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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met genoegen bieden wij u hierbij de schoolgids 2017-2018 aan.

Een korte terug- en vooruitblik.
Met ingang van 1 september 2010 maakt de OBB deel uit van de stichting Talent Primair. Per 1 maart
2003 zijn wij, samen met de peuterspeelgroep Blaricum en de katholieke basisschool Bernardus gehuisvest in een prachtig schoolgebouw aan de Eemnesserweg.

Speerpunt in 2017 - 2018
Het team zal zich, net als in 2016 – 2017, gaan bezighouden met handelingsgericht werken (HGW).
Alle leerkrachten zijn geschoold in het gericht kijken naar de onderwijsbehoefte van een kind en sluiten hier vervolgens op aan. Door de nieuwe methodes die we in het vorige schooljaar zijn gaan gebruiken, te weten: Wereld in Getallen (rekenen), Staal (taal/ spelling) en Binnenstebuiten (NA), Grenzeloos (AK) en Eigentijds (GS), zijn we in staat nog beter te analyseren en nog gerichter aan te sluiten
op de verschillende niveaus en behoeften van de kinderen. Dit krijgt zijn weerslag in de groepsplannen en OPP’s. Ook gaan we weer samenwerken met de Gooische Muziekschool wat betreft het muziekonderwijs.
Na het samengaan met de Werf biedt de OBB als een van de weinige scholen in de regio Gooi en
Vechtstreek voltijds onderwijs voor hoogbegaafde (HB) leerlingen. Sinds dit schooljaar zijn er op 2
locaties HB groepen, te weten in het complex oude dorp en in het complex in de Bijvanck . Dit vraagt
de nodige organisatie en afstemming. Ook de langere termijn visie moet worden ontwikkeld.
De OBB is in januari 2017 uitgeroepen tot excellente school. We zullen er alles aan doen om op excellent niveau te presteren en ons serviceniveau op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Waar staan wij voor?
Wij stellen een regelmatig contact met u, als ouder/verzorger, erg op prijs en daarnaast vinden wij
het onderhouden van relaties zeer belangrijk. Relaties tussen u en ons, maar ook tussen de kinderen
onderling en tussen de kinderen en de leerkrachten en directie. Wij leven en werken vanuit relaties
onder het motto: eerst het kind en daarna al het andere. Al het andere is bijvoorbeeld de “leerstof”,
die wij zo gevarieerd mogelijk en adaptief aanbieden en de (buiten)schoolse activiteiten, waardoor
naast een werkgemeenschap ook een leefgemeenschap ontstaat. Dit alles doen wij, samen met u, op
een eigen-tijdse-wijze en daarom luidt onze missie:
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Deze schoolgids
In de schoolgids treft u informatie aan over onze onderwijsvisie, het bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en zorg rondom de aan ons toevertrouwde kinderen. Ook kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld lestijden, overblijven, buitenschoolse opvang, gymnastiek en financiën. Daarnaast treft u in de gids de samenstelling aan van het team van de OBB en de groepsindelingen.
De jaarkalender vindt u in het ouderportaal van Parnassys. Op de website staan de vakanties en studiedagen.

Uw rol!
Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Dat samenwerken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar juist ook tussen u en ons. Op die manier zijn wij met elkaar in staat om een zinvolle en
mooie schooltijd voor uw kind te realiseren. Uw rol is in onze visie niet passief (u helpt ons op verzoek met en bij allerlei activiteiten), maar vooral ook actief (u helpt ons met uw ideeën en draagt ongevraagd bij aan het opvoed- en onderwijsproces en bent een ‘critical friend’). Samen maken wij “de
school” voor uw kind en met u willen wij in gezamenlijke harmonie een zo plezierig mogelijke OBB
maken. U bent van harte uitgenodigd!

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons altijd bellen (035-5334999) of mailen (directie@obblaricum.nl). We informeren u graag over onze school en we stellen uw mening zeer op prijs.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van de OBB,
Maurice Boonstra
Directeur
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Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand.
Onze slogan:

Onze Visie
 In onze school werken wij aan adaptief onderwijs waarbij het kind invloed heeft op zijn leren
en leven. Het draagt verantwoordelijkheid voor zijn initiatieven en activiteiten. Door het geven van zelfstandigheid en te laten samenwerken, ontwikkelt het kind zich tot een volwassene, die verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf en voor anderen.
 Als leerkracht zijn wij verantwoordelijk om de doorgaande lijn op het gebied van de leerstof,
de sociaal emotionele vaardigheden en de gemaakte afspraken te borgen en te bewaken.
 Wij bieden de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn, die door alle leerjaren heen
gevolgd wordt door een kwaliteitsproces dat aansluit bij de competentie van leerkrachten.
 Wij dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat in de groep als basis voor een optimaal
resultaat. De relatie kind – ouders – leerkracht en kinderen onderling is er één van wederzijds respect, met ruimte voor ieder individu. Door samenwerken, verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid komt het groepsproces tot stand.
Onze uitgebreide visie is verwoord in het Visiedocument deze kunt u downloaden van onze site.
Onze uitgangspunten:
 Het zodanig begeleiden van de leerlingen dat zij, gegeven de individuele mogelijkheden, optimale ontplooiingskansen krijgen.
 Het in voldoende mate aandacht besteden aan de verschillen tussen kinderen voor wat hun
mogelijkheden betreft, door het scheppen van leersituaties, waarin kinderen zo veel mogelijk
op hun eigen niveau en naar behoeften zich de aangeboden leerstof eigen kunnen maken.
 Het bieden van de mogelijkheid aan de leerlingen om zelfstandig te leren handelen/-werken.
Onder andere te realiseren via het zelfstandig (ver)werken en de weektaken.
 Het mede vorm en inhoud geven aan het leren samenwerken van de leerlingen.
 Respect hebben voor elkaar, door de leerlingen te leren praten met en te luisteren naar elkaar en anderen.
Ons streven
 De kinderen in staat te stellen een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen, dat is
afgestemd op de mogelijkheden van het kind.
 Het leggen van een goede basis voor die vorm van voortgezet onderwijs die bij het kind past.
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Adaptief en handelingsgericht
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.
Audio/visuele ondersteuning onderwijs
We maken gebruik van digitale schoolborden. Je kunt erop schrijven en op projecteren via een computer. Internet is een veelgebruikt medium. Via de digitale schoolborden is de hele wereld direct benaderbaar en dat kan worden ingezet tijdens de lessen.
Onze school beschikt over computers in een goed functionerend netwerk en ook beschikken wij over
goede softwareprogramma’s. In groep 7/8 en in de 3 HB groepen heeft ieder kind een eigen tablet
(Snappet), Macbook of laptop. Ook in de groepen ½ - 6 zullen vanaf het schooljaar 2017 - 2018 de nodige tablets ter beschikking zijn.
Beoordelen en toetsen
Onze werkwijze heeft ook gevolgen voor het afnemen van toetsen en het beoordelen van gemaakt
werk. Beoordelen is gebaseerd op vergelijken. Vergelijken met een (groeps)norm levert een relatief
gegeven op. Vooruitgang van een individu kan dan in vergelijking met de vooruitgang van anderen
stilstand of achteruitgang betekenen. Wij vergelijken de leerprestaties van uw kind met die van het
kind zelf, dit levert een absoluut gegeven op: elke fout minder is dan vooruitgang. De kinderen krijgen hierdoor geloof en plezier in eigen kunnen.
Natuurlijk wordt op onze school ook getoetst (zie ook hoofdstuk Zorg rondom het kind). Niet alle kinderen maken op dezelfde tijd dezelfde toets. Een uitzondering maken wij voor de entreetoets in de
groepen 6 HB en 7 HB en een eindtoets basisonderwijs in groep 8.
Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen, Avi-toetsen (leestoetsen), Cito leerlingvolgsysteem (met toetsen op het gebied van begrijpend lezen en luisteren, spelling, rekenen en wiskunde,
woordenschat, studievaardigheden en taalverzorging) en KIJK! Dit laatste volgsysteem is speciaal ontworpen voor de leerlingen in de groepen 1 en 2 en is bedoeld om alle praktische vaardigheden en
cognitieve ontwikkeling goed te kunnen monitoren. Daarnaast maken we ook zelf toetsen.
Alle relevante toetsresultaten worden opgenomen in het rapport. Elk kind ontvangt een rapport, of
je nu in groep 8 zit of in groep 2.
Sinds 2010 maken we gebruik van het ParnasSys ouderportaal. Ouders kunnen via internet inloggen
op het netwerk van de school en zo dagelijks de vorderingen van hun kind volgen en hun resultaten
inzien.

