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Beste ouders, verzorgers, 

De zomervakantie zit er weer op en we gaan beginnen aan een gloednieuw schooljaar. Een nieuw school-

jaar betekent voor u én voor ons een nieuwe schoolgids. Dit schrijven is daar een uittreksel van met de 

belangrijkste praktische informatie voor u. Omdat u tegenwoordig de kalender via de Parro-app ontvangt 

is het kalender-onderdeel niet meer aan dit document toegevoegd. 

Mocht u liever geen gebruik maken van de app-versie van de kalender dan kunt u ook op uw computer 

inloggen bij Parro: https://talk.parro.com/. De inloggegevens hiervoor zijn hetzelfde. Mocht u deze nog 

niet in uw bezit hebben dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw kind. 

Naast de vaste planningen zullen zich gaandeweg het jaar nieuwe activiteiten aandienen. U ontvangt deze 

via Parro vanzelf. De schoolgids en dit document staan op de website: www.nbsboeimeer.nl. We hopen u 

hiermee zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over onze school en het komende schooljaar. Natuur-

lijk kunt u altijd bij ons terecht als u nog vragen heeft.  

We kijken weer uit naar een fantastisch schooljaar!!! 

Het team van Nutsbasisschool Boeimeer.  

 

Adres School 

NBS Boeimeer 

Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 

4818 RJ Breda 

076-5146101 

Directeur : Oda Peeters 

 

Algemeen Directeur   

Mevr. A. de Ruiter  

Bezoekadres secretariaat Stichting Nutsscholen 

Cosunpark 21 

4814 ND Breda 

Telefoon: 076 - 5309224 
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Samenstelling team  : 

Het team van Boeimeer bestaat uit de directeur, IB’er, groepsleerkrachten (waaronder fulltime en partti-

me leerkrachten), leerkrachten met speciale taken zoals ICT en het OOP (Onderwijsondersteunend Perso-

neel). We proberen het zo te regelen dat kinderen per klas te maken krijgen met 1 of 2 vertrouwde ge-

zichten.  

Uiteraard heeft een school ook te maken met vervangingen i.v.m. bijzondere omstandigheden als verlof, 

ziekte etc. In dat geval zetten we vervanging in, we werken hiervoor samen met Leswerk. Het kan voor-

komen dat er geen vervanger beschikbaar is. Mocht dit het geval zijn dan zullen we een onderwijsassis-

tent of een stagiaire voor de groep plaatsen, leerlingen verdelen over de groepen of met personeel schui-

ven.  

In uiterste noodzaak kan het voorkomen dat we leerlingen naar huis moeten sturen, omdat er geen leer-

kracht beschikbaar is. Dit zal pas gebeuren op de tweede dag dat er geen vervanger is en nadat we u per 

e-mail hierover hebben geïnformeerd. 

Schoolleiding en team :  

Directeur 

Management ondersteuner 

Oda Peeters ma t/m vrij 

Gijs Boeren wo, vrij 

Intern begeleider en projectrgoep (wo) Margriet Bisschop (ma, di, woe ) 

Groep 1-2 A Tessy de leeuw do, vrij (ma wisseldag) 

Piene Haspels  di, woe (ma wisseldag) 

Groep 1-2 B Angelique Feskens ma, di ,woe, vrij (wisseldag) 

Ida v/d Kwaak do, vrij (wisseldag)  

Groep 1-2 C Jan Croonen ma (wisseldag) t/m vrij 

Tessy de Leeuw ma om de week 

Groep 2 woensdag Angelique Feskens en Piene Haspels  

Groep 3 Danielle Uijtdehaag ma ,di  

Anjo kant wo, do, vrij. 

Groep 4 Saskia van Gool ma t/m vrij 

Claartje de Keizer  start schooljaar ma, di, wo (verv.) 

Cherida Mouwen  start schooljaar do, vr (verv.) 

