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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt de schoolgids van de Openbare Basisschool Blaricum van het schooljaar 2018-2019! 
 
Met deze schoolgids willen wij u helpen bij de keuze voor een basisschool voor uw kind(eren). Deze gids betreft 
alle informatie voor de reguliere groepen van de OBB. De Voltijds Hoogbegaafden afdeling heeft een eigen 
schoolgids met informatie die betrekking heeft op deze groepen.  
 
De OBB staat voor onderwijs met een hoog serviceniveau waarin we zorgdragen voor een open en warm 
leerklimaat. Met onze nieuwe missie ‘Voor (op) in de zorg van uw kind’ willen wij er voor zorg dragen dat elk 
kind op zijn eigen niveau excelleert, zowel cognitief, sociaal als in zijn/haar eigen talenten.  We hebben een 
team met veel specialisten op het gebied van rekenen, dyslexie, sociaal- emotionele ontwikkeling en 
hoogbegaafdheid. Daarnaast hebben we aandacht en vakspecialisten voor muziek en bewegen. Tevens hebben 
we een vanaf groep 1 al aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
 
De OBB kenmerkt zich door een zeer gemotiveerd en betrokken team, dat voortdurend bezig zijn het beste uit 
zichzelf en de leerlingen te halen.  
 
Onze speerpunten voor het komende schooljaar zijn het verder ontwikkelen van onze vernieuwde visie; 
Voor(op) in zorg voor uw kind. We willen met hulp van de GGD het vignet voor een sportieve en gezonde 
school behalen. We zijn blijvend bezig met het ondersteunen van een positief leerklimaat in de school.  
Tevens zijn we bezig met het ontwikkelen en stimuleren van verschillende ‘21 century skills’. 
 
De OBB werkt nauw samen met OBS de Bijvanck en de HB afdeling van de OBB. Alle drie locaties in Blaricum 
vallen onder het bestuur van Talent Primair en worden gezamenlijk aangestuurd door meerscholendirecteur  
Maurice Boonstra. Daarnaast heeft iedere school een eigen locatiedirecteur, op de OBB is dit Marlien 
Hammink.  
 
Voor een volledig beeld bent u van harte welkom langs te komen voor een kennismaking en rondleiding.  
 
We zien u graag terug op onze school. 
 
Het team OBB 
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H1  Onze school 
 

Wie zijn wij? 
 
De Openbare Basisschool Blaricum (OBB) is gelegen in het oude dorp van Blaricum. Vanaf maart 2003 is de OBB 
gevestigd in het moderne scholencomplex aan de Eemnesserweg. We zitten hier samen met de 
peuterspeelgroep Blaricum en de katholieke basisschool Bernardus. Na schooltijd maakt 
buitenschoolsopgevang (BSO) Banjer gebruik van het pand.  
 
De OBB valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de 
stichting is: 'Talent Primair'.De OBB telt op 1 oktober 2018, 453 leerlingen verdeeld over 19 groepen. Per 1 
januari start er een instroomgroep voor kinderen die tussen januari en juli vier jaar worden. Sinds het 
schooljaar 2015-2016 biedt de OBB als enige school in de regio ‘Gooi en Vechtstreek’ in vier groepen voltijds 
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Sinds schooljaar 2018-2019 zitten er drie HB-groepen in de Bijvanck. 
De HB groepen hebben een eigen schoolgids; OBB HB. Deze kunt u vinden op onze website.  
 
De OBB is in januari 2017 uitgeroepen tot Excellente School. 
 

Directie 
De directie bestaat uit Kaija de Gooijer, Marlien Hammink en Maurice Boonstra.  
 
Maurice is de meerscholendirecteur (MSD) van OBS de Bijvanck, OBB HB en de OBB.  
Kaija is locatiedirecteur (LD) van de voltijds hoogbegaafdheidgroepen. (zie schoolgids OBB HB). Marlien is 
locatiedirecteur (LD) van de reguliere groepen. De dagelijkse leiding van de school is handen van de 
locatiedirecteur. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het beleid, de kwaliteit, de organisatie en het 
contact met ouders.  De meerscholendirecteur is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het beheer van 
de gebouwen, het contact met externen en op bestuursniveau. Tevens is de meerscholendirecteur 
eindverantwoordelijk voor de drie scholen.  

 
Team 
 
Het team van de OBB bestaat uit medewerkers met verschillende functies. We hebben een hecht team met veel 
expertise. We hebben specialisme op het gebied van lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
hoogbegaafdheid. Deze expertise wisselen we op diverse manieren met elkaar uit en zorgt ervoor dat we op een 
hoog serviceniveau met de kinderen kunnen werken.  

Het team bestaat uit de volgende functies: 

• Groepsleerkrachten met de verantwoordelijkheid over de klas.  
• De bouwcoördinator (Boco) regelt een aantal organisatorische zaken en is het aanspreekpunt in binnen 

zijn/haar bouw. (groep 1-4 & groep 5-8) 
• De Intern Begeleider (IB’er) levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en 

uitvoering van het zorgbeleid in de school. 
• De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt (2x in de week) de gymlessen voor groep 3 t/m 8 en 

ondersteunt de kleutergroepen in het bewegingsonderwijs 
• De vakleerkracht muziekonderwijs verzorgt (1x in de 2 weken) de muzieklessen voor groep 1 t/m 8. 
• Het ondersteunend personeel bestaat uit de administratieve medewerker en de conciërge.  
• Invallers zijn zoveel mogelijk bekend met de OBB en komen vaak uit ons eigen netwerk. Tevens maken we 

ook gebruik van de invalpoule van PIO.  
• De OBB is een opleidingsschool, daarom stellen we stageplaatsen ter beschikking.   
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H2 Waar staan wij voor? 
 
Missie en visie 

Vanuit de huidige missie van de Openbare Basisschool Blaricum “Voor(op) in de zorg 
voor uw kind” hebben wij onze visie geformuleerd op de drie basisvoorwaarden voor 
het welbevinden van leerlingen: autonomie, relatie en competentie.  

Op de OBB werken wij op adaptieve wijze aan onderwijs om leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingslijn te bieden met betrekking tot ieders talenten. Op deze 
manier kunnen leerlingen, in relatie met medeleerlingen, leerkrachten en ouders op 
autonome wijze hun basisschooltijd doorlopen. 

Met de kerndoelen als basis, bieden wij de leerlingen een zo breed mogelijk onderwijspakket. Hierbij houden 
we rekening met en spelen we in op individuele verschillen. Dit alles heeft onder andere tot doel dat de 
leerlingen kritisch leren denken, hun probleemoplossend vermogen ontwikkelen en onder verschillende 
omstandigheden leren samenwerken. 

Op de OBB staan ouders en team samen voor opvoeding en onderwijs. Gezamenlijk dragen wij de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen. 

Op onze school werken wij met actuele methodes en materialen die aansluiten bij de huidige eisen van de 
maatschappij. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen en vaardigheden binnen de school een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan het leerproces. 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een open en positief-kritische houding ontwikkelen. Verder dagen 
we de leerlingen uit om nu en later zorg te hebben voor onze maatschappij. 

 
Speerpunten 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de speerpunten: 
 
• Het ontwikkelen van onze vernieuwde visie; Voor(op) in zorg voor uw kind. 
• Het behalen van het vignet voor een sportieve en gezonde school. 
• Het blijvend ondersteunen van positief leerklimaat in de school.  
• Het ontwikkelen en stimuleren van verschillende ‘21 century skills’. 
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H3 Organisatie van onderwijs 
 

Talent Primair 
 
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de 
stichting is: 'Talent Primair'. 
Onder Talent Primair vallen 23 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000 leerlingen. In totaal 
zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, 
Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen 
zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Voor meer informatie 
over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze 
scholen' op de website www.talentprimair.nl 
 
Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het bestuursbureau. 
De voorzitter van het college van bestuur is de heer Jules (W.J.J.) van Brecht en mevrouw Fije Hooglandt is lid.  
 
Toezicht: 
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat 
uit maximaal 7 leden, van wie er 3 worden benoemend op voordracht van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en 
Jenaplanonderwijs en 3 op voordracht van de gemeenten waarin de openbare basisscholen van Talent Primair 
gevestigd zijn.  
 
Er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en 
instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van 
gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de 
directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 
personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft 
een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd 
 
Missie & Visie 
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval 
dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede ontwikkeling van onze 
kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons 
onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of 
bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van 
Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.  
Op www.talentprimair.nl vindt u een uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en kernwaarden van de 
stichting. Daar ook een missiefilmpje. 
 
Jaarverslagen  
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie onze 
missie; jaarverslagen).  
 
Adresgegevens bestuursbureau Stichting Talent Primair  
 
Amersfoortsestraatweg 180C  
1272 RR Huizen  
Telefoon: 035 – 5257578  
Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl 
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Onderwijs op de OBB 
 
De kinderen op de OBB krijgen vanaf groep 3 (indien mogelijk) les in leerstofjaargroepen. Dit betekent dat 
leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar zitten. 
 
Wij richten ons onderwijs adaptief in en werken handelingsgericht. Dat betekent dat de kinderen regie voeren 
over hun eigen onderwijsproces en dat de leerkracht uitgaat van de onderwijsbehoefte van de kinderen.  De 
kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte worden zo veel mogelijk geclusterd.  
 
Leerlingen verschillen niet alleen in de manier waarop zij leren, maar ook wat betreft tempo. Er zijn kinderen 
die moeite hebben om de vastgestelde minimumdoelen te bereiken, terwijl anderen ze al bijna beheersen voor 
het onderwijs daarin goed en wel is begonnen. In onze werkwijze differentiëren wij dan ook zo veel mogelijk in 
instructie(-tijd), vorm en frequentie en in de hoeveelheid tijd die kinderen krijgen om te oefenen en de leerstof 
te verwerken, maar ook in het aanbod van leerstof. 
 
Om de handelingsgerichte werkwijze mogelijk te maken, wordt er veel aandacht besteed aan zelfstandig 
werken. Als kinderen goed zelfstandig kunnen werken heeft de leerkracht meer tijd voor individuele aandacht 
voor de kinderen.  
 
Gedurende bepaalde tijd per dag werken de kinderen aan hun eigen dag- of weektaak. Aan het begin van de 
week krijgen ze een overzicht waarop staat wat ze per dag of week moeten doen, aangepast aan hun 
mogelijkheden. Sommige opdrachten kunnen ze meteen zelfstandig maken, voor andere opdrachten krijgen ze 
eerst instructie, individueel, in groepjes of klassikaal. Als ze een opdracht af hebben, kleuren ze de opdracht op 
hun overzicht af met een bepaalde kleur (iedere dag van de week heeft een eigen kleur), zodat de leerkracht 
kan zien wat ieder kind op welke dag heeft gedaan. Op deze manier leren wij de kinderen ook om hun werk te 
plannen. Natuurlijk zit er een opbouw in zelfstandig werken. In de onderbouwgroepen wordt er minder tijd per 
dag ingeruimd voor het zelfstandig werken dan in de bovenbouwgroepen – dit komt vooral door verschillende 
instructies achter elkaar in groep 7 en 8 – en langzamerhand wordt de dagtaak uitgebreid tot weektaak.  
 