Differentiatie
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. Het heeft dus weinig zin om alle
leerlingen tegelijkertijd, op dezelfde manier dezelfde leerstof aan te bieden.
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.
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Als u bij ons “een kijkje in de keuken” komt nemen, zult u zien dat de kinderen individueel of in kleine
groepjes met verschillende dingen bezig kunnen zijn en dat niet alle kinderen op dezelfde bladzijde
van bijv. het rekenboek werken.
Deze manier van lesgeven vraagt een aangepaste organisatie in de groep. De leerlingen zijn in meerdere of mindere mate in staat zelfstandig te werken. De leerkracht heeft daardoor de handen vrij
voor aanvullende en op maat gesneden instructie en ondersteuning aan individuele en/of groepjes
kinderen.

Groepen
Groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met thema’s. Het hele schooljaar is ingedeeld in perioden van
ongeveer vier weken, waarin telkens een thema centraal staat. Kinderen knutselen aan, spreken over
en verwerken allerlei facetten van een centraal thema. In de verwerking wordt op een speelse, maar
gestructureerde manier de vele voorbereidende begrippen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen
en taal/lezen aangeboden (o.a. via het programma Schatkist). Hiervan, maar ook van diverse andere
belangrijke te volgen ontwikkelingen, wordt de ontwikkeling bijgehouden (via KIJK!). Verder werken
deze groepen met het zogenaamde “arbeid naar keuze” bord ter voorbereiding op het zelfstandig
werken.
Groepen 3 en 4
In de groep 3 en 4 wordt gewerkt met een dagtaak. Het werk dat op de dagtaak staat is vooral werk
dat na de verschillende instructies zelfstandig verwerkt kan worden. Tijdens de zelfstandige werktijd
maken de kinderen eerst hun dagtaak af en gaan dan verder met ”keuze” werk. Op die manier wordt
de zelfstandigheid van de kinderen verder vergroot.
Groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 wordt de hierboven beschreven werkwijze verder uitgebouwd. Van de dagtaken wordt de overstap gemaakt naar weektaken en het zelfstandig werken neemt een steeds grotere
plaats in. De leerkrachten zijn door het zelfstandig werken van de leerlingen beter in staat persoonlijke aandacht te geven aan zo veel mogelijk leerlingen. De rol van de leerkracht is verschoven van
bepalend naar volgend/stimulerend. Daarnaast is het ook de bedoeling dat via zelfstandig werken de
eigen verantwoordelijkheid t.o.v. door de leerling “eigen gemaakte keuzes” gestimuleerd wordt, hetgeen een grotere betrokkenheid oplevert t.a.v. het werk en op die manier ook wezenlijk bijdraagt tot
intrinsieke gemotiveerdheid.
Huiswerk en agenda
Vanaf groep 6 wordt huiswerk opgegeven. Daarom is het noodzakelijk dat de leerlingen een stevige
tas of rugzak bij zich hebben. Van school krijgen de kinderen een weektaak. Via deze weektaak wordt
ze geleerd te plannen, hun taken in te delen, hun huiswerk te noteren en hun persoonlijke afspraken
bij te houden. Vanaf groep 7 hebben de kinderen een eigen agenda en leren we ze om hun eigen
werk te plannen.
Rapporten en rapportgesprekken
Drie keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. In de eerste weken vinden er
omgekeerde 10 minutengesprekken plaats. Het tweede 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.
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Het derde 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.
Alle leerlingen ontvangen 2 x per schooljaar een rapport op papier. Dit rapport is geschreven voor
het kind. Ook geeft een kind zelf aan hoe het school beleefd. De rapporten die via ParnasSys samengesteld worden, gevoegd bij de inkijkmogelijkheid die u als ouder via internet dagelijks heeft, stelt u
in staat om zeer gedetailleerd op de hoogte te zijn van de prestaties uw kind.
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.
Zelfstandig werken
Om de handelingsgerichte werkwijze mogelijk te maken, wordt er veel tijd besteed aan zelfstandig
werken. 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. Veel 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 ontwikkelt. Geluidskaarten, een stoplicht
en een dobbelsteen maken daar deel vanuit.
Zelfstandigheid
Met zelfstandigheid bedoelen we dat kinderen individueel, in tweetallen of in een groepje regelmatig
onder eigen verantwoordelijkheid kunnen en mogen werken. Dat ze probleempjes, die ze daarbij tegenkomen, kunnen en mogen oplossen zonder tussenkomst van een leerkracht. 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 enz..
Kortom: het betekent dat kinderen een stukje vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid
krijgen.
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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 22 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. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum.
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 functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.) van
Brecht.
Toezicht:
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.
Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor adviesen instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de
scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) 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 24 leden, 12 personeelsgeleding + 12 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 wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en kernwaarden van de stichting. Daar ook ons missiefilmpje.
Samenwerkingsverbanden:
Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio
Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die passend
onderwijs in deze regio's verzorgen.
1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder
kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk
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te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend
te maken.
Klachten:
Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar
en algemeen toegankelijk onderwijs.
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het
bevoegd gezag hierover adviseert.
Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema op onze
site onder contact.
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Aantal leerlingen per groep
In 2015 – 2016 is het leerlingaantal o.a. door het samengaan met de Werf, na 3 jaren van daling,
weer gestegen. Afgelopen schooljaar is de stijgende lijn door de aantrekkende economie en huizenmarkt doorgetrokken. Op 1 oktober 2016 zaten er 405 kinderen op de OBB. Op 1 oktober 2017 zullen
dat er ongeveer 420 zijn.
In het toelatings- en verwijderingsbeleid van ons bestuur wordt geadviseerd 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. Onze school
heeft gekozen voor de volgende richtgetallen als het gaat om het aantal leerlingen per klas:
01.
groepen 1 t/m 4 gemiddeld 25 kinderen en een maximum van 30 kinderen
02.
groepen 5 t/m 8 gemiddeld 28 kinderen en een maximum van 32 kinderen
03.
groepen HB gemiddeld 20 kinderen en een maximum van 22 kinderen

Schooltijden
Er wordt op de OBB gewerkt met een continurooster.
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag
Vrijdag

8.30 uur – 14.30 uur
8.30 uur – 12.30 uur
8.30 uur – 12 uur
8.30 uur – 14.30 uur

groep 1/2 tot en met 8
groep 1/2 tot en met 8
groep 1/2 tot en met 4
groep 5 tot en met 8

De deuren openen om 8.20 uur. De kinderen kunnen dan rustig naar binnen lopen.
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. Hiervoor wordt een rooster gemaakt.
Op de locatie in de Bijvanck zijn de tijden aangepast, zodat de ouders kinderen indien nodig op 2 verschillende locaties kunnen brengen. De tijden zijn dan als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag
Vrijdag

8.15 uur – 14.15 uur
8.15 uur – 12.15 uur
8.15 uur – 11.45 uur
8.15 uur – 14.15 uur

groep 1/2 tot en met 8
groep 1/2 tot en met 8
groep 1/2 tot en met 4
groep 5 tot en met 8

Overblijf
In de pauze 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 Bryan Burgerhout van Beweeg Wijs 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 €1,50 per kind per week. Met 40
schoolweken komt dit op €60 per kind 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.
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Teamsamenstelling
Directie
dhr. Maurice Boonstra

Administratie
mevr. Rita Heijenbrock

Bouwcoördinatoren
mevr. Kaija de Koning
Dhr. Chris Keijer
mevr. Marlien Hammink

Dyslexiecoördinator
mevr. Jeannette Vos

Directeur. Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De directie is bereikbaar via de administratie en per mail:
directie@obblaricum.nl. Maurice is ook directeur van Obs Bijvanck en daarom start hij op maandag en donderdag op de
OBB en dinsdag en vrijdag op de Bijvanck.
Werkt als administratieve kracht op maandag, dinsdag en
woensdag en afwisselend donderdag of vrijdag vanaf 08.30 uur
tot 15.00 uur.
De administratie is bereikbaar via telefoonnummer 0355334999 en per mail: administratie@obblaricum.nl.

Coördinator afd. Hoogbegaafdheid (HB groepen)
Tevens coördinator plusgroep
Coördinator afd. bovenbouw (groepen 6 t/m 8)
Coördinator afd. onderbouw (groepen 1 t/m 5), na de voorjaarsvakantie samen met Simone Dijkstra

Werkt op maandag, dinsdag en woensdag o.a. als coördinator
dyslexie en intern begeleider, daarnaast is zij ook remedial teacher en opgeleid leesspecialist.