Groep 5 Renske de Vaan ma t/m vrij 

Groep 6 Linda van Zalinge ma, do, vrij 

Marion Visser di, woe 

Groep 7 Silvie Metselaar woe, do, vrij 

Gijs Boeren ma, di 

Groep 8 Ed den Heijer di, woe, do, vrij 

Marion Visser ma 

Administratie/conciërge Leo Notenboom ma t/m vrij 08:00 tot 13:30 uur 

 

Onderwijsassistent Roland Ipenburg ma t/m vrij 

Chérida Mouwen  di, do, vr 
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  middag Totaal/dag 

Maandag: 8.40- 14.30 5.15 

Dinsdag 8.40- 14.30 5.15 

Woensdag 08.40-12.30 (met uitzondering van groep 1, deze leer-

lingen zijn vrij) 

3.50 

Donderdag 8.40- 14.30 5.15 

Vrijdag 8.40- 14.30 5.15 

Gymtijden : 

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat de kinderen een sportbroek, t-shirt o.i.d. meebrengen. Voor alle 

kinderen, ook de kleuters ,geldt dat zij de gymschoenen ( met zolen die geen strepen achterlaten op de 

gymvloeren ) dragen tijdens de gymlessen. De gymschoenen van de kleuters blijven op school. Het 

voorkomt problemen als alle kinderen gymschoenen meebrengen die ze zelf aan en uit kunnen doen.De 

gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden gegeven in de gemeentelijke gymzaal aan de Jan Nieu-

wenhuijzenstraat nr. 9 (tegenover de school). 

Overzicht gymtijden: 

Groep 3:  maandagochtend 

Groep 4:  maandagochtend 

Groep 5:  maandagochtend 

Groep 6:  donderdagochtend 

Groep 7:  donderdagochtend 

Groep 8:  donderdagochtend 

 

Herfstvakantie 19-okt-20 23-okt-20 

Kerstvakantie 21-dec-20 1-jan-21 

Voorjaarsvakantie 15-feb-21 19-feb-21 

2e Paasdag 5-apr-21   

Koningsdag 27-apr-21   

Meivakantie 3-mei-21 14-mei-21 

2e Pinksterdag 24-mei-21   

Zomervakantie 26-jul-21 3-sep-21 

Vakantierooster 2020-2021 

Schooltijden 2020-2021 
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Ziekte of afwezigheid : 

Via onze site www.nbsboeimeer.nl kunt u uw kind ziek of afwezig melden. Ook is het mogelijk hiervoor 

contact op te nemen met school. Graag voor 8.40 uur. Als uw kind niet aanwezig is op school en het is 

voor school niet bekend waar uw zoon/dochter is en zal er contact met u opgenomen worden. 

Extra vakantieverlof : 

Onder extra vakantieverlof wordt verstaan: verlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra vakantie-

verlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden toegestaan als de om-

standigheden daartoe aanleiding geven. 

Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden: 

Als het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouder/voogden/verzorgers slechts moge-

lijk is buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond kunnen worden. Als 

een werkgeversverklaring kan worden overhandigd, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolva-

kanties mogelijk is.                                                                                                             

Bovenstaande punten zijn alleen van toepassing als het niet mogelijk is één keer per jaar als gezin op 

vakantie te gaan. 

Een verzoek om extra vakantieverlof moet schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd en mag 

slechts één maal per jaar verleend worden voor maximaal 10 dagen. Het mag niet vallen in de eerste 

twee weken van het schooljaar. Bij aanvraag van het verlof kan desgewenst gevraagd worden schriftelij-

ke bewijsstukken te overleggen. Bijvoorbeeld een verklaring van een arts of maatschappelijk werker 

waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie.  

Ongeoorloofd schoolverzuim : 

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwe-

zig is. De directeur is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, 

daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien. 

Ook te laat op school komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim en valt hiermee ook onder de wet op 

de leerplicht.  

Meer informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda tele-

foon: (076) 529 46 56 / 20 of met de leerplichtambtenaar van  uw eigen gemeente.  
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Communicatie van en naar school : 

Ouders zijn van harte welkom op onze school maar helaas hebben we i.v.m. de te volgen richtlijnen om-

trent het coronavirus de wijze waarop we contact hebben aan moeten passen. Dit vindt u terug in het 

protocol op de website van de school. Hopelijk kunnen we binnen dit schooljaar nog terug naar fysiek 

contact en op de gebruikelijke manier gesprekken met elkaar voeren. Als leerkrachten stellen we namelijk 

het persoonlijke contact met u erg op prijs.  

