0

Augustus 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit document is een jaarkatern en vormt een aanvulling op de schoolgids 2020-2024. In dit jaarkatern
vindt u in het kort informatie die voor schooljaar 2021-2022 van belang is. Uitgebreide informatie
vindt u in de schoolgids 2020-2024. U kunt de schoolgids downloaden op onze website
www.rkdonbosco.nl
Heeft u na het lezen van de katern en/of de schoolgids nog vragen, kom dan gerust even langs!
Namens het gehele team,
Inge Heijerman
Directeur RKBS Don Bosco

Belangrijke gegevens
RKBS Don Bosco
Terppad 1
1771 RZ Wieringerwerf
0227-602204
www.rkdonbosco.nl
directeur.donbosco@sarkon.nl
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Het team

Het team van leerkrachten
• Martine Kan
• Saskia de Jong
• Annelize Bouma
• Jiska de Jong
• Nadjesda Rietdijk
• Joke Perton
• Astrid Moras
• Anja Schuring
• Mirjam van Enkhuizen
• Mieke van der Werf
• Marian Kan
• Francien Dijkstra
• Margreth Voogel
• July Entes
• Jamie Beetsma
• Astrid Arendsen

-

Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 1-2a en 1-2c
Groep 3
Groep 3
Groep 4
Groep 4, leraar in opleiding
Groep 5
Groep 5
Groep 6 en leerkracht interne plusklas
Groep 6
Groep 7
Groep 8 en extra leerkracht bovenbouw
Groep 8 en extra leerkracht bovenbouw

(Zorg)ondersteuning
• Joy de Goede
• Kelly van Dijk
• Fleur Hoekstra

-

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Lerarenondersteuner

Interne begeleiding
• Marieke van Duin
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Vakleerkracht
• Marjolein Hagen
• Remy Kluvers
• Tijl Bouman

-

Gymdocent voor groep 1-2
Gymdocent voor groep 3 t/m 8
Leerkracht techniek en technologie
voor groep 3 t/m 8

Onderwijsondersteuning
• Carlo Hoogenboom

-

Conciërge

Directie
• Inge Heijerman

Werkdagen
In onderstaande tabel kunt u vinden welke leerkracht wanneer werkzaam is.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2a

Martine

Martine

Nadjesda

Martine

Martine

Groep 1-2b

Saskia J.

Saskia J.

Annelize

Annelize

Annelize/
Saskia J.*

Groep 1-2c

Nadjesda

Jiska

Jiska

Jiska

Jiska

Groep 3

Joke

Joke

Astrid M.

Astrid M.

Astrid M.

Groep 4

Anja

Anja

Anja

Anja en Mirjam Anja en Mirjam

Groep 5

Mieke

Mieke

Marian

Mieke

Mieke

Groep 6

Francien

Francien

Margreth

Margreth

Margreth

Groep 7

July

July

July

July

July

Groep 8

Jamie

Jamie

Jamie /
Astrid A. *

Astrid A.

Astrid A.

Astrid A.

Astrida A. /
Jamie *

Jamie

Jamie

Extra leerkracht Astrid A.
groep 6, 7 en 8
Interne plusklas

Francien *

Interne
begeleiding

Marieke

Marieke

-

Marieke

-

Ondersteuning

Joy, Kelly en
Fleur

Joy, Kelly en
Fleur

Joy, Kelly en
Fleur

Joy

Kelly en
Fleur

Conciërge

-

Carlo

-

-

Carlo

Vakleerkracht
gym

Marjolein

Remy

Remy

Marjolein en
Remy

Vakleerkracht
techniek en
technology
Directeur
*

Tijl

Inge

Inge

Inge

Inge

Dit is de wisseldag van de leerkrachten. Zij werken deze dag om de week.
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Schooltijden
Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het zogenaamde vijf gelijke dagen model. Dat
betekent dat alle kinderen vijf gelijke dagen naar school gaan.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.25 - 14.00
8.25 - 14.00
8.25 - 14.00
8.25 - 14.00
8.25 - 14.00

De deuren van de school zijn 10 minuten voor aanvang van de lestijd open. U bent op maandag en
vrijdag van harte welkom om met uw kind(eren) mee naar de klas te gaan. Uw kind kan dan laten zien
waar zij in de klas mee bezig zijn.