Huismeester/conciërge
dhr. Mostapha El Moukaddem

Mostapha doet ook de voorschoolse opvang op dinsdag.

interne begeleiding
mevr. Kaija de Koning
mevr. Jeannette Vos
mevr. Ada Schouten

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Maandag - woensdag
Dinsdag en donderdag

Email
Elk teamlid van de OBB heeft een eigen emailadres! Gebruikt u dat a.u.b.!
Opbouw:(voornaamteamlid)@obblaricum.nl

12

Schoolgids OBB 2017-2018
Leerkrachten en groepen
groep 1/2A
groep 1/2B
groep 1/2C

mevr. Nadine Boesmans en mevr. Monique Passtoors
mevr. Marouschka Bos en mevr. Kaija de Koning
mevr. Iris Booij

groep 3A
groep 3B

mevr. Anne – Claire Timmerman en mevr. Monique Passtoors
mevr. Janny Schoenmaeckers en mevr. Barbera Blommers

groep 4
groep 4/5
groep 5

mevr. Manon van Melzen en mevr. Janny Schoenmaeckers
mevr. Martine Matthes en mevr. Debby van Twillert
mevr. Cathinka Fieman en mevr. Lieke Eelsingh

groep 6A
groep 6B

mevr. Femke Zwart en dhr. Chris Keijer
mevr. Ischa van Raat en mevr. Barbera Blommers

groep 7A
groep 7B

mevr. Nadeche Thien en mevr. Mirte Voorend
mevr. Gwendy Reek en dhr. Chris Keijer

groep 8A
groep 8B

mevr. Esmee Rozema
mevr. Marlien Hammink en mevr. Mirte Voorend

groep HB 4/5
groep HB 5/6
groep HB 7
groep HB 8

mevr. Juliette Poppe
mevr. Tina Henselijn
mevr. Mieke van Voorst en mevr. Youandi Bos
dhr. Caspar Rijbroek en mevr. Youandi Bos

Overblijfcoördinator
Dit zal worden gedaan door Bryan Burgerhout van Beweeg Wijs samen met Rita Heijenbrock.
Remedial teaching
Het uitgangspunt dat de OBB hanteert i.z. remedial teaching is dat elke leerkracht zoveel mogelijk
zelf de remedial teaching verzorgt van de aan hem/haar toevertrouwde kinderen in de klassituatie.
Overige RT wordt bij ons ook gegeven door daartoe opgeleid personeel en de toewijzing daarvan
wordt gecoördineerd door de intern begeleiders en de groepsleerkracht.
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. Toestemming
voor de hulp binnen schooltijd kan alleen worden gegeven na overleg met de intern begeleiders. De
geboden hulp moet geschieden volgens van te voren opgestelde handelingsplannen die regelmatig
worden geëvalueerd. De eigenaar van de extra zorg is en blijft altijd de groepsleerkracht.
De binnen de OBB werkzame remedial teacher is:
mevr. Marjan de Wit
werkt als remedial teacher op rekengebied en orthopedagoge
met individuele kinderen op de woensdag.
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Managementteam & staf
Het managementteam bestaat uit de bouwcoördinatoren en de directeur.
De staf van de OBB bestaat uit de intern begeleiders en het MT. Samen voeren we overleg over het
te voeren beleid op school.
Stagiaires
Wij zijn een opleidingsschool en daarom stellen we stageplaatsen ter beschikking. Wij vinden dat
nieuwe a.s. collega’s in het onderwijs ook een toegevoegde waarde hebben voor ons huidige onderwijs. Mirte Voorend is onze schoolopleider en zij coördineert de stages.
Vakleerkracht gymnastiek
dhr. Rob Bouma

geeft gymnastiek op ma/di/do/vrij en coördineert vanuit de
school de taken van het beweegteam in samenwerking met
Beweeg Wijs.

Humanistisch vormings onderwijs (hvo)
dhr. Peter van Mossel
verzorgt de lessen hvo voor de kinderen uit de leerjaren
5 t/m 8.

Vakanties
De OBB is ingedeeld in regio Noord als het gaat om vakantiespreiding/planning.
De vakanties zijn als volgt:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag/ Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

23 okt 2017 – 27 okt 2017
25 dec 2017 – 5 jan 2018
26 feb 2018 – 2 maart 2018
30 maart 2018 – 2 april 2018
23 april 2018 – 4 mei 2018
10 – 11 mei 2018
21 mei 2018
23 juli 2018 – 31 aug 2018

Studiedagen

Maandag 30 oktober 2017
Woensdag 6 december 2017
Vrijdag 23 februari 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Donderdag 21 juni 2018
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Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen en tutorlezen
In groep 2 start een aantal kinderen, na zorgvuldige observatie en genormeerde toetsing, met het
aanvankelijk leesproces via de methode “Veilig in Stapjes” of “Slim kan lezen”. In de groepen 3
wordt gestart met het aanvankelijk lezen met de methode “Veilig Leren Lezen”. Er wordt op verschillende niveaus gewerkt: maan- zon- raket- en sterniveau. Als alle letters- en lettercombinaties aangeboden zijn, start het voortgezet technisch lezen. Dat gebeurt met de methode “Lekker Lezen”, een
methode waarbij alle kinderen op hun eigen leesniveau kunnen oefenen. “Lekker Lezen” is gericht op
het vergroten van de technische leesvaardigheid, binnen een betekenisvolle en motiverende leesaanpak. De groepen 4 t/m 8 werken ook met deze methode. Daarnaast hebben we op school het tutorlezen: een bovenbouwleerling leest twee keer per week met een onderbouwleerling. Op de OBB vinden we lezen belangrijk: elke ochtend starten we met een half uur lezen en elke middag met een activiteit die het lezen bevordert.
Bibliotheek
“Kinder”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.
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 Martine Matthes
(martine@obblaricum.nl).

Gymnastiek
De speel- en gymlessen aan de kinderen uit de groepen 1 en 2 worden gegeven door de eigen leerkrachten. Aangezien de kinderen uit de groepen 1 en 2 dagelijks gym hebben is het handig als de
gymschoenen gewoon op school blijven. Een gymtas, waarin de kinderen hun gymschoenen kunnen
opbergen, is wenselijk. Aparte gymkleding voor de kinderen uit bovengenoemde groepen is niet nodig.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht. De kinderen gymmen in speciaal daarvoor meegebrachte gymkleding en dragen gymschoenen voorzien van niet afgevende zolen. Hygiëne en persoonlijke verzorging zijn begrippen die
nauw verbonden zijn met gymnastiek en derhalve wordt er na het sporten door de kinderen gedoucht.
Kinderboekenweek
De jaarlijkse kinderboekenweek gaat op onze school niet onopgemerkt voorbij. In alle groepen wordt
in de klas gelijktijdig aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Tijdens de kinderboekenweek
doen we mee aan de kinderjury – wedstrijd!
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Sportdag/ Koningsspelen
Elk schooljaar wordt voor alle kinderen van onze school een sport/ 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. Dat wordt door iedereen als heel prettig ervaren en daarom is
ook dit schooljaar gekozen voor een gezamenlijke sportdag. Ook doet de school mee aan de Koningsspelen. Deze zijn altijd op de vrijdag voor de meivakantie.
Uitstapjes
Alle groepen gaan meerdere keren per schooljaar op stap. Wij zoeken excursiedoelen die aansluiten
bij de lessen en bij de jaargetijden. Daarnaast gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis en de groepen 8
op kamp. De groepen 1 en 2 hebben een zomerfeest of gaan ook, onder begeleiding van ouders, op
schoolreis.
Voor de kinderen uit de groepen 8 wordt aan het einde van dit schooljaar een 4 - daags schoolkamp
georganiseerd De kosten van dit schoolkamp worden apart met u afgerekend en kunnen per jaar variëren. Uw aandeel in de kosten voor groep 8 bedraagt rond € 95 per leerling.
Verkeersexamen
Bij onze verkeerslessen staat niet alleen de theorie centraal, maar ook het verkeersgedrag komt aan
de orde. Wij nemen zowel deel aan het theoretisch als het praktisch landelijk verkeersexamen met
de groepen 7.
Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd.
Tijdens het praktische verkeersexamen fietsen de leerlingen over een van tevoren uitgezette route
en passen daarbij de verkeersregels toe. De route wordt vooraf kenbaar gemaakt, zodat er nog
“even” geoefend kan worden door de kinderen onder uw bezielende leiding.
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Eindtoets groep 8
Onze school doet mee aan een centrale eindtoets voor het basisonderwijs.
Adviesgesprek voortgezet onderwijs
Na groep 8 verlaten de kinderen de basisschool en gaan naar een vorm van voortgezet onderwijs, variërend van vmbo tot en met gymnasium. 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
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.
Voortgezet onderwijs
De resultaten van onze school zijn al vele jaren constant en ontstaan door een gezamenlijke inspanning van alle onderwijsgevenden in samenwerking met ouders, soms nog aangevuld met extra hulp
van “buitenaf” en vooral door de kinderen zelf.
Het leerlingenrapport van de eindtoets bevestigt veelal het schooladvies.
Gemiddelde resultaten zijn belangrijk. Van veel groter belang is het individuele kind. Uitgangspunt op
onze school 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.
Resultaten onderwijs
De resultaten van het onderwijs over de afgelopen vijf schooljaren – het betreft hier de schoolverlaters aan het einde van de basisschool.