Voor zelfstandig werken is een leerlijn ontwikkeld. Zo werken we met geluidskaarten, een stoplicht en een 
dobbelsteen. We leren de kinderen individueel, in tweetallen of in een groepje te werken, dat ze probleempjes, 
die ze daarbij tegenkomen, kunnen en mogen oplossen zonder tussenkomst van een leerkracht. We leren ze 
dat ze zelf hun tijd kunnen indelen, kunnen kiezen of ze eerst met hun taal- of rekentaak aan het werk gaan, of 
liever eerst de dicteewoordjes gaan oefenen. Maar ook dat de kinderen zelf hun oefenwerk nakijken, een 
nieuw schrift pakken als het oude vol is etc. Dit alles betekent dat kinderen een stukje vrijheid en de daarbij 
behorende verantwoordelijkheid krijgen.  
 
Groepsgrootte 
Talent Primair adviseert om in de groepen 1 t/m 4 uit te gaan van 25 tot 30 leerlingen en in de groepen 5 t/m 8 
van 28 t/m 32 leerlingen. Wij hebben ervoor gekozen om met een maximaal leerlingaantal van 30 te werken. 
We houden bij de plaatsing van nieuwe leerlingen altijd rekening met groeps- en zorgzwaarte om te bepalen 
hoe groot een groep maximaal mag zijn.  
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Belangrijke speerpunten per leerjaar 
 
Groep 1/2 
 
In groep 1/2 werken we sinds het schooljaar 2018-2019 met de methode Onderbouwd. Het speels, bewust en 
doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vormt de basis voor deze methode. Een goed 
doordachte kleutermethode die zorgt voor de nodige prikkels, een belangrijke voorwaarde voor het leren. 
 
Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van 
kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind bepaalde leerdoelen behalen. 
Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis opdoen die zij in een later 
stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, 
rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend 
ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Want als je met het juiste materiaal aansluit bij 
de behoefte aan spelend leren, zorg je ervoor dat ze al handelend hun doelen behalen! 

 
Onderbouwd maakt spelenderwijs leren mogelijk door de inzet van het leerpakket, de 
bijbehorende handpoppen en ontwikkelingsmateriaal. De handpop zorgt voor een verrassend 
eenvoudige prikkel en biedt het kind een veilig gevoel. Elke handpop is gekoppeld aan een 
leerdoel. Het doel komt tot leven en krijgt betekenis voor het kind. Als kinderen de spannende 
avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de leerkracht les over het doel. Dit gebeurt 
aan de hand van de leerkaarten in het Onderbouwd leerpakket. Door te werken met 
ontwikkelingsmateriaal wordt het doel tastbaar gemaakt. 

 
We volgen de leerlingen in het volgsysteem van Onderbouwdonline. Hier kunnen wij heel nauw de 
ontwikkeling van uw kind volgen en daardoor ook nauw aansluiten bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dat 
wil zeggen dat we zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind, maar zo, dat uw 
kind elke keer weer opnieuw uitgedaagd wordt.  
 
Groep 3 
In groep 3 verandert er veel voor een kind. Een eigen tafel, de eerste stappen op de weg naar leren lezen, 
schrijven en rekenen. 
 
In dit leerjaar staat leren lezen en schrijven centraal. Dit leren wij de kinderen 
met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen. Sinds het schooljaar 2018-
2019 werken we met de vernieuwde Kim – versie. In de klas wordt om de dag 
een nieuw woord geleerd. Aan dit woord is een nieuwe letter gekoppeld. We 
leren bijvoorbeeld het woordje kip en hierbij de letter p. We spreken de letters 
uit zoals je ze hoort bij het lezen; we zeggen bijvoorbeeld niet “pee” maar “p”.  
Bij Veilig Leren lezen is het mogelijk om te werken met 3 verschillende niveaus. 
De kinderen die werken in maan-boekjes zijn de gemiddelde leerlingen. De leerlingen die moeite hebben met 
leren lezen krijgen extra instructie en zitten in de stergroep. Daarnaast is er een werkboekje op een hoger 
niveau, het zon-boekje, de kinderen die daarin werken kunnen vanaf het begin van het jaar al lezen op Avi-
niveau M3. Zodra de kinderen meer letters kennen, gaan zij ook makkelijker woorden lezen en dus ook 
moeilijkere boeken. Dit noemen we Avi-boeken. In groep 3 beginnen de kinderen met Avi Start en M3 (midden 
groep 3) en lezen aan het eind van het jaar E3 (eind groep 3).  
 
Groep 4 
In groep 4 starten we met taal en spelling volgens de methode Staal. De leerlijn taal is opgebouwd rondom een 
bepaald thema. Elk thema vormt een afgerond geheel, waardoor we de volgorde zelf kunnen bepalen. In de 
leerlijn spelling worden spelling en grammatica gecombineerd aangeboden, volgens de methodiek van José 
Schraven. Vanaf groep 1 bieden we al de handgebaren van José aan die passen bij de methode. 
 
Groep 5 
In groep 5 komt wereldoriëntatie voor het eerst uitgebreid aanbod volgens de methode Blink Wereld. In Blink 
Wereld gaan de kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwgierigheid, onderzoeksgeest en 
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creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. We 
hebben bewust voor deze methode gekozen omdat het de onze leerlingen 
aanzet om na te denken, zelf te ervaren en ontdekken. Wij kiezen ervoor om 
ieder vak ((aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) een hoofdstuk 
lang aan bod te laten komen voordat we switchen naar het andere vak 
binnen wereldoriëntatie. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten zich goed 
focussen op het onderwerp en kan dit uitgebreid of verdiept worden. 
 

In dit leerjaar starten we ook met presenteren. De kinderen gaan dit jaar voor het eerst een boekbespreking en 
een spreekbeurt houden. We willen de kinderen al vroeg leren hoe ze een presentatie kunnen geven.  
 
Groep 6 
In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst gericht huiswerk. We leren de kinderen door het maken van 
stelopdrachten hoe je op verschillende manieren iets kunt schrijven. Elke week krijgen ze een ander onderwerp 
met een ander doel.  
 
Groep 7  
In groep 7 werken alle kinderen op een mini laptop. De kinderen doen hier al 
hun rekenwerk op vanuit de methode Wereld in Getallen. Tevens leren de 
kinderen hoe ze met de programma’s van Microsoft Office kunnen werken. 
Verder dient de laptop als ondersteuning op de andere gebieden. De kinderen 
werken ook nog gewoon in hun schrift voor taal en spelling.  
 
Groep 8 
In groep 8 draait het programma om de voorbereiding naar het Voortgezet Onderwijs. We zetten de puntjes op 
de i en geven de kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. We leren ze omgaan met de agenda, geven 
ze uitdagende projecten zoals ‘Kids in Bizz’ en een project rond WO II.  

 
Algemeen 
 
Engels 
Op de OBB geven we al vanaf groep 1 Engels. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jonge kinderen 
goed in staat zijn om Engels te leren. Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd 
aanleren. Door gebruik te maken van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal "natuurlijk" 
verwerven. Tevens is er wetenschappelijk bewijs dat vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van 
een kind; de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid worden hierdoor gestimuleerd.  
 
Op de OBB werken we in de groepen 1 t/m 4 met de methode Groove Me. In deze methode Groove me is 
popmuziek de basis van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen, zo maken ze op een 
speelse manier kennis met de Engelse taal. Door het maken van muziek stappen kinderen ongemerkt over 
de drempel om zelf Engels te durven zingen en praten. Ook leer je met muziek Engels op zo veel mogelijk 
verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. 
 
In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Stepping Up. Deze methode werkt vanaf groep 5 toe aan 
een betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 5/6 ligt de nadruk op woordverwerving. In 
groep 7/8 wordt er ook aandacht geschonken aan de grammatica. De methode richt zich op luisteren, lezen, 
spreken en schrijven.  
 
Bibliotheek 
Boeken nemen een prominente plaats in op onze school. Deze boeken dragen actief bij 
aan de vorming en ontwikkeling van onder andere taal bij kinderen. Boeken brengen 
kinderen ook in aanraking met andere werelden, andere culturen, andere tijden en 
normen en waarden. Kinderen worden zich zo meer bewust van zichzelf, anderen en de 
wereld waarin zij leven. Dit alles levert een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van 
het kind. 
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Afgezien van deze functie, vinden wij ook dat lezen voor je plezier een ontspannende bezigheid is. Ook daarom 
stimuleren wij het lezen van kinderboeken. De kinderen maken gebruik van de schoolbibliotheek, waar ze 
boeken kunnen lenen om in de klas te lezen. De OBB beschikt over een zeer uitgebreide schoolbibliotheek die 
bovendien geautomatiseerd is. 
 
De bibliotheek wordt gerund door ouders en is iedere ochtend voor de kinderen geopend. Als u van boeken 
houdt en de kinderen wilt helpen een gemotiveerde boekenkeuze te maken, dan nodigen wij u graag uit als 
bibliotheekouder voor één of meerdere malen per week om een deel van uw ochtend in dit mooie en 
belangrijke werk te steken. U kunt zich daartoe aanmelden bij Baukje Reefman. 
 
Bewegingsonderwijs 
Motorische groei vormt de basis voor alle verdere ontwikkeling. Daarom kiezen we er op de OBB bewust voor 
dat de kinderen vanaf groep 3 twee keer in de week bewegingsonderwijs krijgen van een vakdocent. De speel- 
en gymlessen aan de kinderen uit de groepen 1 en 2 worden gegeven door de eigen leerkrachten. 
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen kunnen spelen en daar is de gymles uitermate geschikt voor. 
Je kunt er je energie kwijt en even niet nadenken en cognitief bezig zijn. De gymles genereert een hele andere 
dynamiek dan in de klas; kinderen voelen zich tijdens de gymles over het algemeen vrijer. Het is bewezen goed 
voor de gezondheid en goed voor de geest om veel te gymmen op school. Tevens leren kinderen hierdoor 
omgaan met winnen en verliezen.		
 
Muziek 
Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben we drie jaar lang de beschikking over de subsidie ‘impuls 
muziekonderwijs’ vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. We gebruiken deze subsidie om samen met de 
Gooische Muziekschool ons muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen. 
De kinderen krijgen 15 muzieklessen per jaar verzorgd door een vakdocent van de Gooische Muziekschool. De 
andere lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht volgens de methode 123ZING!. Daarnaast wordt de 
verbinding tussen het binnen- en buitenschools muziekonderwijs gelegd door naschoolse muzieklessen die 
verzorgd worden door de Gooische Muziekschool.  
Op de OBB stimuleren we het maken van muziek omdat wij geloven dat dit bijdraagt aan een brede algemene 
ontwikkeling, het de creativiteit van kinderen stimuleert en kinderen leren beter rekening te houden met 
elkaar. Ten slotte geeft samen muziek maken ook een hoop plezier!  
 
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 
In de lessen HVO worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen 
levensovertuiging. Dit gebeurt door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over 
normen, waarden en levensovertuiging. In deze lessen onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en 
ideeën. Ze leren zelf keuzes maken en verantwoorden, en worden aangemoedigd te communiceren over wat 
ze denken, voelen, willen en doen. HVO leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten 
denken 
In de loop van een schooljaar wordt aan de hand van thema's aan deze doelen gewerkt. In de drie jaar dat een 
kind de lessen HVO kan volgen, worden deze thema's een aantal malen herhaald en verdiept op basis van het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het kind ontwikkelt zo vaardigheden die nodig zijn voor bewust 
autonoom en sociaal gedrag en voor actief (wereld-)burgerschap.  
 