In onze schoolorganisatie is een goede communicatie over en weer van groot belang. Wij communiceren 

via de website, Parro (schoolapp), en per e-mail. Het is daarom noodzakelijk bij wisseling van e-mail 

adres dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht en de administratie door te geven.     

Via de digitale nieuwsbrief ‘Boeiend’ zullen we schoolinhoudelijke zaken met u delen. 

Parro zetten w ij in om u op de hoogte te stellen van allerlei dingen die in de klas gebeuren. 

Hierop vindt u allerlei korte berichtjes met foto’s. U kunt dan letterlijk een kijkje in de groep nemen.                          

Op de website www.nbsboeimeer.nl vindt u alle bruikbare en algemene informatie.  

Per e-mail berichten we u over zaken die van belang zijn, we vragen u dan ook dit goed te le-

zen, dat voorkomt veel verwarring!        

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of dat er problemen zijn. Gaat een probleem of vraag uw kind aan, 

dan vragen we u om in eerste instantie de leerkracht van uw kind te benaderen.                                     

De leerkracht leest ’s morgens tot 8:15 uur haar/zijn e-mail. Daarna pas weer na schooltijd.                     

U krijgt binnen twee werkdagen antwoord op uw mail. Mocht uw zoon of dochter bij twee leerkrachten in 

de groep zitten, wilt u dan ook altijd allebei de leerkrachten de mail sturen? In tweede instantie, en voor 

meer algemene zaken kunt u de directeur of intern begeleider benaderen. 

Wacht niet te lang met het maken van een afspraak als u zich zorgen maakt.  

Facebook, Instagram, WhatsApp en privé telefoonnummers houden leerkrachten graag voor eigen ge-

bruik. Wilt u iets doorgeven aan school, dan is dat altijd mogelijk via de schooltelefoon: 076 5146101. 

De dagelijkse gang van zaken : 

Op Boeimeer werken we met de inloop. In groep 1 kunnen de ouders hun kind(eren) vanaf 08.30 uur 

naar de klas begeleiden. Kinderen van groep 2 kunnen vanaf de voordeur al alleen naar binnen komen. 

Om 8.30 uur gaat de eerste bel en mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar binnen. Ze kunnen er ook 

voor kiezen om nog even buiten te spelen. Om 8.35 uur gaat de tweede bel en moeten alle leerlingen 

naar binnen komen. Om 8.40 uur moeten alle kinderen in de klas zitten zodat er gestart kan worden met 

het lesprogramma. We streven ernaar de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar de lokalen te laten 

gaan. De leerkracht kan dan tijdens de inloop tijd en aandacht aan de kinderen besteden. In de verschil-

lende groepen wordt op een eigen wijze gestart: de kleutergroepen starten in de kring of beginnen met 

een zogenaamde ‘inloop’, waarbij de kleuters meteen een werkje mogen kiezen om ongeveer een half 

uurtje vrij mee te spelen. Daarna werkt iedere leerkracht volgens een eigen rooster, waarin vaste pauze-

momenten zijn opgenomen. Ook hier zijn er aanpassingen i.v.m de richtlijnen omtrent het coronavirus. U 

vindt deze afspraken terug in het protocol op onze website. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Vanaf 

8.25 uur is het plein voor de leerlingen toegankelijk en is er toezicht. Uiteraard vinden we het belangrijk 

dat uw kind op tijd op school aanwezig is. 
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Gevonden voorwerpen : 

Mist u iets? Vraag ernaar bij de administratie/conciërge! Gevonden voorwerpen worden gedurende een 

periode bewaard. Een aantal keer per jaar worden ze uitgestald in de gang. Wat daarna niet is meegeno-

men wordt ingeleverd bij een re-share punt 

Hekken gesloten :  

Vanwege de veiligheid is het gebouw niet zonder meer toegankelijk. De hekken zijn onder schooltijd ge-

sloten. Er kan aangebeld worden en de administratie/conciërge opent het hek. Het hek gaat open om 

8.25 uur. Diegene die pleinwacht heeft draagt hier zorg voor. Kinderen mogen niet eerder het plein op. 