v.m.b.o.
v.m.b.o. T (m.a.v.o.)
m.a.v.o./h.a.v.o.
h.a.v.o.
h.a.v.o./v.w.o.
v.w.o./gymnasium

16-17
0%
3%
2%
22%
14%
59%

15-16
0%
8%
2%
10%
25%
55%

14-15
5%
5%
7%
13%
31%
39%
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5%
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12-13
4%
14%
3%
15%
27%
39%
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De OBB is een professioneel bedrijf met zeer deskundig en betrokken personeel. De professionaliteit
komt o.a. tot uiting door de vele functies die binnen onze schoolorganisatie in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn. De OBB heeft veel expertise in huis voor alle kinderen en hun ouders.
De OBB wil er graag zijn voor alle kinderen in de wijk, maar kan in de praktijk tegen haar grenzen aanlopen. Te denken valt aan:
- Kinderen met cognitieve vermogens op ZML niveau
- Kinderen met eigen leerlijnen op meer dan 2 ontwikkelings-/leergebieden
- Kinderen die niet zelfredzaam zijn bij ADL (activiteiten van het dagelijks leven)
- Kinderen met ernstige gedragsproblemen (nadelige invloed op de leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind en de groep)
- Kinderen met combinatie van ernstige leer- en gedragsproblemen
- Kinderen waarbij het leesniveau ondanks remedial teaching en leescentrum niet boven niveau eind groep 3 komen aan het eind van groep 4
Er zal dan altijd afstemming worden gezocht met ons Samenwerkingsverband Unita en naar de voor
het kind beste oplossing worden gezocht. Dit kan leiden tot een passende onderwijsplek op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit proces zal vanuit de OBB in een open
communicatie met ouders worden gegaan.
Welke leerlingen zien wij op de OBB als zorgleerlingen:
- Kinderen met D en E score bij CITO-toetsen
- Kinderen die een neerwaartse ontwikkeling laten zien, gemeten naar twee toetsmomenten
van CITO, of een zeer sterke achteruitgang (2 niveaus) bij 1 toetsmoment
- Kinderen die regelmatig uitvallen bij methodegebonden toetsen
- Kinderen met eigen leerlijn
- Kinderen met een diagnose
- Kinderen met een indicatie van REC 1,2,3,4
- Kinderen met (hoog-)begaafde cognitieve mogelijkheden
- Kinderen met ernstige gedragsproblemen/sociaal emotionele problematiek
Binnen de OBB is er beperkte mogelijkheid voor RT buiten de klas, o.a. het leescentrum. Indien nodig
zullen we proberen een kind maximaal 2x 6 weken RT buiten de groep te geven gedurende zijn/haar
schoolloopbaan op de OBB. Voor kinderen die meer individuele hulp nodig hebben dan wij kunnen
bieden, bieden we de mogelijkheid aan ouders om hulp onder schooltijd te laten geven door een externe. Het kind krijgt hier dan verlof voor. Wel moet hier van te voren toestemming voor worden gevraagd en willen wij inzicht in de hulp die geboden wordt. Als ouders zonder overleg met school RT
buiten schooltijd regelen, waarbij de school geen noodzaak ziet, heeft de leerkracht geen inspanningsverplichting.
Onderzoek
Wanneer een leerkracht van mening is dat de ontwikkeling van een kind op school niet voorspoedig
verloopt, kan contact opgenomen worden met onze intern begeleiders. Op basis van het schoolwerk
van het kind, gedrag en een aanvullend (didactisch) onderzoek, wordt met de leerkracht bekeken
welke mogelijkheden er zijn om binnen de klas de problemen aan te pakken. Wanneer dit onvoldoende mogelijkheden biedt kan een verdiepingsonderzoek afgenomen worden door een specialist.
Voor dat onderzoek, moet u vooraf schriftelijk toestemming geven. Het doel is om meer te weten te
komen over de mogelijkheden van de leerling en over de mogelijke oorzaken van de problemen. De
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resultaten van de onderzoeken worden schriftelijk vastgelegd en altijd doorgesproken met de betreffende ouders en de betrokken groepsleerkracht.
De afdeling gezondheidszorg van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Algemeen
Als uw kind onze school bezoekt, dan valt het onder de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi en
Vechtstreek. Bij deze organisatie werken artsen, verpleegkundigen, logopedisten en doktersassistenten. Zij hebben als taak de gezondheid van kinderen van 0-19 jaar te bevorderen en afwijkingen of
ziekten vroeg op te sporen zodat erger voorkomen kan worden.

Leerjaren en soorten onderzoek
Leerjaar 1:
De kinderen uit leerjaar 1 worden individueel door de logopedist gescreend wanneer daar aanleiding
voor is. Tijdens deze screening wordt gelet op: woordenschat, taalbegrip auditieve functies, spraak,
mondgewoonten, stem en gehoor. Voorafgaand aan de screening wordt toestemming en informatie
gevraagd van de ouders. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst en indien
nodig uitgenodigd voor een gesprek, waarin vervolgacties afgesproken kunnen worden.
Ook kinderen uit andere leerjaren kunnen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.
Ouders kunnen zelf in overleg met de leerkracht om zo’n onderzoek vragen.
Leerjaar 2:
Alle kinderen worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne
motoriek) en het gedrag van het kind.
Leerjaar 7:
Alle leerlingen uit leerjaar 7 krijgen in het schooljaar de mogelijkheid tot een onderzoek aangeboden.
De genoemde onderzoeken vinden plaats op school of op het steunpunt van de GGD, dit staat in de
uitnodiging die u van te voren krijgt.

Logopedie
De screening voor kinderen in groep 1/2 wordt niet meer gesubsidieerd door de gemeente.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 in de gemeenten Laren en Blaricum, is de logopedist
wel beschikbaar voor advies of een extra onderzoek. Een verzoek hierom kunnen de ouders, de leerkracht of de intern begeleider indienen bij de logopedist door gebruikmaking van het toestemmingsformulier welke onder andere te vinden is op de website www.ggdgooi.nl.

Voorlichting aan groepen
De medewerkers van de afdeling JGZ geven naast individuele voorlichting ook advies en voorlichting
aan leerjaren (kinderen, ouders, en leerkrachten). In dat kader verzorgen zij een oudercursus “Opvoeden en Zo” en een Pubercursus. Daarnaast wordt informatie verstrekt over diverse gezondheidsonderwerpen zoals: overgewicht en bewegen, tandzorg, hoofdluis, maar bijvoorbeeld ook veilig internetgebruik.
Vragen over de ontwikkeling van uw kind?
Bij vragen of problemen kunt u zich tot de medewerkers van de afdeling JGZ wenden. Dit kunnen allerlei vragen zijn over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld
voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kunnen de medewerkers u voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij u door.
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Extra onderzoek
Naar aanleiding van uw vragen en/of problemen kan extra onderzoek van uw kind, of een extra gesprek plaats vinden. Dit kan ook op verzoek van uw kind zelf of bijvoorbeeld van een leerkracht. Kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek.

GGD (Gooi en Vechtstreek)
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur contact opnemen met de JGZ. De
contactgegevens kunt u vinden in de adressenlijst achterin deze gids.