Leerlingenraad 
Op de OBB vinden we het belangrijk dat de kinderen zich betrokken voelen bij de school. Om deze 
betrokkenheid te vergroten kiezen we ieder jaar een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 6,7 en 8. De 
leerlingenraad praat regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor iedereen op school 
van belang zijn. Zo bevorderen we de verantwoordelijkheid voor de schoolse zaken en ondervinden de 
kinderen wat realistisch en haalbaar is. De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen 
en het bevordert het actief burgerschap.  
 
Per groep is één leerling lid van de leerlingenraad. Zij worden voor de duur van één schooljaar gekozen. Aan 
het begin van ieder schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. De gekozen leerlingen 
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vertegenwoordigen hun groep. Zij leggen meningen, voorstellen, vragen en/of opmerkingen van hun 
klasgenoten voor aan de andere raadsleden.  
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H4 Zorg voor uw kind 
 
De OBB is een school met deskundig, verantwoordelijk en betrokken personeel. Er wordt als team hard 
gewerkt aan de ontwikkeling en zorg voor uw kind. Onze school heeft veel expertise in huis voor vrijwel alle 
kinderen en hun ouders. 
 
Er is veel expertise voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid en/of  dyslexie. Dit 
geldt ook voor ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Er vindt, indien nodig, ergotherapie in de 
school en/of klas plaats. Op de OBB is een logopedische screening voor de taalspraakontwikkeling voor de 
leerlingen van ca. 5 jaar, in groep 2.  Tot slot kunnen wij kinderen met (lichte) gedragsproblematiek goed 
begeleiden door de deskundigheid van het team en speciaal opgeleid personeel. 
 
Zorgstructuur 
De zorg voor uw kind wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door een interne en externe zorgstructuur. Dit wordt 
grafisch weergegeven door 5 niveaus, die hieronder worden toegelicht.  
 
Niveau 1 = in de klas 
Op de OBB is het uitgangspunt dat de leerkracht een verantwoordelijke en 
deskundige professional is, die uw kind zo optimaal mogelijk begeleid. De leerkracht 
gebruikt daarnaast evidence based instrumenten om de ontwikkeling van uw kind te 
volgen. Dit zijn ZIEN voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en CITO LOVS voor de 
cognitieve ontwikkeling. Er wordt op minimaal 3 niveaus lesstof en instructie aangeboden aan uw kind, de 
zogenoemde 1-ster, 2-ster en 3-steraanpak. Behalve een basisaanbod en -instructie kan dit een verrijkend 
lesaanbod zijn met verkorte instructie (3-steraanpak) of juist een verlengde instructie (1-steraanpak) met 
minimale lesdoelen om zoveel mogelijk bij het  basisprogramma te kunnen aansluiten.  
 

Leerlingvolgsysteem  
Onze school hanteert het leerlingvolgsysteem van Cito, ZIEN en ONDERBOUW(D) bij de kleuters. Door de 
resultaten van de toetsen en de observaties zijn wij in staat de voortgang van onze leerlingen te volgen en ons 
onderwijs per kind, dan wel per groep, te evalueren. 
 

Cito LOVS 
De toetsresultaten zijn voor u, als ouder, in te zien via internet – ouderportaal - ParnasSys. Ook worden de 
resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem met u besproken tijdens de voortgangsgesprekken. De 
toetsresultaten van het volgsysteem worden in de computer verwerkt. De resultaten worden door het 
volgsysteem voorzien van een I - V. I is hoog, III is (landelijk) gemiddeld en V is laag (verdeling van elk cijfer van 
20%) en de A-B-C-D-E-normering (verdeling van 25%- 25%- 25%- 15%-10%) 
 

ZIEN! 
Ook monitoren we de sociaal-emotionele ontwikkeling via het programma ZIEN! Dit is een webbased 
expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van een analyse van 
observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Om op die manier de leerkrachten en het team te helpen 
bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren tot 
handelen.  
 

Onderbouw(d) 
Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een 
kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert 
meer en beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren en hen helpen zich verder te ontwikkelen. 
Hierbij is het belangrijk om duidelijke leerdoelen te stellen. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met 
ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. Het is een kleutermethode waarbij spelend leren 
voorop staat, altijd met een helder en duidelijk doel. De registratie van Onderbouwdonline helpt om dagelijks 
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het kind en helpt bij de juiste keuzes voor het herhalen of verrijken 
van een leerdoel. Omdat het belangrijk is dat kinderen ook zelf zien wat ze geleerd hebben, kunnen zij werken 
met hun eigen registratiekaart. Het kind wordt eigenaar van zijn eigen leerproces. 
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Taakspel 
We maken gebruik van Taakspel. Dit is een methode om beter om te gaan met klassenregels. Daardoor neemt 
onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een 
prettiger klassenklimaat. 
 

Sociale, psychische en fysieke veiligheid 
De OBB heeft een omgangscoördinator die het sociaal veiligheidsbeleid bewaakt en die tevens dient als 
aanspreekpunt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Om het welbevinden van de leerlingen en het klassenklimaat te monitoren, worden jaarlijks vragenlijsten voor 
sociaal welbevinden en pestbeleving afgenomen bij de leerlingen. De uitkomsten van deze vragenlijsten 
worden door de leerkracht en de omgangscoördinator bijgehouden. Indien nodig zullen zij samen actie 
ondernemen. 
 
Niveau 2 = extra ondersteuning in de klas 
Wanneer een leerkracht van mening is dat de ontwikkeling van een kind op school niet voorspoedig verloopt, 
wordt contact opgenomen met onze intern begeleiders. Dit wordt op de OBB beschouwd als een interne 
professionele houding en zal, indien nodig, achteraf met de ouders worden besproken. 
 

Betrokkenheid intern begeleiders 
Op basis van het schoolwerk van het kind, gedrag en een aanvullend (didactisch) onderzoek, wordt door de 
intern begeleiders samen met de leerkracht bekeken welke mogelijkheden er zijn om binnen de klas de 
problemen aan te pakken.  
 

Remedial Teaching door de leerkracht 
Het uitgangspunt dat de OBB hanteert is dat elke leerkracht zoveel mogelijk zelf remedial teaching (RT) 
verzorgt van de aan hem/haar toevertrouwde kinderen in de klas. De leerkrachten van de parallelgroepen 
maken onderling afspraken over RT in hun groepen en benutten zo de aanwezige expertise en tijd. 
 

Remedial Teaching door externen 
Het is mogelijk dat een kind meer RT nodig heeft dan de school kan bieden. Voor het kind kan het zinvol zijn 
om dan RT van personen buiten school te krijgen binnen schooltijd. In individuele gevallen willen wij als school 
daaraan meewerken, maar wel onder bepaalde voorwaarden, waarbij het belang van het kind voorop staat. 
Toestemming voor de hulp binnen schooltijd kan alleen worden gegeven na overleg met de intern begeleiders, 
die vervolgens de toestemming schriftelijk onderbouwen. De geboden hulp moet geschieden volgens van te 
voren opgestelde afspraken over aanbod, duur en frequentie, die regelmatig worden geëvalueerd. De eigenaar 
van de extra zorg is en blijft altijd de groepsleerkracht. 
 
 Sociale en fysieke veiligheid 
Als er sprake is van pestgedrag in een groep treedt ons pestprotocol in werking. In overleg met de 
omgangscoördinator wordt in de groep een interventie gepleegd en volgen (individuele) gesprekken met de 
betrokken leerlingen. Indien nodig worden ook de ouders en directie bij dit proces betrokken. 
 
Niveau 3 = extra ondersteuning op school 
Wanneer extra ondersteuning in de klas (niveau 1 en 2) onvoldoende mogelijkheden biedt kan extra 
ondersteuning of verrijkender aanbod op school geboden worden. De OBB kan dit bieden aan uw kind door de 
inzet van de leesspecialist, rekenspecialist, HB specialist en/of de plusgroep, ergotherapeut, orthopedagoog, 
door Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) , faalangstreductietraining  ‘Sterker Staan’ of Rots & Water training. 
 

Specifiek of verdiepend (didactisch) onderzoek 
Het kan voorkomen dat er een verdiepingsonderzoek afgenomen moet worden door een van de specialisten. 
Voor dat onderzoek, geeft u vooraf schriftelijk toestemming. Het doel is om meer te weten te komen over de 
mogelijkheden van de leerling en over de mogelijke oorzaken van de problemen. De resultaten van de 
onderzoeken worden schriftelijk vastgelegd en altijd doorgesproken met de betreffende ouders, 
groepsleerkracht en gedeeld met de betrokken intern begeleider. 
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Leescentrum 

Op de OBB is een leescentrum met een rijk aanbod van gespecialiseerde materialen voor het aanvankelijk en 
voortgezet technisch lezen en spellen. Leerlingen met hardnekkige lees- en/of spellingsproblematiek kunnen 
aangemeld worden via de betreffende intern begeleider en krijgen een blok van 12x remedial teaching 
aangeboden in het leescentrum van Jeannette Vos, dyslexiespecialist en geregistreerd remedial teacher. 
Er wordt gewerkt met een smart handelingsplan en na een blok van 12x r.t. wordt met alle betrokkenen 
geëvalueerd wat de voortgang en het niveau van de leerling is.   
Het starten van een extern of intern dyslexietraject gebeurt via het leescentrum. 
Voor het aanvragen van een door de gemeente vergoed dyslexietraject, gelden criteria. 
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen compenserende en dispenserende maatregelen zoals een 
spelling- en of rekenspiekboekje, aanpakplannen voor begrijpend lezen, meer tijd voor toetsen en eventueel 
voorlezen van toetsen. 
 

Plusgroep 
De plusgroep op de OBB is een verrijkingsgroep waarin (hoog)begaafde kinderen één keer per week samen 
komen. Tijdens deze bijeenkomsten leren de kinderen veelal projectmatig op sociaal, cognitief en creatief 
gebied. In de eigen groep kunnen de kinderen de rest van de week verder werken aan hun opdrachten. Als 
afsluiting van een project vindt een presentatie plaats over het geleerde/gemaakte werk. Dit gebeurt zowel in 
de plusgroep als in de eigen groep. Het resultaat van het project zal op het rapport worden vermeld. 
Daarnaast is de plusgroep ook een plek waar kinderen met gelijkgestemden kunnen praten over hun 
belevingen en elkaar kunnen helpen. De plusgroep staat onder leiding van Gwendy Reek, zeer ervaren op het 
gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid en op vrijdag hiervoor beschikbaar is.  
 

Sociaal kortdurende ondersteunende begeleiding 
Op de OBB wordt door de intern begeleiders kortdurende ondersteunende begeleiding gegeven aan kinderen 
uit de groepen 2 t/m 8. Door deze kortdurende interventie (3-5x) wordt het probleem opgelost of kan advies 
gegeven worden voor een externe vervolg interventie op sociaal-emotioneel gebied. 
 

