandag t/m vrijdag :
08.30 – 14.00 uur
Op tijd aanwezig zijn:
Wij gaan er van uit dat iedereen zijn best doet om op tijd op school te zijn. Natuurlijk kan het een keertje voor
komen dat het niet lukt, maar het is heel storend als kinderen te laat komen. De deuren van de school (en
gymzaal) gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open, alle kinderen kunnen dan rustig binnenkomen.
Na de tweede bel gaan de lokaaldeuren dicht en worden ouders verzocht de school te verlaten zodat om 8.30
uur de lessen kunnen beginnen. De voordeur gaat dan dicht om veiligheidsreden en om rust te creëren in de
school. Voor kinderen is het niet fijn om binnen te komen als de lessen al begonnen zijn.
De entree van de groepen 1 t/m 2 is aan de kleuterzijde (entree onderbouw), de groepen 3 t/m 8 komen binnen
via de hoofdingang (entree bovenbouw).
Aan het einde van de schooltijd komen alle kinderen als groep naar buiten, waar u ze kunt opwachten.
Ziekmeldingen en andere telefonische berichten graag vóór 08.15 uur melden. Gelieve om tijdens schooltijden
het telefonisch contact zoeken tot een minimum te beperken. Dit i.v.m. het verstoren van de lessen.
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SCHOOLTUINEN
Ieder jaar gaat er een groep naar de schooltuinen. Het vervoer naar en van de schooltuinen gaat per fiets.
Ouders en kinderen moeten er zorg voor dragen dat ze deze dag op de fiets op school komen Kinderen die niet
op de fiets komen kunnen niet mee naar de schooltuinen.
De kinderen van groep 7 zaaien en planten verschillende soorten groenten en bloemen. Dit alles gaat onder
leiding van een Schooltuinenmedewerker van de gemeente. Als deze kinderen in groep 8 zitten wordt er
geoogst en de oogst gaat mee naar huis. Het is verstandig om bij schooltuin bezoek laarzen mee te nemen en
niet al te nette kleren aan te trekken.
De kosten ad € 20, - die hier aan verbonden zijn worden contant door de ouders voor aanvang van de
werkzaamheden betaald. Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling aan het begin van het schooljaar. (In
overleg met de leerkracht.)
SCHOOLVERZEKERING LEERLINGEN
Alle kinderen zijn verzekerd. Via het bestuur van (OPSO) Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs
Purmerend is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle kinderen.
De verzekering geeft een dekking tegen kosten voortvloeiende uit een ongeval dat ontstaat tijdens schooltijd
of tijdens de gang van en naar school. Hieronder vallen niet de kosten van beschadigde kleding, gebroken
brillen, e.d. Behalve wanneer er sprake is van grove schuld of plichtsverzuim. Tevens vallen onder de dekking
de door de school georganiseerde evenementen, zoals schoolreizen en excursies, ook al vallen deze
evenementen buiten de gebruikelijke schooltijden. Ook zijn begeleidende ouders en het vervoer (auto’s en
fietsen) bij genoemde activiteiten verzekerd.
UITSTROOM NAAR VERVOLGONDERWIJS
Aan het einde van de basisschoolperiode gaan de kinderen van groep 8 naar allerlei vormen van voortgezet
onderwijs. De gegevens hierover kunt u teruglezen in het jaarverslag dat in het najaar rond oktober, op de
website gepubliceerd zal worden.
Het advies dat gegeven wordt aan de kinderen is het resultaat van 8 jaar basisonderwijs. Daarmee bedoelen
wij dat we niet alleen naar de resultaten van het laatste jaar kijken, maar ook naar de leerhouding,
belangstelling, taakopvatting en vooral ook naar het zelfvertrouwen van uw kind.
De scholen voor primair openbaar onderwijs in Purmerend hebben in samenspraak met het voortgezet
onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 de volgende bindende afspraken gemaakt betreffende de advisering.
•
•

•

•

De opvattingen van de groepsleerkracht over de ontwikkeling van het kind;
De leerprestaties die gemeten zijn met behulp van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van de school,
waarmee de didactische leeftijd van kinderen berekend kan worden. Om het technisch leesniveau vast te
stellen wordt gebruik gemaakt van de Drie Minuten Toets; En voor een deel van de kinderen:
Een intelligentieonderzoek;
Het Drempelonderzoek (schoolvorderingentoets)
Een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling .Het intelligentieonderzoek en het onderzoek naar
de sociale en emotionele ontwikkeling worden afgenomen door een onafhankelijk bureau.
In 2015 is de verplichte Centrale Eindtoets ingevoerd. Dit is een tweede onafhankelijke gegeven voor de
bepaling van het eindadvies. Omdat de afname van de Centrale Eindtoets na het definitieve schooladvies
gebeurd, zal alleen bij een afwijking naar boven t.o.v. het definitieve eindadvies een heroverweging en
eventuele aanpassing van het advies plaatsvinden. De voorlichting hierover vindt op de informatieavond na
de zomervakantie plaats.
Het intelligentieonderzoek heeft een voorspellende waarde voor datgene wat het kind intellectueel aan
mogelijkheden in zich heeft. Kort gezegd: hoe leerbaar is het kind en wat mogen wij verwachten van dit kind.
De leerbaarheid bepaalt mede het succes in het onderwijs.
NSCCT
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoefte van uw kind wordt in in groep 6 de
voorloper van de NIO-toets (Nederlands Intelligentie Onderzoek), de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test) afgenomen.
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VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Afspraken
U kunt vanaf 14.30 uur afspraken maken met de leerkrachten. Tussen 14.00 en 14.30 uur hebben zij pauze.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
valt in meivakantie
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Geplande vrije (mid)dagen schooljaar 2018-2019
alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team
alle kinderen om 12.00 uur vrij
alle kinderen om 12.00 uur vrij
alle kinderen om 12.00 uur vrij
alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team
alle kinderen om 12.00 uur vrij
alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team
alle kinderen zijn vrij

di.
wo.
vr.
di.
ma.
wo.
vr.
vr.