Hoogbegaafdheid
Binnen onze school is hoogbegaafdheid een speerpunt. Sinds augustus 2015 zijn er op de OBB voltijds groepen voor HB onderwijs. Daarmee biedt de OBB hoogbegaafde leerlingen een breed, passend, en uitdagend leeraanbod. Dit doen we door extra begeleiding te bieden op het welzijn van leerlingen, op leervaardigheden en door extra aandacht te besteden aan enerzijds het compacten van
basisleerstof en anderzijds het verrijken middels verdieping in de vorm van extra vakken.
Voor de voltijdse groepen HB wordt dit jaar een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd van 1250 euro per
leerling. De stichting Vrienden Onderwijs Hoogbegaafden Gooi (VOHG) zal dit bedrag innen.
Ook binnen de reguliere tak van de OBB is al jaren veel aandacht voor “kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong”. Ook daar zitten veel (hoog) begaafde kinderen.
Leerkrachten en leerlingen werken adaptief en gedifferentieerd aan ontwikkeling. Als de leerkracht
aan kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong onvoldoende uitdaging kan bieden, wordt de
hulp ingeroepen van specialistisch opgeleide collegae. Zij observeren het kind in de klas en geven
aanwijzingen. In overleg tussen de leerkrachten en de specialisten kan besloten worden kinderen
met een grote ontwikkelingsvoorsprong uit te nodigen voor de plusgroep. Zo’n plusgroep bestaat
naast de voltijds HB groepen.

Plusgroep op de OBB
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 Kaija de Koning die geschoold is op het gebied hoogbegaafdheid en op vrijdag hiervoor beschikbaar is.
Leerlingvolgsysteem
Onze school hanteert het leerlingvolgsysteem van Cito en KIJK bij de kleuters. Ook monitoren we de
sociaal – emotionele ontwikkeling via het programma ZIEN! Via 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.
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 resultaten van de entreetoets en eindtoets krijgen de kinderen mee naar huis.
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. De resultaten van de kinderen worden meegenomen in het groepsoverzicht en zijn uitgangspunt voor het
groepsplan. In incidentele gevallen is er een persoonlijk handelingsplan.
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Sociale Vaardigheidstraining en Rots & Water
Op de OBB wordt sociale vaardigheidstraining (SOVA) gegeven aan kinderen uit de groepen 2 t/m 8.
De groepjes bestaan uit maximaal 6 kinderen. De aanmelding van deze kinderen verloopt via de leerkracht, in overleg met ouders. De intern begeleiders beslissen in overleg met de coördinator van de
SOVA-training of een leerling in aanmerking komt voor de training. Gewerkt wordt met de methode
“Zo gaan Roos en Tom met elkaar om”.
Ook is er Rots & Water training. Deze wordt gegeven door de vakleerkracht gymnastiek, meester
Rob, 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.
Multidisciplinair Overleg (MDO op school)
Als wij niet in staat zijn uw kind op onze school die zorg te geven die noodzakelijk is om van een verantwoord persoonlijk onderwijsproces te kunnen spreken, volgt overleg tussen u en de leerkracht(en) van uw kind. In dat overleg wordt getracht gezamenlijk een strategie uit te zetten om tot
een oplossing te komen. Extra lessen, remedial teaching en nader onderzoek behoren dan tot de
keuzemogelijkheden. We stellen dan een groeidocument op.
Als blijkt dat de onderwijsbehoefte van uw kind niet (alleen) door ons gerealiseerd kan worden, dan
wordt, samen met u, gekeken naar een andere mogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband
Unita. Dit kan een andere basisschool zijn of een speciale school voor basisonderwijs. Met name in
het laatste geval komen uw kind, u en wij in aanraking met het MDO op school. Deze commissie beoordeelt, na aanvraag van de ouders, hoe en waar het kind het beste geholpen kan worden of dat
met een speciaal arrangement met externe hulp een kind wel op school kan blijven.
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Inspectie basisonderwijs
De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften, blijft op de hoogte van de toestand van het onderwijs (onder meer door schoolbezoek), bevordert de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met het bevoegd gezag, het personeel van de school en de regionale of lokale overheden, rapporteert gevraagd of ongevraagd en adviseert aan de minister. De inspectie heeft steeds
toegang tot de school. Het bevoegd gezag en het personeel van de school zijn steeds verplicht alle
gevraagde inlichtingen over de school en het onderwijs te geven. Normaal gesproken komt de inspectie ongeveer 1 keer in de 4 jaar langs voor een onderzoek naar de kwaliteit.
In februari 2006 is onze school bezocht door de inspectie in het kader van een pko (periodiek keurings onderzoek). Twee dagen lang is de inspectie bij ons te gast geweest en in het nagesprek met de
staf en de algemeen directeur heeft de inspectie aangegeven dat de school zich op haast alle terreinen verder verbeterd heeft en dat de ingezette ontwikkelingen voldoende garantie bieden voor verzorgd en goed onderwijs nu en in de nabije toekomst.
In november 2011 is de inspecteur geweest voor een kort onderzoek naar de (kwaliteit) zorg en het
onderwijs op de OBB. De inspecteur heeft toen geconstateerd dat de OBB nauwelijks tekortkomingen kent.
In maart 2016 is de inspectie voor het laatst op bezoek geweest in het kader van een PKO.
De OBB heeft zeer goed gescoord en derhalve een Basisarrangement.
In het najaar van 2016 is de inspectie weer geweest. Dit maal in het kader van de excellente school.
In januari 2017 is de OBB een excellente school geworden.
Wet medezeggenschap onderwijs
Op grond van de wet medezeggenschap onderwijs is aan iedere school een medezeggenschapsraad
verbonden. Via de medezeggenschapsraad worden ouders en teamleden in de gelegenheid gesteld
gebruik te maken van hun advies- dan wel instemmingsrecht. Een voorgenomen besluit wordt door
het bestuur eerst voorgelegd aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 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 (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ongevraagd advies geven aan het bestuur. Het bestuur is
dan verplicht hierop te reageren.
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad 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 medezeggenschapsraad heeft
instemmings- of adviesrecht ten aanzien van vele belangrijke, in het medezeggenschapsraadreglement vastgelegde, zaken waaronder: organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeel.
Doelstellingen
Bevorderen van de bloei van de school. Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school. Meedenken en meebeslissen over opzet en ontwikkelen van het onderwijs op
school. Mede zorg dragen voor een levendige belangstelling vanuit de ouders/verzorgers voor vele
uitéénlopende schoolse zaken.
Geledingenraden
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingenraden met elk vijf leden, 5 personeelsleden
en 5 ouders. Voor de jaarlijks te houden algemene ouderavond is de geledingenraad personeel voor
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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
mevr. Swanehilde Kooij
dhr. Bart Reefman
mevr. Marjolein Steyerberg
dhr. Maarten Diks

secretaris
algemeen lid
vertegenwoordiger HB tak
voorzitter

geledingenraad personeel
mevr. Gwendy Reek
mevr. Simone Dijkstra – Muis
Vacature
Vacature

algemeen lid
algemeen lid
vertegenwoordiger HB tak
algemeen lid

Overleg
Ongeveer éénmaal in de zes weken vergadert de medezeggenschapsraad in eigen kring over diverse
zaken betreffende de school. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de directeur. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar.
Verslaggeving
De medezeggenschapsraad brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad. Deze verslagen, uitnodigingen en notulen zijn te lezen op de website van de school in de rubriek medezeggenschapsraad.
Medezeggenschapsraad-secretariaat
Voor de contactgegevens wordt u verwezen naar de adressenlijst achterin deze gids.
Ouderraad
De Ouderraad is in de loop van het schooljaar 2007/2008 als nieuw initiatief gestart. Een bijzondere
rol is er voor de Ouderraad weggelegd om ouders een nog duidelijker rol te waarborgen in de schoolorganisatie en zo bij te dragen aan het motto “samen school maken”. De leden van de Ouderraad
dragen bij aan het algemeen belang van de school en dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot actievere inmenging van o.a. de ouderfinanciën, de schoolschoonmaak, het overblijven, etc. De Ouderraad is een welkome aanvulling binnen de schoolorganisatie. Jaarlijks, tijdens de algemene ouderavond van ieder schooljaar, geeft de Ouderraad inzicht in door haar uitgevoerde en nog uit te voeren
plannen en ideeën. Voor tussentijdse informatie wordt u verwezen naar de website
www.obblaricum.nl/ouderraad.
Ouderraadleden
De Ouderraad bestaat uit ouders en/of verzorgers van OBB-kinderen:
Jeroen de Jong
Xander van der Meeren
Servi Kruis
Suzanne Abrahams
Stephanie Ganzeboom
Marjet Winsemius

Voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Contact
U kunt met de Ouderraad in contact treden door het aanspreken van één van de leden of door een
mail te sturen naar ouderrraad@obblaricum.nl.
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Overleg/overlegdata
Eens in de zes à acht weken komt de Ouderraad bijeen om te overleggen over lopende projecten.
Deze bijeenkomsten zijn vaak op school en zijn openbaar.
Ouderbijdrage
De Ouderraad 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 de kinderboekenweek, sportdag, talentenjacht,
schoolreisjes, schoolkamp (gedeeltelijk), Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, etc.
De bijdrage die van de ouders gevraagd wordt, wordt voorgesteld door de Ouderraad 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 2017-2018) 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 kampgelden voor de groepen 8.