Faalangstreductietraining ‘Sterker Staan’  
Als uitgesprekken met ouders, leerkrachten en intern begeleiders blijkt dat een leerling een vorm van faalangst 
heeft, kan het kind opgegeven worden voor de faalangstreductietraining ‘Sterker Staan’. Het gaat dan om een 
vorm van sociale, motorische of didactische faalangst. Per schooljaar wordt er een middenbouw (groep 3-4-5) 
en een bovenbouwgroep (groep 6-7-8) geformeerd, die in een groepje van maximaal zes leerlingen, acht 
sessies aan de slag gaan rondom positief denken, ontspanningsoefeningen en helpende gedachtes. Er worden 
ook kleine huiswerkopdrachten meegegeven in een map. Na afloop wordt er een persoonlijk verslag 
geschreven over de effecten van de faalangstreductietraining waarin aangegeven wordt wat het kind geleerd 
heeft en nog lastig vindt. De training wordt gegeven door intern begeleider Jeannette Vos. 
 
 Beter bij de les (training executieve functies) 
Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op school met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, 
zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen 
meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt 
meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste 
ondersteuning bieden. Deze training wordt gegeven door onze Beter bij de les-coach. 
 

Rots & Water 
Ook is er Rots & Water training. Deze wordt gegeven door de vakleerkracht gymnastiek, Rob Bouma, in 
samenwerking met de groepsleerkracht. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een 
weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van 
andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen 
de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. 
Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. 
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Jeugd en gezin  
Voor de afstemming van de zorg rondom een kind of gezin werken wij graag samen met andere disciplines 
rondom het kind en het gezin. Zo ontstaan mogelijkheden voor consultatie, collegiaal overleg, multidisciplinaire 
overleggen (MDO’s) en Zorg Advies Teams (ZAT’s). 
 
 Aandacht functionaris 
De aandacht functionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie en uitvoering van de meldcode binnen 
de school. De belangrijkste taak is het bewaken van de interne procedure m.b.t. huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Zodat er voor een kwalitatief goed verlopende procedure gezorgd wordt bij een 
vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  
Niveau 4 en 5 = ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 
Als onze school uw kind niet binnen de basisondersteuning (niveau 1, 2 en 3) van de school kan ondersteunen, 
wordt er contact opgenomen met ons samenwerkingsverband Unita (www.swvunita.nl). Dit gaat, met uw 
toestemming vooraf, via een goed beveiligd digitaal groeidocument (www.groeidocument.nl). Het SWV gaat, 
middels een multidisciplinair overleg (MDO) met een trajectbeleider, ondersteuningsarrangementen inzetten 
samen met u, uw kind en ons als school. In enkele gevallen is speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk. Dan biedt 
het SWV een passende plaats aan binnen het netwerk van (speciale) basisscholen. Dit proces, zal vanuit de 
OBB, in een open communicatie met ouders worden aangegaan, waarin de (leer)ontwikkeling van het kind 
centraal staat! 
 

Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen die extra ondersteuning, boven de basisondersteuning nodig hebben, wordt een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld (www.swvunita.nl/ontwikkelingsperspectief-opp). 
Het primaire doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren, waarin het belang 
van de leerling voorop staat. Door een OPP heeft een school zo handvatten voor het opstellen, uitvoeren, 
monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop de samenwerking met ouders wordt 
vormgegeven. Het OPP wordt de school opgesteld en na overleg met de ouders, vastgesteld. Het OPP bevat het 
lange termijn uitstroomperspectief en de korte termijn doelen voor leren en -indien van toepassing- voor 
gedrag. De onderwijsbehoeften zijn uitgewerkt: wat heeft deze leerling nodig om zich conform het OPP te 
ontwikkelen? Een OPP bevat de bevorderende en belemmerende factoren, de doelen voor het einde van de 
schoolloopbaan en de ondersteuning die gegeven wordt om die doelen te bereiken. Het OPP dient door de 
school te worden vastgesteld binnen 6 weken nadat er afspraken over de extra ondersteuning zijn gemaakt. 
Met de ouders wordt het OPP afgestemd. De school evalueert het OPP minstens eenmaal per schooljaar en 
betrekt de ouders (en leerling) daarbij. Een OPP mag ook gemaakt worden in situaties die niet verplicht zijn, 
voor leerlingen die binnen de basisondersteuning van de school vallen. 
 
 

Interne overlegstructuur 
Op de OBB wordt planmatig en cyclisch gewerkt volgens de structuur van Handelingsgericht werken. Dit 
betekent dat voor het begin van het schooljaar een schriftelijke en mondelinge overdracht is tussen de vorige 
en de volgende leerkracht. De intern begeleider en leerkrachten hebben in de eerste periode altijd contact 
over de overdracht van zorgleerlingen.  
 
De intern begeleider maakt eind augustus een jaarverslag waarin de resultaten van het onderwijs geëvalueerd 
worden en verbeterpunten worden ingezet. De resultaten worden besproken in een teamevaluatie in 
september en februari op basis van de Citotoetsen. 
De groepsbespreking- en groepsobservatie wordt minimaal 2x per jaar gehouden om met elkaar af te stemmen 
of de ontwikkeling van de leerlingen goed verloopt. Daar waar nodig worden maatregelen genomen en ouders 
betrokken.  
 
De leerlingbespreking is een intervisie die minimaal 2x per jaar wordt gehouden op bouw- of zorgteamniveau 
om leerkrachten te versterken in hun handelen. 
Gedurende het jaar is er wekelijks, maandelijks en periodiek overleg tussen de intern begeleiders, waarbij 
gebruikt gemaakt wordt van hun individuele expertise. Daarnaast zijn er 3 zorgteam overleggen waarbij de 
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intern begeleiders en de leerkrachten van de betreffende jaargroepen een thema bespreking houden: sociale & 
fysieke veiligheid en resultaten van het gegeven onderwijs. 
 
 

start van het schooljaar september / februari oktober / april 

overdracht leerkrachten teamevaluatie Citotoetsen groepsbespreking & - observatie 

zorgoverdracht zorgteam overleg leerlingbespreking  

 

Externe Overlegstructuur 
Naast de interne overlegstructuur, is er ook een externe overlegstructuur. De school werkt samen met 
jeugdgezondheidszorg, jeugdconsulenten en leerplicht.  In oktober, februari en juni komen de verschillende 
disciplines bij elkaar om ondersteuning voor kind en/of gezin goed af te stemmen. Ouders worden hier altijd 
vooraf in betrokken om met elkaar de hulpvraag te formuleren. 
 
Interne begeleiding 
De interne begeleiding is een functie op de OBB. Er werken verschillende intern begeleiders met ieder een 
eigen specialisatie. Hierdoor is er op onze school veel kennis in een breed spectrum. De taken van de intern 
begeleider zijn voornamelijk het coördineren van de zorg. Dit houdt in: leerkrachten ondersteunen in de 
begeleiding van leerlingen; coördineren van afnamen en weergeven van resultaten van het 
leerlingvolgsysteem; met leerkrachten spreken over de resultaten van het onderwijs en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen in de klas die zij begeleiden; gesprekken met ouders over en met individuele 
leerlingen die extra zorg nodig hebben; leerkrachten informeren over nieuwe ontwikkelingen; gegevens 
aanleveren voor externen als inspectie en bestuur; gesprekken coördineren en bijwonen met externe instanties 
als psychologen, orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, consulenten jeugd & gezin en 
trajectbegeleiders van SWV Unita.  
 
Het uitgangspunt op de OBB is dat de intern begeleiders: 
meedenken aan oplossingen en het creëren van mogelijkheden; 
het onderwijs ondersteunen zodat leerkracht en leerling succes ervaren; 
resultaten zichtbaar maken die het team of groep met elkaar behaald heeft; 
de interne structuur richten op leren en ontwikkelen in de klas 
 

Specialismen (op zorg) 
Op de OBB zijn de volgende specialismen op de school, bij de volgende personen en functies, in alfabetische 
volgorde: 
 
Anne-Mieke Boor intern begeleider middenbouw, individuele leerlingbegeleiding en  

coördinator IB cluster Blaricum, Master Onderwijskunde, lid binnenkring  
Passend Onderwijs stichting Talent Primair, lid klankbordgroep SWV Unita.  

 
Rob Bouma  vakdocent gymnastiek, trainer en uitvoerende  van Rots en Water  
 
Simone Dijkstra-Muis intern begeleider onderbouw, orthopedagoge, individuele  

leerlingbegeleiding, omgangscoördinator, coach Beter bij de les 
 
Patricia Kannegieter ergotherapeut, praktijkhouder Ergokids, uitvoerende ergotherapie op school 
 
Gwendy Reek  opgeleid voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong, coördinator en  

uitvoerende Plusgroep 
 
Jeannette Vos  intern begeleider bovenbouw, aandachtsfunctionaris, dyslexiespecialist,  
   geregistreerd remedial teacher en uitvoerende faalangstreductietraining en  

leescentrum 
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Marjan de Wit   remedial teacher, orthopedagoge, uitvoerende r.t. op rekengebied 
 

Expertise 
 

Hoogbegaafdheid 
De OBB is een excellente school met expertise op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en 
hoogbegaafdheid. Naast de Voltijds Hoogbegaafden afdeling, is er veel expertise op de school over het omgaan 
met, leerstof en leren leren van (hoog)begaafde leerlingen. Op de OBB wordt samengewerkt en expertise 
uitgebreid met externe partijen. 
 

Gedrag 
Op de OBB is expertise over (lichte) gedragsstoornissen als ADHD, Autistisch Spectrum Stoornis en 
internaliserend gedrag (als faalangst, onderpresteren of gebrek aan motivatie). De leerkrachten hebben (deels) 
expertise voor specifieke gedragsaanpakken en vooral affiniteit met deze gedragsproblematiek. De 
samenwerking met externe partijen als behandel- of expertisecentrum als De Droomboom en De Kleine Prins, 
ondersteunt deze expertise. Voor externaliserend gedrag (fysiek- en verbaal geweld, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag) wordt intensieve samenwerking gezocht met externe partijen, als De Kleine Prins, 
Donnerschool en Jeugd- en Gezin Gooi- en Vechtstreek voor de leerling. 
 

Leescentrum  
Op de OBB is expertise over lees- en spellingsproblemen. Het leescentrum richt zich op het voorkomen van 
ernstige achterstanden op lezen en spellen. Hierdoor wordt didactische verwaarlozing van ernstige lees- en 
spellingsproblemen zoveel mogelijk voorkomen en uitgesloten.  

 
Nieuwe leerlingen 
Het is wenselijk vóór de inschrijving van uw kind op de OBB een afspraak te maken. 
 
Procedure: 
U maakt mondeling of schriftelijk een afspraak via de administratie met de directeur of een MT lid. 
Er wordt een kennismakingsgesprek gepland. 
Na het kennismakingsgesprek en de rondleiding (die tezamen ongeveer drie kwartier duren) kunt u besluiten of 
u uw kind(eren) wel of niet als leerling van de OBB wilt laten inschrijven.  
Als onderdeel van de aanmeldingsprocedure vragen wij u een formulier in te vullen op het moment dat uw 
kind 3 ½ jaar is over de gezins-/opvoedingssituatie van uw kind en over het leervermogen van uw kind. 
Als we een ingevuld inschrijfformulier ontvangen is de inschrijving definitief. 
 