Gymtijden
Alle kinderen krijgen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakleerkracht van
Sportservice. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen op maandag en donderdag in de speelzaal van
school les van juf Marjolein. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week in de Zuiderzeehal 45
minuten les van meester Remy.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Groep 1-2a

11.00-11.45

9.45-10.30

Groep 1-2b

13.05-13.50

9.00-9.45

Groep 1-2c

11.45-12.30

10.30-11.15

Groep 3

11.45-12.30

11.45-12.30

Groep 4

8.30-9.15

Groep 5

11.00-11.45

11.00-11.45

Groep 6

9.15-10.00

9.15-10.00

Groep 7

10.15-11.00

10.15-11.00

Groep 8

13.15-14.00

13.15-14.00

11.15-12.00

Wanneer uw kind niet kan of mag gymmen, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven via Kwieb?
Alle kinderen gymmen in gymkleding.
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Vakanties
De vakanties zijn voor het hele schooljaar gepland in overleg met de overheid. U kunt de actuele
vakantiedata en vrije dagen ook vinden op de website van school.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16 t/m 24 oktober
25 december t/m 9 januari
19 t/m 27 februari
15 april
18 april
23 april t/m 8 mei
26 en 27 mei
6 t/m 12 juni
16 juli t/m 28 augustus

Studiedagen
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

vrijdag 8 oktober 2021
vrijdag 11 februari 2022
maandag 21 maart 2022
woensdag 6 april 2022
woensdag 25 mei 2022
maandag 4 juli 2022

Verlof
Het is raadzaam om eerst verlof aan te vragen en daarna pas uw vakantie te boeken. Verlof kan alleen
worden aangevraagd door ouders/verzorgers van kinderen die door hun beroep in geen enkele
vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunnen gaan. Zij worden in de gelegenheid gesteld gebruik
te maken van deze regeling. Zonder een accountantsverklaring wordt het verzoek om verlof niet
toegekend. Formulieren zijn te verkrijgen bij de directie.
Dit verlof mag door de directeur van de school slechts één keer per schooljaar worden verleend voor
ten hoogste tien schooldagen per schooljaar. De aangevraagde periode mag niet vallen in de eerste
twee weken van het schooljaar en moet minstens acht weken van tevoren worden aangevraagd.
De directeur van de school is verplicht om vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan
een procesverbaal worden opgemaakt.

Gewichtige omstandigheden
-

Verhuizing: max. 1 dag
Bijwonen van een huwelijk t/m 3e graad: 1 dag binnen de regio, 2 dagen buiten de regio
Bij overlijden: 1e graad, max. 5 dagen, 2e graad, max. 2 dagen, 3e en 4e graad, max. 1 dag
Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum ouders/verzorgers of grootouders: max. 1 dag
Bij 12½ , 25, 40, 50, 60 jarig huwelijksjubileum ouders/verzorgers of grootouders: max. 1 dag

Meer informatie? Zie de website van school. www.rkdonbosco.nl
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Missie en visie
Op RKBS Don Bosco vinden wij het van belang dat kinderen na acht jaar onderwijs op de Don Bosco
kunnen zeggen: ‘Ik heb veel geleerd en ik heb het erg leuk gehad’. Leren en plezier in school vinden
wij erg belangrijk. Prestatie en relatie gaan daarom bij ons op school hand in hand. Leren is een
sociaal proces wat je samen doet in de klas en in de school.
De gehanteerde normen en waarden komen voort uit de identiteit van de school. De katholieke
grondslag geeft richting aan de waarden. De missie en visie komen voort uit de kernwaarden.
De kernwaarden van de school zijn:
● Plezier
● Respect
● Veiligheid
● Betrokkenheid
● Ontwikkeling
● Leren
● Samenwerken
Het logo van de school heeft een centrale plaats binnen onze missie en visie.
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RKBS Don Bosco... een fijne plek om samen te spelen, te leren en te werken.
Op onze school zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en betrokken
voelt. Het (samen) leren en ontwikkelen staat centraal waarbij ieders talenten, eigenheid en
intelligentie worden aangesproken.