Ouderraad-secretariaat
Voor de contactgegevens wordt u verwezen naar de adressenlijst achterin deze gids.
VOHG
De Stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden in het Gooi (VHOG) zorgt voor de materiële en
financiële ondersteuning van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de regio ' t Gooi en omstreken. De stichting is opgericht om deze vorm van onderwijs aan deze kinderen mogelijk te maken, te
bevorderen en in stand te houden. VOHG zorgt er samen met de OBB voor dat ook aan deze groep
kinderen passend onderwijs kan worden gegeven. De VHOG incasseert de (vrijwillige) financiële bijdrage die gevraagd wordt voor het HB onderwijs.
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Fotograaf
Eén keer per schooljaar bezoekt een fotograaf onze school. Er worden dan portret- en groepsfoto’s
genomen. Foto’s van/met broertjes en zusjes, of welke andere samenstelling dan ook, worden na
schooltijd genomen en alleen als u daar dan ook zelf bij bent. Enkele weken nadat de foto’s gemaakt
zijn, ontvangt u een inlogcode. U bent uiteraard vrij deze foto’s wel of niet te kopen. Wat betreft prijs
en eventuele nabestellingen wordt u in een apart schrijven door het fotobureau geïnformeerd. In het
schooljaar wordt u de gelegenheid geboden via internet uw “schoolfotozaken” te regelen.
Humanistisch vormingsonderwijs
Op verzoek van ouders is het mogelijk dat humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aangeboden wordt
aan de kinderen. Het bestuur stelt in die gevallen een ruimte beschikbaar en de organisatie is in handen van het betrokken personeel in samenspraak met de directie van de school.
HVO wordt aangeboden aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8. In principe doet ieder kind hier aan
mee, behalve als u het kind hiervoor schriftelijk afmeldt. Hierover ontvangt u bericht. De school is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen. In het schooljaar 2009-2010 werd voor het eerst
vanuit het rijk subsidiegelden beschikbaar gesteld en wij prijzen ons gelukkig dat wij als OBB geselecteerd zijn en derhalve in aanmerking komen voor subsidie. Die subsidie betreft overigens de salariskosten en niet de materiaalkosten. Als ouder ontvangt u een rekening vanuit school voor een bijdrage in de materiaalkosten. Dit is 15 euro.
Klachtenregeling
Ons uitgangspunt is dat heldere informatie (via rapportagegesprekken, brieven, informatieve avonden, naschoolse gesprekken, schoolgids enz.), 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.
01.
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 bouwcoordinator 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.
02.
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.
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
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zich mensen beschikbaar gesteld die zijn benoemd als extern vertrouwenspersoon. U kunt met deze
vertrouwenspersonen in contact komen o.a. via de vertrouwenspersoon van de school, Kaija de Koning. Tevens staan de contactgegevens achterin deze gids.
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:
1. de contactpersonen van de OBB dhr. Maurice Boonstra en vervolgens bij
2. de vertrouwenspersonen van het bestuur mevrouw Marla van Berge Henegouwen-de Jong
de heer drs. Harry Kelderman. (Zie adressenlijst)
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.
1. 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.
2. 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.
Klachtencommissie landelijk
Voor de contactgegevens wordt u verwezen naar de adressenlijst achterin deze gids.
Nieuwsbrief
Ongeveer een keer in de 2 weken geven wij digitaal een informatieve brief uit aan onze ouders en
verzorgers. Op deze wijze willen wij bereiken dat u éénduidig, op dezelfde wijze en met grote regelmaat geïnformeerd wordt en dat “berichtjes” tussendoor op deze wijze tot het verleden behoren.
Heeft u zelf iets voor de nieuwsbrief dan kunt u dat mailen naar of inleveren bij onze administratie
(administratie@obblaricum.nl). De Nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd via Socialschools en op de
website geplaatst – www.obblaricum.nl – onder het tabje Voor ouders/Nieuws.
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Opvang

Naschoolse opvang
Naschoolse opvang sluit aan op de eindtijd van de school. Ook wordt in de schoolvakanties opvang
aangeboden. Vanaf 1 augustus 2007 rust een wettelijke verplichting bij elk schoolbestuur om vanaf
7.30 uur tot 18.30 uur opvang te (laten) realiseren voor de kinderen waarvan de ouders en/of verzorgers hierom vragen. Onze school heeft gekozen om een samenwerking aan te gaan met
BSO/kinderdagverblijf Banjer. Deze organisatie is al jaren werkzaam in ons dorp Blaricum. De kinderdagopvang wordt op de locatie Schapendrift georganiseerd. De buitenschoolse opvang is in de school
aan de Eemnesserweg gehuisvest. De goede samenwerking tussen Banjer en de OBB staat garant
voor een kwalitatieve en hoogwaardige opvang. De OBB heeft geen invloed op het plaatsingsbeleid
dat door Banjer gevoerd wordt.
Voor de contactgegevens wordt u verwezen naar de adressenlijst achterin deze gids.

Tussenschoolse opvang (overblijven)
De tussenschoolse opvang wordt in eigen beheer vanuit de school vorm gegeven. Het overblijven
vindt plaats o.l.v. vaste, betaalde krachten en vrijwilligers. De kinderen lunchen bij hun eigen leerkracht. Na die lunch gaan ze in 3 shifts onder begeleiding van Beweeg Wijs spelen op het plein van
de school. Bij slecht weer blijven ze binnen. Er is een regenprotocol.

Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang wordt door Banjer gedaan. Zie adressenlijst achterin deze gids.

Verzekering
Door het bevoegd gezag 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.

27

Schoolgids OBB 2017-2018

Kerndoelen
Door de vak- en vormingsgebieden aan te geven wordt nog niet gesproken over de inhoud ervan. Om
tot een goede en kwalitatief verantwoorde invulling te komen van de vak- en vormingsgebieden,
wordt aan de basisscholen aangegeven wat zij tenminste moeten aanbieden aan elk kind. Die eisen
zijn neergelegd in de zogenaamde kerndoelen. Als u meer wilt weten over de kerndoelen, dan kunt u
contact opnemen met de directie. Op school is een overzicht aanwezig van alle kerndoelen in het primair onderwijs.
Leerplicht
Elk kind mag naar de basisschool zodra hij/zij 4 jaar is geworden. Dit is niet verplicht. Ouders zijn verplicht hun kind naar school te sturen als het 5 jaar is geworden. De leerplicht gaat in op de eerste
schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. Vanaf het moment dat het kind 3 jaar en 10 maanden is, is het mogelijk om een aantal keren in de toekomstige
groep te komen kennismaken met de leerkrachten en groepsgenoten. Dit gebeurt na overleg met de
betrokken leerkracht van de ontvangende groep.
Als een schoolweek voor een vijfjarige nog wat te vermoeiend is, kan gebruik worden gemaakt van
een speciale regeling. Die houdt in dat een vijfjarige ten hoogste 5 uren per week thuis mag blijven,
als de ouders dit maar tijdig doorgeven aan de directeur. Op verzoek van de ouders kan de directeur
toestaan dat een vijfjarige zelfs 10 uur per week wordt thuisgehouden.
Onderwijskundig rapport
Het onderwijskundig rapport wordt opgesteld als een leerling tussentijds de school verlaat. In het onderwijskundig rapport staan zowel persoonlijke als zakelijke gegevens. Zakelijke gegevens zijn bijvoorbeeld: gehanteerde methoden, uitgevoerde handelingsplannen en schoolloopbaanontwikkeling.
Persoonlijke gegevens hebben betrekking op o.a. het karakter van het kind. Een digitaal overdrachts
document (DOD, OSO) maakt onderdeel uit van de overdracht.
Schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de
OBB overzichtelijk is opgetekend. Het huidige schoolplan is geldig tot en met augustus 2019.
In het schoolplan staat:
 wat de school wil aanleren/ontwikkelen
 welke leerstof de kinderen aangeboden krijgen
 welke methoden en materialen gebruikt worden
 welke voorzieningen er zijn voor kinderen met (leer-)problemen
 hoe de toetsing, beoordelingen en rapportages zijn geregeld.
 welke contacten er met de ouders zijn.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de inhoud van het schoolplan.
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
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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 schriftelijk op de hoogte gebracht. De contactgegevens van
het RBL vindt u ook achterin deze gids.
Verplichte onderwijstijd
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4
schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de
onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het
Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
Op de OBB maakt een leerling uit de groepen 1 t/m 4 gemiddeld per jaar 900 lesuren, hetgeen leidt
tot een totaal aantal lesuren in de groepen 1 t/m 4 van 3600 lesuren.
Voor de bovenbouw (5 t/m 8) is het aantal lesuren gesteld op: 3920 in vier jaar. Dit zijn 980 lesuren
gemiddeld per jaar.
Kleuterverlenging/ Doubleren of versnellen
De 'landelijke-voor / na-1-januari-regel' wordt op de OBB als leidraad gebruikt. We hechten veel aan
individueel advies, passend bij het betreffende kind.
Zo observeren wij elke kleuter en houden wij de vorderingen bij via KIJK en het leerlingvolgsysteem
van Schatkist. Aan de hand van KIJK, de expertise van de leerkrachten en soms nog aangevuld met
nader onderzoek, wordt bepaald of een doorstroming van groep 1 naar groep 2 en/of van groep 2
naar groep 3 verantwoord is. Ook komt het voor dat in de hogere groepen soms gebruik gemaakt
wordt van “zittenblijven”. Ouders en betrokken leerkrachten hebben vooraf overleg voordat er een
beslissing genomen wordt in het kader van “zittenblijven” of “versneld doorgaan”. De directie heeft
het laatste woord in deze.
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Rondom uw kind