Zij-instromende leerlingen 
Alle kinderen die instromen vallen onder de directe aandacht van onze intern begeleiders en met hen heeft u, 
voordat uw kind definitief ingeschreven wordt, indien noodzakelijk, ook nog een gesprek. De intern begeleider 
adviseert de directie dan over wel of niet plaatsing. 
 

Reguliere verhuizing 
Voor leerlingen die verhuizen uit andere plaatsen of regio’s geldt dezelfde procedure als voor nieuwe 
leerlingen. Als onderdeel van de aanmeldprocedure vragen wij u een formulier in te vullen over de, van invloed 
zijnde gegevens, over de  gezins-/opvoedingssituatie van uw kind en over het bekende en verwachte 
leervermogen van uw kind. Ook wordt informatie over uw kind ingewonnen bij de vorige school over leer- en 
gedragsontwikkeling. 
 

Leerlingen vanuit het buitenland 
Voor leerlingen die verhuizen uit het buitenland geldt dezelfde procedure als voor reguliere verhuizingen. 
Echter deze leerlingen worden bij aanmelding, indien er onduidelijkheid is over het (didactisch) niveau, 
onderzocht door Jeannette Vos op hun kennis en vaardigheden op de hoofdvakgebieden lezen, spellen en 
rekenen. 
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Aanmelding om visie, beleid en ondersteuning uit de regio 
Voor leerlingen die worden aangemeld vanuit scholen uit de (directe) omgeving is bijna gelijk aan de procedure 
van een reguliere verhuizing. Er zal namelijk vooraf intensief contact zijn met de vorige school(besturen) over 
de aanmelding en plaatsing. Indien er achterstanden of problemen zijn die extra ondersteuning vragen, kan dit 
leiden tot de aanvraag van  een plusarrangement bij de vorige school en/of bestuur. Een 
ontwikkelingsperspectief, bij voorkeur vanuit de vorige school, dient dan te worden opgesteld voordat 
overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling. De aanmelding van deze leerling(en) kan tot uiterlijk drie 
weken voor het einde van het schooljaar.  
 

Mogelijkheden en grenzen 
De OBB wil er graag zijn voor alle kinderen in de wijk. Wij proberen al onze leerlingen adequaat te 
ondersteunen. Onze grenzen kunnen bereikt worden door de samenstelling en zorgzwaarte van een groep 
waardoor een (aangemelde) leerling niet kan worden geplaatst of niet langer door ons kan worden begeleid. 
Dan bieden we een passende onderwijsplaats aan binnen een van de scholen van ons samenwerkingsverband 
Unita. U kunt hierbij denken aan: 
Kinderen die niet zelfredzaam zijn bij ADL (activiteiten van het dagelijks leven) 
Kinderen met cognitieve vermogens op ZML niveau, die ondanks extra ondersteuning, bedreigd worden in hun 
ontwikkeling binnen een reguliere setting. 
Kinderen met ernstige gedragsproblemen (met een nadelige invloed op de leerprestaties en de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van het kind en de groep). 
Kinderen met een combinatie van ernstige leer- en gedragsproblemen, die ondanks extra ondersteuning, 
bedreigd worden in hun ontwikkeling binnen een reguliere setting. 
 

Communicatie motto 
Wij informeren u (digitaal) schriftelijk, per mail - app - social schools) maar wij communiceren graag face to 
face. Dit vinden wij zeer belangrijk omdat u als ouder en wij als professionals een emotionele betrokkenheid 
hebben op het kind. Dit kan niet of nauwelijks (digitaal) schriftelijk tot uiting kan worden gebracht. Het belang, 
de zorgen, ondersteuning, welbevinden en toekomst van een kind staan voorop in een open communicatie. 
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H5 Ouders in de school 
 
Ouderbetrokkenheid 
Op de OBB vinden we het belangrijk om samen met ouders het beste uit een kind te halen. Onderwijs maak je 
samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Om deze te vergroten proberen we de ouders helder 
en tijdig te informeren over uw kind, maar ook over activiteiten op school en hen hierbij te betrekken. De 
communicatie onderhouden we zowel schriftelijk als mondeling. We streven naar een lage drempel voor 
ouders om binnen te komen. Van de ouders verwachten we initiatief wanneer ze vragen, opmerkingen of 
ideeën hebben over het onderwijs, hun kind, de sfeer of de organisatie op school. 
 
Groepsinformatie 
In de groepen 1 t/m 3 krijgt u een e-mail per thema of nieuwe kern. Hierin wordt u geïnformeerd over wat uw 
kind in de klas doet en eventueel andere zaken die van belang zijn. Vanaf groep 4 krijg u wekelijks een mail met 
de weektaak en andere belangrijke informatie over de klas.  
 
Nieuwsbrief 
Eén keer in de twee weken brengen wij een digitale nieuwsbrief uit aan onze ouders en verzorgers. Op deze 
wijze willen wij bereiken dat u éénduidig, op dezelfde wijze en met grote regelmaat geïnformeerd wordt. Heeft 
u zelf iets voor de nieuwsbrief dan kunt u dat mailen naar of inleveren bij onze administratie.  
 
Schoolkrant 
Twee keer per jaar brengen wij een schoolkrant uit. De schoolkrantredactie bestaat uit kinderen uit de groepen 
5 t/m 8. Zij worden begeleid door enkele enthousiaste ouders. In de schoolkrant vindt u onder anderen 
nieuwtjes, interviews en verslagen. 
 
Social Schools 
Op de OBB werken wij met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Wij 
gebruiken Social Schools om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel 
aantrekkelijke en informerende wijze. In Social Schools staan berichten die alleen voor de klas van uw kind 
zichtbaar zijn zoals foto’s of filmpjes van activiteiten, maar ook de groepsinformatie en de nieuwsbrief vindt u 
hier.  
 
ParnasSys 
De OBB gebruikt het administratiesysteem ParnasSys. In ParnasSys houden wij alle data bij van uw kind zoals 
de NAW gegevens, resultaten van methode gebonden toetsen en LVS toetsen. Tevens staan hier de verslagen 
in van gesprekken die wij met u of uw kind voeren.  
 
Als ouder heeft u volledige inzage in ParnasSys via het ouderportaal. Het is van belang dat de NAW gegevens 
die in ParnasSys vermelden staan kloppen, zodat u alle informatie zoals nieuwsbrieven van ons ontvangt.  
 
Rapporten 
Alle leerlingen ontvangen 2 x per schooljaar een rapport op papier. Dit rapport is speciaal geschreven voor uw 
kind en bestaat zowel uit een sociaal emotioneel gedeelte als de cognitieve resultaten. Tevens is er bij elk 
rapport een gedeelte door uw eigen kind gemaakt over hoe het school beleefd.   

 
Contactmomenten 
 
Algemene informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar houden we een algemene informatie- en aansluitend een 
kennismaking/informatieavond in de klas van uw kind. De leerkrachten en de leerlingen zijn dan weer 
enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen. Een goede start is van wezenlijk belang. Mede daarom willen 
wij alle ouders aan het begin van het schooljaar graag informeren over het onderwijs bij ons op school. Wij 
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laten ouders zien wat hun kind zoal leert in de groep en laten hen kennismaken met de materialen, waarmee 
wij op school werken.  
 
Omgekeerde 10 minuten 
In de eerste weken van het schooljaar vinden de omgekeerde 10 minutengesprekken plaats. Deze gesprekken 
zijn bedoeld voor nieuwe informatie die de leerkracht nog niet door gekregen heeft tijdens de overdracht met 
de vorige leerkracht. Ouders vragen dit omgekeerde 10 minutengesprek aan en doen er kort verslag van.   
 
Oudergesprekken 
Twee keer per jaar vinden de reguliere oudergesprekken plaats. Het eerste gesprek is na ongeveer 8 
schoolweken Tijdens dat gesprek wisselen ouders en leerkrachten informatie uit m.b.t. motivatie, gedrag en 
houding. Voor het bespreken van de didactische vaardigheden is tijdens het eerste gesprek een minder 
prominente rol weggelegd. Het tweede gesprek vindt na ongeveer 26 schoolweken plaats. Tijdens dat gesprek 
worden met name de leervorderingen doorgenomen. De gesprekken duren 10 minuten en worden zowel op de 
middag als de avond gehouden. U kunt de gesprekken zelf plannen via de website schoolgesprek.nl. 
 
Tussendoor 
Naast de officiële momenten zijn de leerkrachten per e-mail bereikbaar (voornaam@obblaricum.nl). Tevens is 
er de mogelijkheid om extra afspraken in te plannen. Wij hanteren dan wel dat deze maximaal 20 minuten 
duren en dat een ‘groot’ overleg maximaal 45 minuten duurt.  
 
Ouderparticipatie  
Regelmatig hebben we ouders nodig om ons te helpen bij verschillende activiteiten.  Zo is uw hulp altijd 
welkom bij activiteiten in en rondom de klas, maar ook bij verschillende schoolbrede commissies. 
 
Bibliotheek 
Elke ochtend tussen 08.30 en 09.00 uur zijn er hulpouders aanwezig in de bibliotheek zodat de kinderen 
boeken kunnen lenen. De ouders zorgen er tevens voor dat de bibliotheek up-to-date blijft.  
 
Overblijf 
Tijdens de overblijf tussen 11.30 en 13.00 uur hebben we hulp van enkele ouders die samen met BeweegWijs 
coördinator, junior coaches en enkele personeelsleden de overblijf soepel laten verlopen.  
 
Commissies 
Er zijn verschillende commissies zoals Sinterklaas, Kerst en de sportdag waarbij we graag gebruik maken van de 
hulp ouders. Vele handen maken licht werk.  
 
Ouderraad (OR) 
 
De Ouderraad is de oudervertegenwoordiging van de school die zich inzet voor de school en de leerlingen 
vanuit het perspectief van de ouder. Met diverse commissies ontfermt de OR zich jaarlijks over het beheer en 
de toebedeling van de ouderbijdrage voor verschillende activiteiten. Er wordt zorggedragen voor praktisch 
zaken als het steunen van de schoolbibliotheek, pestprotocollen en sociale en culturele projecten en daarnaast 
ondersteunen we projecten rondom verkeer, het schoolplein, digitaal onderwijs en zijn de feestactiviteiten 
rondom Sint en Kerst met steun van de OR geregeld. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er tevens een 
schoolkrantredactie opgericht met een redactie van leerlingen en ouders. 
  
Met behulp van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en vele enthousiaste ouders worden alle vaste 
activiteiten aangekleed en is er geld beschikbaar voor extra’s in de klas. 
  