02-10-2018
05-12-2018
21-12-2018
05-02-2019
25-02-2019
29-05-2019
28-06-2019
12-07-2019

VAKANTIE BUITEN DE REGULIERE VAKANTIES
Vakanties moeten binnen de reguliere schoolvakanties geregeld worden. In uitzonderingsgevallen, met
redenen omkleed, is het mogelijk om ontheffing van de leerplicht aan te vragen. U moet dan een speciaal
formulier invullen waarop u en/of uw werkgever aantoont dat u in geen enkele reguliere vakantie op vakantie
kunt gaan. Iedere andere vorm van verlof moet eveneens aangevraagd worden. U kunt pas afspraken maken
als het verlof is toegestaan. Formulieren dienen minimaal acht weken van tevoren worden ingeleverd bij de
directie. Als ouders buiten deze regeling om handelen, zijn wij verplicht de afdeling Leerplicht van Gemeente
Purmerend hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan leiden tot sancties en/of boetes.
VERJAARDAGEN
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Wij geven er de voorkeur aan dat er niet op snoep
getrakteerd wordt. De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Voorbeelden van
traktaties vindt u in de mappen, uitgegeven door de Jeugdgezondheidszorg, welke u op school kunt inzien.
De leerkrachten van de andere groepen willen ook graag de jarige feliciteren. De kinderen krijgen bij deze
rondgang dan een felicitatiesticker van de andere leerkrachten.
VREEDZAME SCHOOL – VEILIGE SCHOOL
De school moet een veilige plaats zijn voor de kinderen. Dit komt in het geding wanneer er onderling
conflicten zijn tussen kinderen. Het kan voorkomen dat een conflict zich voortzet buiten de school of juist is
ontstaan buiten de school en zich voortzet in de school. Het is voor ons van belang om te weten wat er zich
afspeelt zodat wij hier op een juiste manier op in kunnen spelen.
Pestgedrag manifesteert zich altijd buiten het gezichtsveld van volwassenen. Daarom is het zeer gewenst dat
als uw kind problemen heeft op dit gebied uw kind of u dit meldt aan de leerkracht.
Met behulp van het programma “De Vreedzame school” richten wij ons specifiek op het leren omgaan en
oplossen van conflicten door het versterken van het pedagogisch klimaat in de klas en in de school als geheel.
Het programma is gericht op het verbeteren van omgangsvormen en respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin een ieder (leerlingen, medewerkers en ouders) zich
betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Een school waarin
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leerlingen gehoord worden, waar leerlingen invloed uit kunnen oefenen op en verantwoordelijk zijn voor het
klimaat in de klas en de school, op hun eigen leeromgeving en op hun eigen ontwikkeling.
De leerkrachten zijn hiervoor getraind. De Vreedzame School bevordert het actief burgerschap, een item in de
kerndoelen voor het onderwijs.
ZIEKTE LEERKRACHTEN
Wanneer er leerkrachten ziek zijn probeert de school via de invalpool van het bestuur een vervanger in te
zetten. Indien dit niet lukt en er ook intern geen oplossing gevonden kan worden, wordt er incidenteel
vrijgegeven. Als dit voor ouders problemen oplevert, wordt een plaats gezocht in een andere groep. Afgelopen
schooljaar heeft laten zien dat het vervangen van zieke leerkrachten in toenemende mate problematisch is.
ZIEKTEVERZUIM
Als uw kind ziek is of naar de dokter / tandarts moet, horen wij dit graag voor aanvang van de school (vóór
08.15 uur). U kunt school bereiken op telefoonnummer 0299 643876. Als u geen bericht geeft, kunnen wij niet
nagaan of er misschien iets gebeurd is of dat uw kind onderweg ergens is blijven "steken". Als wij niets
gehoord hebben nemen wij voor 9 uur contact met u op. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooltijden
ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het
kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het
zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind
meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat
u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan de
aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf
als begeleiding mee. We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen.
Het is gezien het bovenstaande belangrijk dat we steeds kunnen beschikken over uw actuele
telefoonnummer(s). Het is uw verantwoording om ons in te lichten indien er wijzigingen zijn in de
contactgegevens.
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Stichting Kinderopvang Purmerend
Postbus 243
1440 AE Purmerend 0299-461011/454284
planning@kinderopvangpurmerend.nl
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) tussen 09.00 en 13.00, telefoon 425385 verder op dinsdag
van 09.00 – 09.30 Overlanderstraat, telefoon 462286
(de dienstverlening is kosteloos)
Schoolmaatschappelijk werk
Telefoon 0299-880299
Steunpunt Opvoeding Waterland
telefoon 0299-471532
School Begeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland (SBZW)
Waterlandlaan 79 1440 AD Purmerend
telefoon 0299-428723
Vertrouwenspersoon
Mevr. H. de Jong
P/a Noord-Hollands Participatie-instituut
Postbus 3381 2001 DJ Haarlem
telefoon 023- 5319130
Landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

OPSO Purmerend (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend) Voorzitter College van bestuur:
de heer C. van Meurs
Gedempte Singelgracht 18-20
1441 AP Purmerend
Postbus 200
1440 AE Purmerend
0299-820900
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