Tijdens de aankomst- en vertrektijden van kinderen van peutertuin ‘de Bromtol’ is het hek geopend.  

Verkeer rond de school: 

Ons dringende advies: kom zoveel mogelijk op de fiets en te voet naar school. Lukt dit niet? Probeer dan 

een veilige parkeerplaats net iets buiten de drukke wegen rondom school te vinden, u kunt het laatste 

stuk dan lopend naar school komen. Parkeer nooit voor de garages van de flats bij de kleuteringang. 

De afgelopen jaren is de verkeersdrukte rond de school sterk toegenomen. Veel leerlingen worden ge-

bracht en gehaald. Dit leidt regelmatig tot onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties. Met de bouw 

van het Heilig Harthof en de renovatie van de Heilig Hart kerk moeten we ook rekening houden met 

bouwverkeer.  

Wij verzoeken u daarom dringend rekening te houden met het gedrag van spelende kinderen en mee te 

helpen deze verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden. Laat uw auto of fiets niet onnodig in de weg te 

staan! 

De diverse scholen en instellingen gevestigd aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat hebben samen nagedacht 

over een oplossing voor de huidige, onveilige verkeerssituatie. Samen met de gemeente Breda en de poli-

tie is er gekeken naar diverse oplossingen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. De 

verhoogde zebra, het parkeerverbod aan het begin van de straat het éénrichtingsverkeer en de grote be-

tonblokken zijn daar voorbeelden van.  

Mocht u tips of ideeën hebben met betrekking tot het bovenstaande dan kunt u zich wenden tot Oda 

Peeters. 



8  

  
Coöperatieve leerstrategiën (CLS) op Boeimeer: 

Sinds 2016 zijn we ons gaan scholen en richten op coöperatief leren: CLS. Bij CLS gaat het om de samen-
werking tussen leerlingen. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om 
goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaar-
digheid in de praktijk te oefenen.  

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde ma-
nier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kin-
deren niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De 
leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof 
meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samen-
werkingsvaardigheden. 

 Sterker door verschillen : 

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ‘sterke’ leerlingen zijn 
model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer in-
zicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven.  

Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in 
de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. 

Coöperatief leren is een werkvorm die we bij alle vakken kunnen toepassen.  

 

Huiswerk : 

Vanaf groep 5 wordt huiswerk opgegeven. Dit is niet direct noodzakelijk om de leerstof van een jaar te 

kunnen afwerken, maar kan bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis een goede ondersteuning zijn. 

Huiswerk heeft echter wel nut bij het automatiseren van bepaalde leerstofonderdelen, (te denken valt 

aan: het leren van de tafels, topografie etc.) het vastleggen van de behandelde leerstof, het werken aan 

eigen “werkstukjes” en het wennen aan het maken van bepaalde opdrachten thuis. Het mag echter geen 

opgave worden die het kind in belangrijke mate hindert in zijn spel en rust na schooltijd. Zeker in het be-

gin heeft uw kind de ondersteuning van thuis op dit gebied hard nodig. U bent immers in staat uw kind te 

volgen en eventuele problemen vroegtijdig te onderkennen en te bespreken met de groepsleerkracht van 

uw kind.  

De leerkrachten stellen het bijzonder op prijs, indien de ouders erop toezien dat het huiswerk goed ge-

daan wordt.  

Het huiswerk, de agenda maar ook de te leren/maken stof van de klas is terug te vinden op de digitale 

omgeving van My Learning. Ieder kind heeft hier zijn/haar eigen inlogcode voor. Het huiswerk is dus voor 

iedereen altijd terug te vinden. 

In de lagere groepen krijgen de kinderen slechts incidenteel huiswerk mee.  