Contact 
Jaarlijks, tijdens de algemene ouderavond, geeft de OR inzicht in door haar uitgevoerde en nog uit te voeren 
plannen en ideeën. Voor tussentijdse informatie kunt u kijken op de website.  Verder kunt u met de OR in 
contact treden door het aanspreken van één van de leden of door een mail te sturen naar OR@obblaricum.nl 
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Voorzitter: Jeroen de Jong 
Penningmeester 1: Sarah Mozes 
Penningmeester 2: Alexander de Vries 
Secretaris: Patricia Goedvolk 
OR lid: Denise Kromopawiro 
  

Ouderbijdrage 
De OR is verantwoordelijk voor het incasseren en administreren van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze vrijwillige 
bijdrage wordt gebruikt voor extra voorzieningen en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren en waarvoor dus geen extra geld wordt verstrekt door het Ministerie van Onderwijs 
zoals onder anderen de Kinderboekenweek, de sportdag,  schoolreisjes en Sinterklaas. De bijdrage die van de 
ouders gevraagd wordt, wordt voorgesteld door de OR waarna de oudergeleding van de MR instemt. Hierna 
wordt de hoogte en de begrote besteding gecommuniceerd via de Nieuwsbrief. Na het vaststellen van de 
ouderbijdrage (100 euro in 2018-2019) worden ouders gevraagd zelfstandig het bedrag te voldoen op 
rekeningnummer NL07 RABO 0144 2373 77 van Stichting Ouderraad Blaricum. Deze bijdrage staat dus geheel 
los van het bedrag dat de school in rekening brengt voor gruit, eventueel HVO en kampgeld voor de groepen 8. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Op grond van de wet medezeggenschap onderwijs is aan iedere school een medezeggenschapsraad 
verbonden. Via de MR worden ouders en teamleden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van hun 
advies- dan wel instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school 
betreffende. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan de directeur, die het bevoegd gezag 
vertegenwoordigt, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemmings- of 
adviesrecht ten aanzien van vele belangrijke, in het medezeggenschapsraadreglement vastgelegde, zaken 
waaronder: organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeel. 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingenraden met elk vier leden, 4 personeelsleden en 4 
ouders. Voor de jaarlijks te houden algemene ouderavond is de geledingenraad personeel voor dat schooljaar 
bekend. Ouders die in de MR zitting nemen worden in principe via een verkiezing gekozen, behalve als er maar 
een beperkt aantal kandidaten is en een verkiezing niet nodig blijkt. 
 
Geledingenraad ouders 
Maarten Diks  voorzitter 
Marc van Zanten  secretaris 
Jeroen Dijkhuizen algemeen lid 
Saskia Hoes - Weishut vertegenwoordiger HB tak  
 
Geledingenraad personeel 
Gwendy Reek  algemeen lid 
Simone Dijkstra - Muis algemeen lid 
Ischa van Raat  algemeen lid 
Caspar Rijbroek  vertegenwoordiger HB tak en GMR 
 
Contact 
Ongeveer éénmaal in de zes weken vergadert de MR in eigen kring over diverse zaken betreffende de school. 
Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de (locatie)directeur. De MR-vergaderingen zijn in principe 
openbaar. 
 
De MR brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de MR. Deze verslagen, uitnodigingen en notulen zijn 
te vinden in het directiekantoor. Jaarlijks, tijdens de algemene ouderavond, geeft de MR inzicht in door haar 
uitgevoerde en nog uit te voeren plannen en ideeën. Verder kunt u met de MR in contact treden door het 
aanspreken van één van de leden of door een mail te sturen naar mr@obblaricum.nl. 
 
GMR 
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De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder Talent 
Primair een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over 
bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over langer 
termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal 
zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals 
wettelijk is vastgesteld. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. Een voorgenomen 
besluit wordt door het bestuur van Talent Primair eerst voorgelegd aan de GMR. Na ingewonnen advies dan 
wel verkregen instemming kan het bevoegd gezag een voorgenomen besluit bekrachtigen of intrekken of 
voorleggen (bij verschil van mening) aan de geschillencommissie. Ook kan de GMR ongevraagd advies geven 
aan het bestuur. Het bestuur is dan verplicht hierop te reageren. 
 
Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag.  

 
Regels van verlof
Elke aanvraag m.b.t. buitengewoon verlof wordt door de directie behandeld, eventueel in samenspraak met 
het regionaal bureau leerlingzaken. Elk verzoek wordt schriftelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de 
email (directie@obblaricum.nl), bij de directie ingediend. Op elk verzoek wordt door de directeur schriftelijk 
gereageerd. De afhandeling van een verzoek tot buitengewoon verlof geschiedt over het algemeen binnen drie 
werkdagen. Het  verzoek dient minstens 6 weken van tevoren te worden gedaan. Het kan zijn dat de directie 
vraagt of u een formulier wilt invullen. Dit zal altijd zo zijn als u vakantie aanvraagt buiten de schoolvakanties. U 
dient dan ook een werkgeversverklaring bij te voegen. 
 
Voor vierjarigen hoeft u geen buitengewoon verlof aan te vragen. Wij stellen het echter zeer op prijs als u ons 
meedeelt wanneer en hoe lang uw kind niet op school zal komen. 
Buitengewoon verlof kan de directie alleen verlenen indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. Als u 
twijfelt of uw aanvraag positief gehonoreerd zal worden raden wij u dringend aan vooraf met de directie te 
overleggen. Dit voorkomt teleurstellingen en onnodig geschrijf. In de eerste twee weken van het schooljaar is 
buitengewoon verlof wettelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor de laatste weken van het schooljaar. 
Indien bij ons het vermoeden bestaat dat er door ouders verlof “genomen” wordt en/of op oneigenlijke 
gronden verlof geforceerd wordt, dan is de directie wettelijk verplicht dit binnen drie dagen te melden bij het 
regionaal bureau leerlingzaken (RBL) voor verdere afhandeling. Als zo’n actie noodzakelijk is wordt u hiervan 
door de directie 
 

Klachtenprocedure 
Ons uitgangspunt is dat heldere informatie die bovendien ook tijdig gegeven wordt, klachten grotendeels kan 
voorkomen. Daarnaast zijn wij van mening dat een klacht, nadat deze besproken en opgelost is, ook positief 
kan bijdragen tot een herbezinning op het eigen handelen of vastgesteld beleid. Met andere woorden: er is een 
meerwaarde te behalen. 
 
Procedure 
Hieronder wordt aangegeven hoe u met uw klacht dient om te gaan. Deze werkwijze is bekend bij de 
teamleden, bij het bestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. 

1. Als het een klacht betreft met betrekking tot opvoeding/onderwijs van uw kind, dan neemt u in eerste 
instantie contact op met de desbetreffende groepsleerkracht. Als u en de betreffende leerkracht niet 
tot overeenstemming kunnen komen, wordt de bouwcoördinator en/of de intern begeleider 
ingeschakeld. De leerkracht voert regie over het proces eventueel bijgestaan door één van onze 
contactpersonen. Beide partijen worden dan gehoord en één of meer vervolggesprekken worden 
gearrangeerd. De directeur wordt op de hoogte gebracht van die gesprekken die gevoerd worden met 
ouders, groepsleerkrachten en bouwcoördinatoren en/of intern begeleiders. Eventueel en 
desgevraagd kan hij ook deelnemen aan deze gesprekken. 

2. Een klacht van algemene aard betreffende de school bespreekt u in eerste instantie met de directie. 
 
Of als het onder 1 en 2 gestelde doorlopen is, maar voor u niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, 
dan kunt u zich wenden tot het bestuur. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het bestuur en 1 en 2 
overslaan. 
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Het kan voorkomen, gelet op de ernst van de zaak dat u zich niet tot bovenstaande personen en/of instanties, 
kunt wenden. Ook dan is het mogelijk een goede weg te bewandelen. Daartoe hebben zich mensen 
beschikbaar gesteld die zijn benoemd als extern vertrouwenspersoon. U kunt met deze vertrouwenspersonen 
in contact komen o.a. via de interne contactpersoon van de school, Gwendy Reek 
 
Onze school en alle andere scholen van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland , hebben een 
goedgekeurde en vastgestelde klachtenregeling en gebruiken hiervoor hetzelfde model, de zogenaamde 
‘Modelklachtenregeling primair onderwijs’. 
 
Eerste stappen bij een klacht 
Volgens de klachtenregeling zult u in de meeste gevallen met uw klacht eerst terechtkomen bij:  
de contactpersonen van de OBB dhr. Maurice Boonstra en vervolgens bij de vertrouwenspersonen van het 
bestuur mevrouw Marla van Berge Henegouwen-de Jong de heer drs. Harry Kelderman.  
Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep. Ze zijn bereikbaar via: 
evp@cedgroep.nl en/of (010) 407 15 99	Samen met uw vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht 
naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC) te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de 
vertrouwenspersoon in te schakelen. 
 
Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie? 
Onze klachtenregeling kent de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of bij de 
klachtencommissie. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u gelijk aan het adres van 
degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de 
klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en 
mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en advies gaan naar het schoolbestuur. Het 
bestuur beslist vervolgens of het, het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. 
 
Hoewel de weg langs de klachtencommissie dus langer is, heeft de Wet toch deze mogelijkheid voor ouders of 
verzorgers met een klacht in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk 
oordeel over de klacht komt. Veel besturen zullen klachten, die rechtstreeks bij hen binnenkomen, ook 
doorsturen naar de onafhankelijke klachtencommissie en eerst het advies van die commissie willen afwachten. 
 
Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
Om niet alleen een onafhankelijke klachtencommissie, maar ook een professioneel ondersteunende en 
deskundige klachtencommissie aan te kunnen bieden, die veel ervaring met klachtenbehandeling opbouwt, is 
er één landelijke klachtencommissie opgericht. Bij deze landelijke klachtencommissie: de landelijke 
klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC), is onze school aangesloten. 
Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De contactgegevens zijn: (030) 280 95 90, info@onderwijsgeschillen.nl, 
onderwijsgeschillen.nl  
 

Verzekering 
De OBB heeft zijn verschillende (collectieve) verzekeringen afgesloten, voor zowel het gebouw, de inventaris, 
de leerkrachten, de ouders en de kinderen. De kinderen zijn verzekerd van een half uur voor tot een half uur na 
schooltijd tegen de extra kosten van onder andere huis- en tandarts. Alle activiteiten in schoolverband zijn 
verzekerd, zoals: excursies, schoolkampen, sportdagen etc. Alle tussentijds binnenkomende leerlingen, ouders 
en/of leerkrachten zijn automatisch meeverzekerd. 
 
Procedure 
In eerste instantie dient u uw eigen verzekering aan te spreken, want de door het bestuur afgesloten 
verzekering is een aanvullende verzekering. Indien u gebruik moet maken van deze verzekering, dan kunt u zich 
melden bij de administratie. 
  



 
 

 

SCHOOLGIDS 

26 Schooljaar 2018 - 2019 
 

H6 Gezonde en sportieve School  
 
Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter, daarom willen we op de OBB bijdragen aan 
gezonde en fitte kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar ze leren en 
zien dat een gezonde en sportieve levensstijl belangrijk is. 
 

Gezonde levensstijl 
We besteden op de OBB veel aandacht aan gezonde voeding door middel van het geven van ‘Smaaklessen’ in 
de groepen 1 t/m 4 en het lesprogramma ‘Ik eet het beter’ in de groepen 5 t/m 8. Tevens doen we mee het EU-
Schoolfruitprogramma waardoor we 20 weken lang extra aan de slag gaan met educatie rondom groente, fruit 
en gezonde voeding 
Het is belangrijk dat leerlingen op school leren, zien en proeven dat gezond en lekker prima samen gaan! En dat 
zij bewuster leren kiezen. Zo groeien zij op tot volwassenen die kunnen omgaan met ongezonde verleidingen.  
 