De kinderen staan voor alle jongens en meisjes van de school,
die samen met elkaar spelen, leren en werken.

De basis van de vlieger staat voor onze katholieke
geloofsovertuiging. De vlieger bestaat uit verschillende kleuren,
omdat alle kinderen met verschillende of geen
geloofsovertuigingen samen de spil van de Don Bosco zijn.

De wortels zijn goed zichtbaar in het logo. Dat moet ook, want
dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan
vallen. De wortels staan tevens voor de kernwaarden van de
school.

De stam staat symbool voor het kind en de relaties met
anderen. Vanuit het kind (de wortels) wordt de weg bewandeld
naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.

Tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! Dit staat voor
de ontwikkeling van alle kinderen en de samenwerking met
elkaar.
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De ouderraad (OR)

Ouderbijdragen

Iedere ouder die een kind op de Don Boscoschool aanmeldt, is
automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging
draagt zorg voor veel buitenschoolse activiteiten, denk hierbij
aan het Sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, Pasen,
sportactiviteiten, etc. Leden van de ouderraad zitten in
werkgroepen en verzorgen de (mede-)organisatie van
activiteiten.

De ouderbijdragen worden gebruikt
voor de organisatie van de feesten
en vieringen op school. De hoogte
van de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld wordt vastgesteld op
de jaarvergadering.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:
• Voorzitter
Wendy Putto
• Secretaris
Geja Visser
• Penningmeester Louise Alma
• Leden
Anja van der Beek
Marleen Brander
Daniëlle van Hoesel
Karin Kikstra
Larissa Vermeulen
Marije Tigchelaar

Dit schooljaar is de ouderbijdrage
per leerling:
Groep 1 t/m 7
€45,00
Groep 8
€110,00
U wordt verzocht de ouderbijdrage
over te maken op Rabobank
rekeningnummer NL49 RABO
01340.94.301 t.n.v. Oudervereniging
Don Boscoschool, Wieringerwerf.
Onder vermelding van naam,
achternaam en groep van uw
kind(eren).

De medezeggenschapsraad (MR)
MR-leden
In de MR zijn zowel ouders als
leerkrachten vertegenwoordigd.
Ouders kunnen tot de MR
toetreden door middel van
verkiezingen die worden
uitgeschreven op het moment
dat er een vacature is. De
zittingsduur is 3 jaar. De
leerkrachten rouleren.
De oudergeleding bestaat uit:
• Marjan Jorink
• Leanne Lubbinge
• Evelien van der Sijden
De personeelsgeleding wordt
gevormd door:
• Astrid Moras
• Marieke van Duin
• Jiska de Jong

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de
school aangaan. Zij bevordert naar vermogen openheid en
onderling overleg in de school. De MR waakt tegen discriminatie op
welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling.
De MR heeft informatierecht op grond waarvan zij bijvoorbeeld
jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op
financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied ontvangt.
Daarnaast heeft het bevoegd gezag, in het geval van de Don Bosco
is dat de directie, de instemming van de MR nodig om besluiten te
nemen bij bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige
doelstellingen van de school of het vaststellen van regels op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Tenslotte dient het
bevoegd gezag de MR om advies te vragen ten aanzien van onder
andere besluiten met betrekking tot het meerjarig financieel
beleid, het aangaan van duurzame samenwerking met andere
organisaties en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. De
bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld en via het
reglement vastgesteld.
De MR vergadert vijf keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar en kunnen, zonder spreekrecht, bijgewoond worden.
Data van de MR-vergaderingen vindt u op de website van school.
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Kerndoelen
In de Nederlandse wet staat precies beschreven wat kinderen op de basisschool moeten leren. Deze
doelstellingen worden de ‘kerndoelen van het onderwijs’ genoemd. Op school zijn de kerndoelen het
uitgangspunt voor wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. De school
gebruikt de kerndoelen om de tussen- en eindopbrengsten te formuleren. Onderstaande methodes
worden gebruikt op RKBS Don Bosco.
Nederlandse taal

Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen

Schrijven
Rekenen/ wiskunde
Wereldoriëntatie

Bewegingsonderwijs
Sociale ontwikkeling
Engels
Levensbeschouwing
Studievaardigheden