Uw kind en persoonlijke gegevens.
Nadat uw kind onze school verlaten heeft, bewaren wij maximaal nog vijf jaar de persoonlijke gegevens. Daarna beschikt de school alleen nog maar over de communicatieve gegevens zoals naam en
adres. Zowel persoonlijke als communicatieve gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan organisaties en instanties buiten de OBB, zonder dat de ouders daarvan vooraf op de hoogte zijn gesteld en zich daarmee akkoord hebben verklaard.
Vanaf schooljaar 2009/2010 moet de school beschikken over de sofinummers van alle kinderen en
een kopie van het paspoort, identiteitskaart, zorgpas of van de brief van de belastingdienst waarop
het sofinummer en de naam van het kind staat.

Uw kind heeft een mobiele telefoon
Mobiele telefoons horen er tegenwoordig bij. In principe mag deze op school door de leerlingen niet
worden gebruikt. Het kan voorkomen dat dit op bepaalde momenten wel mag. Dit wordt dan duidelijk door de leerkracht aangegeven. Als de telefoon afgaat tijdens een les zonder dat daar een afspraak over is gemaakt, kan deze door de leerkracht worden afgenomen. Vaak wordt de telefoon ingeleverd bij de leerkracht bij binnenkomst om 8.30 uur.

Uw kind is iets kwijt
De administratie beheert de waardevolle gevonden voorwerpen en/of geld. In de ruimte van de kopieermachine staat ook een verzameldoos met kleine gevonden voorwerpen zoals fietssleutels en brillen. Achtergelaten kleding wordt tijdelijk bewaard in de kelderruimte naast de fietsenstalling. Niet
afgehaalde kleding wordt ter beschikking gesteld aan een goed doel, t.w. Comité Twee.
Wilt u zo vriendelijk zijn alle gymkleding, rugtassen, regenkleding, bekers en broodtrommeltjes zoveel mogelijk van naam te voorzien. U helpt uw kind en ons.

Uw kind is jarig
Gefeliciteerd en de jarige mag dan ook een prachtige verjaardagskaart uitzoeken. Op de achterkant
van die kaart zal een aantal leerkrachten hun felicitaties aan het adres van uw kind opschrijven en
met wat mooie plaatjes erbij ontstaat zo een feestelijke kaart.
De verjaardag wordt voor de pauze gevierd, inclusief het uitdelen in de klas en het nuttigen van de
meegebrachte traktatie. Bedenk, samen met uw kind, een verantwoorde traktatie, we zijn tenslotte
een gruitschool.
M.b.t. uitnodigingen:
Verjaarspartijtjes… ze zijn erg leuk en gewenst en het is leuk om een uitnodiging te ontvangen. Minder geslaagd vinden wij het uitdelen van uitnodigingen aan een beperkt aantal kinderen in school
dan wel in de klas. Wij verzoeken u derhalve dringend de uitnodigingen bijvoorbeeld per post te versturen.

Uw kind is ziek of anderszins afwezig
Wanneer uw kind wegens ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, ontvangen
wij daarvan graag bericht. Vanaf 08.00 uur kunt u de school telefonisch bereiken onder nummer:
035-5334999. De email werkt dag en nacht: administratie@obblaricum.nl. Wij verzoeken u vóór
schooltijd te bellen. Indien uw kind naar de huis- of tandarts moet, verzoeken wij u een afspraak buiten de schooltijden te maken. Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden, dan zullen wij u
daarvan telefonisch op de hoogte brengen en u vragen om uw kind op te (laten) halen. Mocht u zelf
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niet te bereiken zijn, zorgt u dan dat er een vervangend telefoonnummer op school aanwezig is. Als
uw kind afwezig is, zonder dat wij daarover geïnformeerd zijn wordt u gebeld. Deze werkwijze is ook
bedoeld om schoolverzuim te voorkomen of te bestrijden.

Uw kind ontvangt 10 uurtje via de school
Elke dag zorgen wij voor kersverse producten en delen deze uit aan alle kinderen. DE OBB IS
DAARMEE EEN OFFICIELE GRUITSCHOOL. Massaal hebben de ouders zich vorig schooljaar uitgesproken tijdens de evaluatie van het gruitproject voor continuering. Op jaarbasis zijn de kosten per kind €
60,00. Dit is € 0,30 per dag. U ontvangt een rekening voor dit bedrag via de school.

Uw kind neemt geld mee naar school
Wij adviseren u geen geld aan uw kind mee te geven naar school. Regelt u uw geldzaken op school
persoonlijk door bijvoorbeeld gebruik te maken van de administratie of de leerkracht.

Uw kind neemt snoep mee naar school
Wat betreft het snoep het volgende: wij vinden het niet goed als kinderen snoep mee naar school
nemen en kauwgom is uit den boze. Ook met een verjaardag vragen wij van u een inspanning om
met iets gezonds en eventueel creatiefs tevoorschijn te komen.

Uw kind heeft een ongeval op school.
Als een kind op school iets overkomt dan zullen wij, indien de omstandigheden van het kind dit toelaten, naar de EHBO-post in het ziekenhuis Ter Gooi gaan. De ouders worden ingelicht en verzocht naar
het ziekenhuis te komen. De school administreert de ongevallen, waardoor wij ook in staat zijn maatregelen te nemen om onze school steeds wat veiliger te maken.

Uw kind verhuist
Wij verzoeken u veranderingen in persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan de administratie door
te geven en dan het liefst per mail. Als zich in de huiselijke omstandigheden veranderingen of gebeurtenissen voordoen die voor een goede begeleiding van het kind wezenlijk is, dan stellen wij het
zeer op prijs indien u deze tijdig doorgeeft aan de groepsleerkracht van uw kind.
Rondom leerkrachten.

Afspraak maken met leerkrachten en/of directeur
Indien u een gesprek wenst met één van de teamleden dan verzoeken wij u vooraf een afspraak te
maken via de mail of mondeling. Als de directeur niet bereikbaar is en u heeft een dringende zaak te
bespreken, dan kunt u zich in verbinding stellen met de bouwcoördinator. Voor minder belangrijke
zaken kunt u zich ook wenden tot de administratie. Ook kunt u een (email-)boodschap versturen aan
de directie. Gebruikt u dan daarvoor het directe emailadres van de directie te weten:
directie@obblaricum.nl.

Medelingen aan de leerkrachten
Tussen 08.15 en 08.20 uur kunt u de school inlopen voor het doen van korte mededelingen aan de
leerkracht of voor het maken van een afspraak. De leerkracht treft u dan aan in de klas. Ook kunt u
een briefje meegeven aan uw kind. Alle leerkrachten hebben een persoonlijk
e-mailadres op school.