We werken als OBB samen de GGD om een planmatig en structureel te werken aan de gezondheid en een 
gezonde leefstijl van kinderen. We werken zo toe naar het Gezonde School themacertificaat ‘Voeding’  

 
10 - uurtje 
De OBB is een officiële Gruit school, elke dag in de kleine pauze eten alle kinderen een stuk vers groente of 
fruit. SchoolGruiten is in 2001 gestart met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Als OBB hebben we al sinds 2009 voor alle kinderen een stuk fruit. Ouders betalen hier een kleine 
bijdrage voor in het oudergeld, middels een schoolfruitabonnement. Het fruit wordt geleverd door 
schoolfruit.nl.  
Gedurende 20 schoolweken krijgen alle kinderen iedere week 3 stuks groente en fruit dankzij financiering van 
de Europese Unie door middel van het EU-Schoolfruitprogramma. 
 

Lunch 
Vanwege het continurooster blijven alle kinderen over op school. De leerkrachten zijn aanwezig in hun groep 
en lunchen samen met de kinderen in de klas. Hiermee waarborgen we de rust voor de kinderen tijdens de 
lunch. De inhoud van de lunch wordt door ouders zelf bepaald. Uiteraard geven wij de voorkeur aan 
verantwoorde gezonde voeding, hier past geen koek, snoep e.d. bij. Tevens heeft het onze voorkeur dat 
kinderen water drinken.  
 
Om een idee te krijgen wat een schoolgaand kind nodig heeft kunt u kijken op de website van het 
voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-
van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx  
 
Traktaties 
Voor kinderen is een verjaardag vaak pas compleet als er getrakteerd mag worden. Een traktatie is een 
extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen. Een traktatie hoeft niet groot te zijn en moet ook niet al te 
veel calorieën bevatten. Bedenk, samen met uw kind, een verantwoorde traktatie die past binnen ons gezonde 
school beleid. Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te vinden. Ook zijn er 
websites, die aanvullende informatie geven over trakteren op school. Zoals; http://www.gezondtrakteren.nl/ 
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Sportieve levensstijl 
Kinderen vinden het leuk om te bewegen en te sporten. Ook leren ze tijdens beweeg activiteiten samen te 
werken en zich beter te concentreren, waardoor ze met meer zelfvertrouwen betere prestaties kunnen 
neerzetten. Sport	en	bewegen	is	goed	voor	de	sociale	en	cognitieve	ontwikkeling	van	kinderen.	Kinderen	
leren	samen	te	werken,	doelen	te	stellen,	om	te	gaan	met	teleurstellingen	en	prioriteiten	te	stellen. 
 
We werken samen met de GGD om planmatig en structureel te werken aan een sportieve leefstijl van kinderen. 
Zo werken we toe naar het Gezonde School themacertificaat ‘Bewegen en sport’. 
 

Vakdocent bewegingsonderwijs 
Onze vakdocent, Rob Bouma, verzorgt twee keer per week de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 
t/m 8. De gymlessen vinden plaats in ons inpandige gymzaal met alle moderne voorzieningen passende bij de 
huidige tijd. We werken vanuit de methode Basislessen en hebben daarnaast veel verdieping binnen alle 
leerlijnen van bewegen. Daarnaast spelen we ook veel klassikale spellen die zorgen voor veel gezamenlijke 
beleving.  We volgen de leerlingen met een leerlingvolgsysteem op drie gebieden; spel, atletiek en turnen.  
Iedereen kan bij de lessen bewegingsonderwijs op zijn eigen niveau meedoen en zichzelf uitdagen om zich 
veelzijdig te ontwikkelen.  Mocht een leerling toch meer zorg nodig hebben dan verwijzen wij deze door naar 
STTC kids (Sport Therapeutisch Trainings Centrum) in Bussum. Daar volgt een screening en trainings-
/behandelplan.  

 
BeweegWijs & Sportimpuls 
Op de OBB werken we tijdens de buiten speel momenten met BeweegWijs. Dit is een speelinterventie waarbij 
iedereen op een gestructureerde manier plezier kan beleven aan bewegen in de pauzes. Het plein is verdeeld 
in zones die allemaal hun eigen kenmerken hebben. Zo spelen we in gekleurde vakken die aangebracht zijn op 
het schoolplein. Op basis van ontwikkeling van sociale ontwikkeling kunnen de kinderen op hun eigen niveau 
en interesse spelen. Zo staat de kleur blauw voor naast elkaar spelen, geel voor om de beurt spelen, oranje 
voor samen spelen delen, groen voor samenwerkend pelen en rood voor tegen elkaar spelen.  
Elke week zijn er andere spellen in de vakken die worden aangeboden door de speelbegeleider en worden ook 
begeleid door de juniorcoaches uit groepen 7 en 8. Zij staan dan met twee kinderen bij een activiteit om de 
kinderen te begeleiden en te coachen. Twee dagen in de week is er een speelbegeleider aanwezig die de 
speelschema’s maakt en de juniorcoaches begeleidt. Zo proberen we ook in de pauzes kinderen uit te dagen 
om tot veelzijdig spelen te laten komen. 
Via Sportimpuls wordt de speelbegeleiding ingezet. Geert-Jan Westerbroek verzorgt vanuit de gemeente ook 
extra sportactiviteiten om de kinderen meer in beweging te krijgen en te stimuleren om gezonde keuzes te 
maken qua bewegen en voeding.  
 

Sportdag 
Elk schooljaar wordt voor alle kinderen van onze school een sport-en speldag georganiseerd. Het gaat hierbij 
vooral om sportiviteit en behendigheid, maar ook om het sociale aspect van samen sporten.  
Enkele jaren geleden zijn wij begonnen, om samen met de katholieke basisschool Bernardus, de sportdag vorm 
en inhoud te geven. We hebben twee losse sportdagen. Een hele dag  voor de groepen 5 t/m 8 en een ochtend 
voor de groepen 1 t/m 4. Tijdens de sportdag van de groepen 1 t/m 4 komen de kinderen van groep 8 om te 
helpen bij de verschillende onderdelen. De sportdagen vinden plaats op het sportpark van BVV’31.  

 
Koningsspelen 
De OBB doet ook elk jaar mee met de Koningsspelen. Wij zien de Koningsspelen als een mooi sportief 
Oranjefeest, waarbij we samen met sportverenigingen uit de omgeving de kinderen in contact brengen met 
verschillende soorten sporten. De dag bestaat voor de onderbouw uit verschillende sporten die wij samen met 
BeweegWijs op het plein beoefenen, voor de bovenbouw verzorgen we verschillende workshops met de 
sportvereniging uit de buurt.  
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Buitenschoolse activiteiten 
Naast de lessen bewegingsonderwijs hebben we ook allerlei andere sportactiviteiten buiten schooltijd waar we 
aan meedoen of die we zelf organiseren. Hieronder een korte beschrijving van verschillende grote activiteiten. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Elk jaar in maart en april vinden de wedstrijden plaats voor het kampioenschap schoolvoetbal van de BEL-
gemeente. Dit vindt plaats op het sportpark van BVV ’31. Elke leeftijdscategorie speelt tegen elkaar. Groepen 
3/4, 5/6 en 7/8 strijden tegen elkaar voor een plek in de finales van de BEL. Daarna gaan de teams elke keer 
een ronde verder.  
Dit toernooi wordt geleid door ouders. Zo begeleiden zij de teams tijdens wedstrijden, verzorgen ze een hapje 
en drankje tijdens de wedstrijddag en beheren ze de tenues voor het team en wassen ze die na de wedstrijd. 
Voor elk kind is er een tenue beschikbaar bestaande uit een korte broek en shirt. In november vindt de 
inschrijving plaats en worden de teams gemaakt. We houden zoveel mogelijk rekening met ieders wens met de 
teamindeling. In de oudste groep per leeftijdscategorie kijken we ook naar speelniveau bij het maken van de 
teamindeling.  
 
Schoolskiën 
In januari wordt er een skimiddag georganiseerd waar alle kinderen van de OBB een skiles kunnen volgen bij 
skiclub Wolfskamer in Huizen. Daarnaast is er ruimte om vrij te skiën als het skiniveau dit toelaat. Ook kunnen 
kinderen zich opgeven om mee te doen met de voorronde van het NK schoolskiën.  
 
Schoolschaken 
Schaakvereniging het Dikke Torentje in Eemnes organiseert elk jaar individuele toernooien en toernooien voor 
teams in de Hilt in Eemnes. In november vindt het individuele schoolschaaktoernooi plaats en in maart het 
schoolschaaktoernooi voor teams.  Alle kinderen die willen kunnen zich hiervoor opgeven. 
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H7 Het Voortgezet Onderwijs (VO) 
 
Na groep 8 verlaten de kinderen de basisschool en gaan naar een vorm van voortgezet onderwijs, variërend 
van vmbo tot en met gymnasium. Uitgangspunt van de OBB is dan ook: hoe bereik je met elk kind die vorm van 
voortgezet onderwijs die bij dat kind past wat betreft belangstelling en intellectuele mogelijkheden. We 
proberen u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden naar deze nieuwe fase. 
 

VO – proces groep 8 
 
Informatie avond 
In november is er een informatie avond gericht op het Voortgezet Onderwijs. Tijdens deze avond lichten we u 
in over gang van zaken rondom de advisering en inschrijving. Tevens zullen er verschillende VO scholen  uit de 
regio zijn om zichzelf  middels een pitch van ongeveer 5 minuten aan u voor te stellen.  
 
Kinderen informeren  
Gedurende het hele jaar informeren we de kinderen over hoe het advies tot stand komt en welke scholen er in 
de omgeving zijn. Zo nodigen we oud – leerlingen uit om in de klas te vertellen over hun nieuwe school en 
bespreken we met de kinderen waarom je voor een bepaalde VO school kiest.  
 
Adviesgesprekken 
In januari volgen de adviesgesprekken. Natuurlijk wordt niet alleen door de leerkracht in groep 8 bepaald welke 
vorm van voortgezet onderwijs op dat moment het beste bij uw kind past. Vanaf het moment dat uw kind bij 
ons op school komt wordt zijn ontwikkeling gevolgd door gebruikmaking van het leerlingvolgsysteem en in 
gezamenlijk overleg tussen de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de bouwcoördinator en de intern begeleider, 
wordt een schooladvies samengesteld. Eventueel wordt de (locatie) directeur ook geraadpleegd. 
Dit advies wordt met u en uw kind besproken en u ontvangt ook een schriftelijke weergave van het 
schooladvies. Het schooladvies wordt aan het eind van het adviesgesprek door u ondertekend voor gezien en 
krijgt u het mee naar huis voor de inschrijving op een VO - school.  
 
Open dagen 
In januari en februari volgen de Open Dagen van de VO scholen. Zo krijgen u en uw kind een inkijkje in de 
verschillende VO scholen. Er zijn ook proefmiddagen waarbij uw kind lessen kan volgen op de VO school naar 
keuze.  
 