 

WerkgroepJeugd Boeimeer : 

De Werkgroep Jeugd Boeimeer organiseert activiteiten voor basisschoolleerlingen uit de wijk 
Boeimeer. De meeste activiteiten vinden plaats op de Petrus & Paulusschool. Wij zijn hier 
echter niet aan verbonden. Voor meer informatie over de activiteiten verwijzen we u naar:  

www.wjb-breda.nl/   en www.facebook.com/wjbbreda  
 

 

http://www.wjb-breda.nl/
http://www.facebook.com/wjbbreda
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Toetsen : 

Om te kunnen beoordelen of wij de gestelde doelen weten te bereiken en om de vorderingen van de leer-

lingen te kunnen volgen, worden de leerlingen regelmatig getoetst. Op de kalender in de Parro-app kunt u 

de geplande toetsweken terugvinden.  

We nemen aan de start van dit schooljaar in groep 3 t/m 8 de eindtoetsen van de voorgaan-
de groep af als begintoets. De eindtoetsen zijn eind vorig schooljaar komen te vervallen van-
wege de bijzondere (thuis)werkomstandigheden 

 Groep 1 en 2   

In de groepen 1 en 2 worden de Cito LOVS ‘Rekenen voor kleuters’ en ‘Taal voor Kleuters’ en de CPS toet-

sen afgenomen 

De kleuters worden op 4,5 / 5 / 5,5 en 6-jarige leeftijd geobserveerd volgens de Kijkmethode, een leer-

lingvolgsysteem dat de ontwikkeling van kinderen in kaart brengt.  

 Groep 3 :  

De leerlingen van groep 3 maken elk schooljaar in januari en juni de DMT– en Avi toets (technisch lezen), 

Cito-toets ‘Rekenen en Wiskunde’ en in juni wordt dit aangevuld met de Cito-toets ’Spellingvaardigheid’ en 

begrijpend lezen. Daarnaast gebruiken we de toetsen die behoren bij de methode “Veilig Leren Lezen’. 

Voor een vroegtijdige signalering van mogelijke leesproblemen wordt in oktober de zgn. “Herfst- en win-

tersignalering”  afgenomen. Deze test geeft een beeld van de voorwaardelijke leesprocessen en kan reden 

zijn tot vroegtijdige interventie om leesachterstand te voorkomen. In maart wordt de lente-signalering 

afgenomen 

 Groep 4 t/m 7: 

In januari en juni wordt ook in deze groepen getoetst. De volgende gebieden worden getoetst de Cito 

LOVS-toetsen spellingvaardigheid, rekenen en wiskunde’, AVI+ DMT (technisch lezen), begrijpend lezen, 

woordenschat en taalverzorging. Het hele jaar door worden methodeafhankelijke toetsen afgenomen.  

 Groep 7: entreetoets 

Richting het einde van de basisschool gaat de blik meer naar de periode ná de basisschool. Welk type 

voortgezet onderwijs past het beste bij deze leerling? En de stap daarvóór: op welke onderdelen kunnen 

we met deze leerling nog aan de slag, waar kan nog groei realiseert worden? De Entreetoets is binnen het 

Cito Volgsysteem een krachtig instrument dat dit in één keer inzichtelijk maakt. Bovendien is de Entree-

toets voor je leerlingen een goede voorbereiding op de Centrale Eindtoets PO.  

 Groep 8 : 

Aan het begin van het schooljaar wordt de Cito-entreetoets afgenomen (zie bovenstaande toelichting en-

treetoets). De Cito LOVS-toetsen worden in januari afgenomen. De volgende gebieden worden getoetst: 

de Cito LOVS-toetsen ‘Spellingvaardigheid’, Rekenen en Wiskunde’, AVI+ DMT  (technisch lezen) en 

‘Begrijpend Lezen’. In april wordt de CITO eindtoets afgenomen.  
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Pedagogisch didactisch handelen : 

Bij ons op Boeimeer vinden wij het belangrijk dat de basis voor een veilig pedagogisch klimaat en di-

dactisch handelen stevig staat. Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als stichting een 

visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete gedragsindicatoren. De indicatoren zijn opgenomen in een 

observatie-instrument dat een onderdeel is van ons personeelsbeleid. 