Kleuteruniversiteit (groep 1-2)
Werkmap ‘Fonemisch bewustzijn (groep 1-2)
Lijn 3 (groep 3)
Staal Taal (groep 4 t/m 8)
Staal Spelling (groep4 t/m 8)
Lijn 3 (groep3)
Estafette (groep4 t/m 5)
Werkmap ‘Begrijpend luisteren’ (groep 1-2)
Lijn 3 (groep 3)
Leeslink (groep 4 t/m 8)
Klinkers (groep 3)
Pennenstreken (groep 4 t/m 6)
Werkmap ‘Gecijferd bewustzijn’(groep 1-2)
Getal en ruimte junior (groep 3 t/m 8)
Kleuteruniversiteit (groep 1-2)
Lijn 3 (groep 3)
Wijzer door het verkeer (groep 1 t/m 8)
Speurtocht (groep 5 t/m 8)
De blauwe planeet (groep 5 t/m 8)
Natuniek (groep 5 t/m 8)
Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1-2)
Basislessen bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8)
Positive Behavior Support (groep 1 t/m 8)
Join in (groep 1 t/m 8)
Hemel en aarde (groep 1 t/m 8)
Blits (groep 7-8)

9

Datagegevens van de school
Een uitgebreid overzicht van de data van de school vindt u op de vergelijkingssite voor scholen:
www.scholenopdekaart.nl

Leerlingaantallen op de teldatum 1 oktober
2017
2018
2019
2020

198
213
210
232

Verwijzingen naar/ terugkeer van het speciaal onderwijs

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Verwijzingen naar
S.O./S.B.O.

Terugkeer naar
basisschool

0
1
2
0

0
0
0
0

SO = speciaal onderwijs
SBO = speciaal basisonderwijs

Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

VWO
HAVO/VWO

21%
31,6%

17,1%
14,3%

21,7%
-

3%
13%

HAVO
TL/HAVO
TL
GL/TL
GL
KB
BB/KB
BB
PRO

10,5%
5,3%
21%
5,3%
5,3%
-

8,6%
14,3%
25,7%
11,4%
8,6%
-

8,7%
21,7%
34,9%
4,3%
8,7%
-

3%
13%
26%
23%
3%
13%
3%
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Eindopbrengsten
De opbrengsten van de basisschool worden vanaf 2020 bekeken aan de hand van referentieniveaus.
Referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal en rekenvaardigheid van de kinderen. Deze worden
gemeten door methode onafhankelijke toetsen. Op de Don Bosco gebruiken wij hiervoor de eindtoets
van Cito in groep 8.
In het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor
taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool moet
beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen
een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen het
1S-niveau.
Bij het bekijken van de opbrengsten wordt gekeken naar de resultaten over de afgelopen drie jaar. De
opbrengsten worden vergeleken met scholen met eenzelfde leerlingpopulatie. Scholen met een
vergelijkbare populatie hebben een vergelijkbare schoolweging.
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Kwieb
Kwieb is een interactief communicatieplatform waarmee we u op de hoogte houden van allerlei
wetenswaardigheden die in de groep(en) van uw kind(eren) spelen. Kwieb is een afgesloten
omgeving. Alleen ouders van school kunnen de informatie lezen en foto’s bekijken. Via Kwieb
ontvangt u ook wekelijks de nieuwsbrief van school.
Wat kunt u allemaal doen via de app?
● Een absentiemelding doorgeven.
● Nieuwsberichten lezen van de school en de groep van uw kind(eren).
● Activiteiten bekijken in de agenda.
● Inschrijven voor een activiteit.
● Inschrijven voor gespreksmomenten
● Chatten met de leerkracht.

Jaarplan
Naar aanleiding van de evaluatie in het schooljaarverslag 2020-2021 wordt de focus in schooljaar
2021-2022 gelegd op onderstaande ontwikkelpunten. Het uitgewerkte jaarplan vindt u op de website
van de school.
●
●
●
●
●

Onderwijsvisie Campus de Terp
Lerend spelen in de onderbouw
Aanbod creatieve vakken en wereldoriëntatie
Aanbod NT2-onderwijs binnen de school
Eigenaarschap van de leerlingen
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