Centrale Eindtoets 
In april volgt de Centrale Eindtoets. Alle reguliere basisscholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen. De 
eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont 
de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Deze eindtoets geldt als tweede 
schoolonafhankelijk advies. De basisschool kan de resultaten van de eindtoets gebruiken als reflectie op eigen 
onderwijs, terwijl de VO-school een goed beeld krijgt van de startpositie van de leerlingen. Bij een lagere score 
dan het schooladvies heeft deze geen invloed. Bij een hogere score dan het schooladvies zijn wij verplicht om 
het schooladvies te heroverwegen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat wij als school goed naar de 
onderbouwing van het schooladvies moeten kijken en een weloverwogen afweging maakt welk advies het 
beste is voor de leerling. Hier betrekken wij uiteraard u en uw kind bij.  
 
Overdracht 
Na inschrijving een VO school vindt er een warme overdracht plaats, hierbij worden de leerlingen 
doorgesproken, ontvangen de VO scholen een onderwijskundig rapport van de leerlingen en is de overdracht 
naar de VO school voltooid.  Vanuit de OBB hebben we een goed contact met de meeste VO scholen. Zo 
hebben we twee keer per jaar een bovenschools overleg plaats. Tevens worden we regelmatig op de hoogte 
gehouden van de resultaten van de leerlingen in de eerste leerjaren en ook dan vindt er vaak een mondelinge 
toelichting vanuit de VO school plaats. Hieruit is voor ons ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is 
geweest. 
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Uitstroomgegevens 
De uitgebreide uitstroomgegevens kunt u terugvinden op de website www.scholenopdekaart.nl  
 
     17-18  16-17 15-16 14-15 13-14   
v.m.b.o.    1% 0% 0% 5% 5%  
v.m.b.o. - t (m.a.v.o.)  4% 3% 8% 5% 4%  
v.m.b.o. -t / h.a.v.o.  3% 2% 2% 7% 5%  
h.a.v.o.    12% 22% 10% 13% 23%  
h.a.v.o./v.w.o.   20% 14% 25% 31% 14%  
v.w.o./gymnasium  60% 59% 55% 39% 49% 
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H8 Praktisch 
 
Schooltijden 
Wij werken op de OBB met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 
 
Maandag, dinsdag en donderdag  8.30 uur – 14.30 uur groep 1/2 tot en met 8 
Woensdag    8.30 uur – 12.30 uur groep 1/2 tot en met 8 
Vrijdag     8.30 uur – 12.00 uur groep 1/2 tot en met 4 
     8.30 uur – 14.30 uur groep 5 tot en met 8 
 
We openen de deuren om 8.20 uur, de kinderen mogen dan rustig naar binnen lopen. De ouders/verzorgers 
van de kleuters (groepen 1/2) en van groep 3 (tot aan de herfstvakantie) mogen hun kinderen naar het lokaal 
brengen. De  kinderen  van  de  groepen  4  t/m  8  gaan  zelfstandig  naar  binnen.  
 

Pauzes 
De kleine pauzes zijn in de ochtend tussen 09.45 en 10.30. Elke groep heeft een kwartier buiten spelen en een 
kwartier voor het gezonde tussendoortje. 
 
Overblijf 
Gezien de arbeidstijdenwet zal er tussen de middag een half uur pauze zijn voor zowel de leerkrachten als de 
kinderen. Dit zal in 3 groepen gebeuren tussen 11.30 en 13 uur.   
 
Tijdens de overblijf zullen de kinderen worden opgevangen door overblijfmedewerkers. Zij gaan met de 
kinderen buiten spelen en in geval van extreem weer worden de kinderen binnen opgevangen. De 
wisselmomenten worden door de leerkrachten geregeld. Het buitenspelen zal worden gecoördineerd door 
Geert - Jan van BeweegWijs en Sportimpuls in samenwerking met het beweegteam o.l.v. meester Rob Bouma. 
 
Om de overblijf op een goede manier en met gekwalificeerde vrijwilligers mogelijk te maken vragen we een 
kleine bijdrage in de kosten van €60 per kind in groep 1-4 en €80 per kind in groep 5-8 voor het hele schooljaar. 
Deze bijdrage is vrijwillig, maar we vragen u met klem deze te voldoen. Het kan zijn dat dit bedrag nog wordt 
bijgesteld i.v.m. toenemende kosten. 
 

Administratie 
De administratie is bereikbaar via telefoonnummer 035-5334999 en per mail: administratie@obblaricum.nl. 
 

Gevonden Voorwerpen 
Er zijn op de OBB twee verzamelplaatsen voor de gevonden voorwerpen. Kleding, jassen e.d. worden 
verzameld bij de trap naar de fietsenkelder. Andere waardevolle dingen zoals telefoons en sleutels liggen bij de 
administratie.  
 

Ziekmelding 
Ziekmeldingen mogen direct aan de leerkracht gemaild worden (voornaam@obblaricum.nl). Zij registeren dit in 
ParnasSys. 
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Schoolvakanties 
Herfstvakantie     maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018  
Kerstvakantie     maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019  
Voorjaarsvakantie    maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019 
Meivakantie/Pasen    maandag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaart     donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren     maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie     maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019 
 

Vrije middagen 
Vrijdag 21 december 2018 12.00 uur 
Vrijdag 12 juli 2019 12.00 uur 

 
Studiedagen 2018 - 2019  
Woensdagochtend 10 oktober 2018 alleen voor groep 1/2  
Donderdag 18 & vrijdag 19 oktober 2018  
Woensdag 16 januari 2019 
Woensdagochtend 6 februari 2019 alleen voor groep 1/2 
Maandag 18 maart 2019 
Dinsdag 11 juni 2019  
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Jeugd en Gezin 
Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren 
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de 
basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? 
Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst. 
 
Groep 2 
Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de doktersassistente. Zij 
weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken 
of een kind extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het 
gevolg. 
 
Groep 7 
Ook in groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en 
onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Wanneer er naar aanleiding van dit 
onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
volgen. 
 
Oproep voor vaccinaties 
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen 
Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, 
in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). 
Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken.  
Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij Jeugd en Gezin 
terecht. 
 
Vragen over de ontwikkeling  
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met Jeugd en 
Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, 
sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of 
jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. 
 
Opvoedadvies 
Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij Jeugd en Gezin. De jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker 
te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen 
Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het leuk en Communiceren met je puber. 
 
Extra onderzoek 
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op 
verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit andere groepen kunnen 
dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 
 
Bereikbaarheid 
Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 
50. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl.  
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Teamsamenstelling 
 
Directie 
Maurice Boonstra  Meerscholendirecteur     (di/wo/vr) 

directie@obblaricum.nl 
Marlien Hammink  Locatiedirecteur      (ma/do/vr) 
    Marlien@obblaricum.nl 
Kaija de Gooijer   Locatiedirecteur HB     (di/wo/vr) 
    Kaija@obblaricum.nl  
 
Bouwcoördinatoren 
Marlien Hammink  Coördinator onderbouw (groepen 1 t/m 4) 
Chris Keijer   Coördinator bovenbouw (groepen 5 t/m 8)    
 
Dyslexiecoördinator 
Jeannette Vos Coördinator dyslexie en opgeleid leesspecialist (di/do/vr) 
 
Omgangscoördinator 
Simone Dijkstra-Muis  Coördinator sociaal veiligheidsbeleid   (ma/di) 
 
Coördinator plusgroep 
Gwendy Reek   Coördineert en HB specialist   (vr)  
 
Schoolopleider 
Mirte Voorend   Begeleiding van stagiaires    (wo/do/vr) 
 
Bewegingsonderwijs  
Rob Bouma   Vakdocent bewegingsonderwijs   (fulltime) 
 
ICT specialist 
Chris Keijer   ICT’er ; onderhoud en vernieuwing                                  (do) 
 
Coördinator BeweegWijs 
Geert – Jan   Coördineert de overblijf    (di/do) 
 
Interne Begeleiding 
Simone Dijkstra - Muis  Groepen 1, 2 en 3    (ma/di) 
Anne – Mieke Boor  Groepen 4, 5 en 6    (di/do) 
Jeannette Vos   Groepen 7 en 8      (ma/wo) 
 
 
Administratie 
Rita Heijenbrock   Administratief medewerker   (ma/di/wo/vr) 
 
Conciërge       
Mostapha El Moukaddem        (fulltime) 
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Leerkrachten en groepen 
 
groep 1/2A  Nadine Boesmans      (fulltime) 
groep 1/2B  Heidi Oldenkamp      (ma/di/wo) 

Kitty Sieverdink      (do/vr) 
groep 1/2C  Iris Booij       (fulltime)  
   
groep 3A  Janny Schoenmaeckers      (ma/di/wo/vr) 
   Jasper Boor      (do) 
groep 3B  Anne – Claire Timmerman     (ma/di) 

Monique Passtoors      (wo/do/vr) 
 
groep 4A  Barbera Blommers     (di/wo/do) 
   Jasper Boor      (ma/vr) 
groep 4B  Manon van Melzen      (ma/di/wo) 
   Annemieke Groeneweg     (do/vr) 
 
groep 5A  Martine Matthes      (ma/di) 

Debby van Twillert     (wo/do/vr) 
groep 5B  Lieke Eelsingh       (ma/di) 

Cathinka Fieman       (wo/do/vr) 
   
groep 6A  Femke Zwart       (ma/do/vr) 
   Jasper Boor      (di/wo) 
groep 6B  Ischa van Raat       (ma/wo/do/vr) 

Debby van Twillert     (di) 
 

groep 7A  Gwendy Reek      (ma/di/do) 
   Marina Gilden      (wo/vr)  
groep 7B  Chris Keijer      (ma/vr) 
   Kim Muller      (di/wo/do) 
 
groep 8A  Esmee Rozema      (fulltime) 
groep 8B  Marina Gilden      (ma/di) 

Mirte Voorend      (wo/do/vr) 
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H9 Contact 
 
 
Openbare Basisschool Blaricum (OBB) 
Eemnesserweg 18a 
1261 HG Blaricum 
035 5334999 
administratie@obblaricum.nl 
 
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek  
(Stichting Talent Primair)  
Talentprimair.nl 
035 5257578  
info@talentprimair.nl  
 
Contact MR 
Voorzitter: Maarten Diks 
MR@obblaricum.nl 
 
Contact OR 
Voorzitter: Jeroen de Jong 
OR@obblaricum.nl 
 
Interne contactpersoon 
Gwendy Reek 
Gwendy@obblaricum.nl 
 
Externe vertrouwenspersonen 
cedgroep.nl 
Mevr. Marla van Berge Henegouwen - de Jong  
Drs. Harry Kelderman 
010 4071599 
evp@cedgroep.nl  
 
Klachtencommissie landelijk 
onderwijsgeschillen.nl 
030 2809590 
info@onderwijsgeschillen 
 
Regionaal Bureau leerlingenzaken 
rblgv.nl 
Telefoon: (035) 692 66 20 
centraal@rblgv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servicebureau Jeugd en Gezin  
(Gooi en vechtstreek) 
jggv.nl 
035 6926350 
info@jggv.nl 
 
SpreekTaal  
(logopedisten) 
Spreektaal.nl 
Contactpersoon: Anneke Tromp 
035 7721023 
info@spreektaal.nl 
 
GGD (Gooi en Vechtstreek) 
Ggdgooi.nl 
035 6926350  
jgz@ggd.nl 
 
Samenwerkingsverband Unita 
swvunita.nl 
035 6215835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