We zien het pedagogisch-didactisch handelen terug in het gedrag, respect, vertrouwen en de veiligheid op 

onze school (kinderen, team en ouders). De Kanjermethode wordt daarom in de hele school preventief 

ingezet. Aangezien de Kanjermethode als uitgangspunt dient voor ons pedagogisch beleid, vraagt dat aan 

ouders dit beleid te onderschrijven. Wie zijn kind aanmeldt op Boeimeer, gaat akkoord met deze regels. 

Wij vinden het als team namelijk erg fijn samen met u te werken aan een gezellige school voor  

Samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Daarvoor zetten wij de coöperatieve 

leerstrategieen (CLS) in. We werken er hard aan dit te verankeren in ons onderw ijs. We w il-

len onze kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag, werk, samenwerking en voor materi-

alen. Als team vinden we het belangrijk om voor de kinderen een uitdagende leeromgeving te creëren. 

In alle groepen zetten wij de ‘De gelukskoffer’ in. Deze richt zich op de positieve emotionele ontwikkel-

ing van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed 

gaat met het kind zelf.  

Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en ver-

trouwen. De kinderen werken aan een positief zelfbeeld.  
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Boeimeer is ook :  

* Het verkeersexamen 

 Groep 7 neemt ieder jaar deel aan het theoretisch verkeersexamen.  

 Groep 8 doet mee aan het praktisch verkeersexamen. 

*  Gastlessen  

 In de loop van het schooljaar worden er op diverse gebieden gastlessen verzorgd door ’ 

 deskundigen’ van buitenaf.   

* De culturele ladekast 

 De school neemt deel aan diverse culturele activiteiten; foto/film, drama, dans, beeldende vor

 ming. 

* Excursies & evenementen 

 Het hele schooljaar door nemen de verschillende groepen deel aan allerlei excursies of evenemen-   

 ten die interessant zijn voor de betreffende leeftijdsgroep.  

* Themaweek 

 Jaarlijks wordt gewerkt aan het thema ‘landen & werelddelen’. Op deze manier brengen  we de 5 

 gangbare geloven en de culturen eromheen aan bod. 

*  Week van de lentekriebels 

 De week van de lentekriebels die in het teken staat van de relationele en seksuele vor 

 ming en ontwikkeling 

*         De Gelukskoffer en Kanjerlessen 

 

Schoolreisje en kamp groep 8 : 

Om het jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. In het schooljaar 2020-2021 staat de schoolreis 

voor alle groepen weer gepland. Volgens een vast schema gaan de kinderen uit groep 1/2 naar de Vos-

senberg, kinderen uit groep 3/4 naar Kidswonderland, kinderen uit groep 5/6 naar Drievliet en kinderen 

uit groep 7/8 naar de Efteling.  

Groep 8 houdt jaarlijks aan het begin van het schooljaar een driedaags schoolkamp.   

Van de ouder(s)/ verzorger(s) wordt een financiële bijdrage verwacht voor het schoolreisje en het kamp. 

Qua vervoer zijn we voor alle groepen afhankelijk van ouders, alleen de groepen 5 en 6 gaan met de bus 

op schoolreis. De hoogte van de ouderbijdrage aan het kamp in groep 8 varieert, afhankelijk van de be-

stemming, dit geldt ook voor het schoolreisje.  

 

. 
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De oudercommissie : 

De oudercommissie helpt om veel activiteiten (mede) te organiseren. De oudercommissie stelt contact 

met andere ouders zeer op prijs. Ze zijn afhankelijk van de hulp van andere ouders bij het organiseren 

van bijvoorbeeld feesten en sportevenementen.  

De OC komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen. Alle notulen en ook het huishoudelijk reglement zijn op 

school ter inzage. 

De oudercommissie verzorgt en/of biedt hulp bij activiteiten zoals: jaaropeningsfeest, sinterklaasfeest,  

winterfeest, carnaval, sportdag, schoolreisjes of speldagen en meer. 

De medezeggenschapsraad: 

De Medezeggenschapsraad, afgekort de MR, is de spreekbuis van alle ouders en personeelsleden richting 

het schoolbestuur (directie). De Medezeggenschapsraad van Boeimeer bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 

personeelsleden. 

De MR heeft 3 belangrijke bevoegdheden: 

Het adviesrecht: 
 

Het schoolbestuur is vaak verplicht om advies te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld als het over belangrijke 

besluiten over het beleid en de organisatie van de school. 

Het initiatiefrecht 

De MR kan ook uit eigen beweging een bepaald voorstel of initiatief indienen bij het schoolbestuur. 

Het instemmingsrecht 

Het schoolbestuur moet in bepaalde gevallen ook instemming vragen aan de MR. Als er sprake is van een 

fusie met andere scholen bijvoorbeeld. Maar ook over het schoolplan en de schoolgids, regels op het ge-

bied van veiligheid en gezondheid en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ouders, maar ook personeelsleden, kunnen punten inbrengen bij de MR. Deze worden besproken tijdens 

de vergadering en vervolgens, indien nodig, besproken met de directie. De MR-vergaderingen zijn open-

baar en de data zijn te vinden in de agenda van Parro.  

Klassenouders : 

In veel (maar niet alle) groepen wordt gebruik gemaakt van een klassenouder. Een klassenouder is een 

ouder die een extra actieve rol vervult bij activiteiten of werkzaamheden op school. De klassenouder ver-

richt, coördineert of organiseert, in overleg met de leerkracht, taken of werkzaamheden op groepsniveau.  

Klassenouders zijn betrokken bij de organisatie van groepsactiviteiten en vervullen bij de uitvoering van 

die activiteiten een rol of zorgen dat er andere ouders ingeschakeld worden.  

De leerkracht benadert als hij/zij dat wenselijk acht aan het begin van het schooljaar één of meerdere 

ouders, met de vraag of hij/ zij de rol van klassenouder op zich willen nemen. 
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Ochtendpauze op Boeimeer: 

De kinderen van de groepen 3 t/m 5 gaan van 10.30-10:45 uur naar buiten. De groepen 6 t/m 8 van 

10.45-11.00 uur. Voor of na deze pauze eten we het fruit dat van huis uit wordt meegenomen. 

In de kleutergroepen gaan we rond 10.30 uur in de kring zitten om wat te drinken en te eten. 

Lunch op Boeimeer : 

Vanaf dit schooljaar blijven alle kinderen ‘over’ op onze school. We werken namelijk met een zogenaamd 

continurooster. De leerkrachten eten om 12.00 uur in de middagpauze samen met de kinderen. Kinderen 

nemen zelf hun boterhammen en drinken mee. Als school promoten wij een gezonde lunch en we vragen 

u daarom de kinderen geen snoep/koek mee te geven en te zorgen voor een gezonde drank. Zorg daar-

bij alstublieft voor een goed afsluitbare beker. Voor of na het eten kunnen de kinderen nog spelen. Het 

toezicht tijdens het eten en daarna op het plein wordt verzorgd door alle werknemers van school. 

Om het spelen op het plein voor de kinderen tijdens de pauze aantrekkelijk te maken en houden willen 

wij als school graag wat extra ge- en verbruiksmaterialen aanschaffen. Met de leerlingenraad bespreken 

wij wat de wens van de leerlingen hierin is. 

Om dit te kunnen bekostigen vragen we u hiervoor een vrijwillige bijdrage te doen van €40,- per jaar. Dit 

komt neer op €0,25 per keer. 

 

Buitenschoolse opvang : 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van BSO. Er zijn scholen die de opvang in eigen beheer 

uitvoeren. De meesten maken echter gebruik van professionele aanbieders van kinderopvang. Wij heb-

ben hiervoor een overeenkomst met de Kober gesloten. Veel van onze leerlingen maken gebruik van de-

ze opvang. 

Verschillende mogelijkheden bij onze school in de buurt zijn: 

Buitenschoolse opvang Okidoki  

Boeimeersingel 12 

4819AA Breda 

Tel. 076-5208101 www.kober.nl 

 

Partou  

J. Nieuwenhuyzenstraat 13 

4818 RH 

Breda 

076 522 95 22 www.partou.nl/jannieuwenhuyzenstraat13 