Ziekte leerkracht
Als de school niet in staat is onderwijs te verzorgen voor uw kind, bijvoorbeeld bij ziekte van één of
meerdere leerkrachten, zonder dat redelijke vervanging mogelijk is, dan ontvangt u indien maar
enigszins mogelijk is daarover bericht, zodat u in staat wordt gesteld opvang voor uw kind te regelen.
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Van onze kant uit zullen wij zo veel mogelijk proberen te voorkomen dat uw kind thuis zal moeten
blijven en als dit noodzakelijk is, dan zal de school voor noodgevallen een opvang regelen. Op deze
wijze proberen wij lesuitval en de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken.
Rondom ouders
Aanmelding van nieuwe leerlingen
Het is wenselijk voor 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.
 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.
 Als we een ingevuld inschrijfformulier ontvangen is de inschrijving definitief.
Aanmeldingen HB tak
Voor de aanmelding van een hoogbegaafde leerling in een voltijds HB groep geldt een andere procedure. Bij de aanname van deze leerlingen zijn de voornaamste criteria:
1. Een hoge score op een intelligentietest (Bijvoorbeeld: WISC: IQ > 130)
2. Een onderzoekende houding (de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een growth mindset,
waarbij motivatie, interesse en creatief denken kernelementen zijn)
3. Evenwichtig sociaal emotioneel handelen (balans op het gebied van leren in zelfstandigheid
en sociale situaties)
Ook leerlingen die - naast hun hoge score op intelligentie - één of meer specifieke onderwijsbehoefte
hebben, zijn welkom op de voltijds hoogbegaafden afdeling. De intelligentie is leidend. Wanneer er
sprake blijkt te zijn van meervoudige en/of complexe problematiek wordt er gekeken naar de draagkracht en -last van het team, medeleerlingen en de beschikbaarheid van het betrekken van (externe)
deskundigheid om deze leerling onderwijs te bieden.
Bij twijfel over de aanname van nieuwe leerlingen zal het samenwerkingsverband Unita een advies
uitbrengen, zodat de instroom gereguleerd kan worden (met name limiteren van instroom van de
leerlingen met meervoudige en/of complexe problematiek). Het is daarnaast ook niet de bedoeling
leerlingen op te nemen die ook in een reguliere basisschool goed tot leren kunnen komen.
Een hoogbegaafd kind komt dan alleen in aanmerking voor plaatsing in een voltijds HB groep als er
op de oude school een groeidocument is aangemaakt. Vervolgens moet er in een multidisciplinair
overleg (MDO = een overleg met ouders, evt. externe deskundigen en het samenwerkingsverband
Unita) worden bepaald of het kind geplaatst kan worden. Over deze procedure kunt u altijd advies bij
ons inwinnen.
Halen en brengen van kinderen
Het halen en brengen van kinderen geschiedt via de speelplaats. Wij verzoeken u dringend buiten
van uw kind afscheid te nemen en ook buiten uw kind op te wachten als de school uitgaat. Wij vinden dit belangrijk in verband met de gewenste rust binnen school, de zelfstandigheidsontwikkeling
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van uw kind en vanwege het feit dat voor de kinderen en de leerkrachten het in- en uitgaan van de
school overzichtelijker is. Indien uw kind voor het eerst naar school gaat kunt u met uw kind mee
naar binnen lopen en als u dat enkele weken blijft doen, bestaat daar van ons uit geen bezwaar tegen. Het uitgangspunt blijft wel dat u uw kind zo snel mogelijk zelfstandig naar binnen en naar buiten
leert gaan.
Plaatsing van kinderen in de diverse groepen
De OBB kent zowel homogene als heterogene groepen (zogenaamde combinatieklassen). U mag uw
voorkeur kenbaar maken m.b.t. gewenste plaatsing van uw kind. Wij proberen zo veel mogelijk als dit
haalbaar is (gelet op onze uitgangspunten) aan uw verzoek te voldoen. Onze aandachtspunten zijn
o.a. geen broers/zussen in dezelfde groep, verhouding jongens/meisjes, letten op de sociale structuur van de groep, oog hebben voor gewenste continuering in zake onderwijskundige en/of gedragsmatige handelingsplannen en toezien op gelijke zwaarte en aantallen als het gaat om parallelgroepen.

Informatiebijeenkomsten
Om een goed en regelmatig contact tussen ouders onderling en ouders en school te bevorderen, organiseren wij in ieder geval aan het begin van het schooljaar informatiebijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten krijgen de leerkrachten en de ouders de gelegenheid om over de kinderen in het algemeen en over de diverse activiteiten op school met elkaar te spreken.

Ouderparticipatie
Naast de 3 oudergesprekken vinden vele activiteiten in een schooljaar plaats bij de gratie van uw
hulp. Als ouder kunt u helpen op school met bijvoorbeeld: lezen, sportdagen, handvaardigheid, bibliotheek, creatieve middagen, schoolfeesten, excursies en projecten. Ook kunt u zitting nemen in de
evenementencommissie, medezeggenschapsraad, ouderraad en allerlei gelegenheidscommissies.
Vele (leuke) activiteiten voor de kinderen zouden zonder uw hulp niet gerealiseerd kunnen worden.
Veel ouders zijn al actief in school, maar meer hulp is altijd welkom. Voor ouderhulp kunt u zich elke
dag opgeven bij de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk om u, tijdens de informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar, aan te melden. Het maakt niet uit of u één uur per week
kunt, of één uur per jaar. Alle hulp is zeer welkom!
Ook kunt u zich aanmelden als overblijfkracht. U ontvangt scholing (de kosten zijn voor onze rekening) indien gewenst en u ontvangt een onkostenvergoeding voor uw gewerkte uren.
Op de OBB werken wij met klassenouders. Het is de bedoeling dat elke groep beschikt over één of
twee klassenouders. De leerkrachten benaderen ouders.

Schoolregels
Het is belangrijk kinderen te leren dat overal spelregels voor nodig zijn. Ook op school hanteren we
richtlijnen voor ons aller gedrag. Voor het toepassen ervan zijn we allemaal verantwoordelijk. Om die
regels (normen en waarden) begrijpelijk te maken voor de kinderen op school hebben we ze gestructureerd en teruggebracht tot 3 basisregels:
1. We gaan respectvol met elkaar om.
2. We zijn zuinig op alle spullen; die van jezelf, een ander en van de school.
3. We bewegen ons op een rustige manier door de school.
In gesprekken in de groepen wordt er naar aanleiding van zichtbaar gedrag dikwijls teruggekeken
naar het functioneren en de wijze waarop we de regels in praktijk brengen. Kinderen kunnen zelf
heel goed benoemen wat er goed en eventueel mis gaat.
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Verkeer

1.
als u binnen de kleinste cirkel woont (1km rondom de school) – dan:
komt u met uw kind/kinderen lopend naar school/ of u brengt uw kind/kinderen achterop/voorop
uw fiets naar school
2.
als u buiten de kleinste cirkel (1km – 2,5km rondom de school), maar nog wel binnen de
grootste cirkel woont – dan:
mag u met uw kind/kinderen lopend naar school/ of u brengt uw kind/kinderen achterop/voorop uw
fiets naar school/ of uw kind fietst naar school
3.
als u buiten de grootste cirkel (2,5 km of verder) woont – dan:
mag u met uw kind/kinderen lopend naar school/ of u brengt uw kind/kinderen achterop/voorop uw
fiets naar school/ of uw kind fietst naar school/ of u gebruikt de auto
(zie onder punt 6 hierna)
Met betrekking tot de “zoen & zoef”-strook aan de Verbindingsweg:

deze wordt door u benaderd vanaf/vanuit de Driftlaan

u rijdt zo ver mogelijk door richting brandweerkazerne tot aan de inrit van onze autogarage

uw kinderen stappen uit op de stoep

u rijdt direct door

tegenover de “zoen & zoef”-strook geldt een stopverbod.
De Verbindingsweg wordt hoofdzakelijk door u, als automobilist, gebruikt om het dorp uit te rijden,
waarbij wij u verzoeken de 30 km-snelheid goed in acht te nemen.
Denk eraan dat:
de Kruislaan voor automobilisten is afgesloten van 8.00 tot 8.45, van 11.45 tot 12.15 en van 12.45 tot
13.15 en van 14.15 tot 15.30. De afsluiting is bedoeld om het zo veilig mogelijk te maken voor voetgangers en fietsers, mede gelet op de ligging van de in-/uitgang van de fietskelder.
Overige belangrijke richtlijnen en maatregelen:
1.
de fietsen van peuters en van de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 zijn voorzien van een
goed functionerende standaard en kunnen op de speelplaats in de daarvoor aangegeven
vakken gezet worden
2.
de ouders mogen hun fietsen in de daarvoor aangegeven vakken op het speelplein plaatsen, zodat zij in de gelegenheid zijn hun kind/kinderen optimaal te begeleiden
3.
in de fietsenkelder worden de fietsen van de kinderen gestald en via de buitendraaitrap
gaan de kinderen en eventueel hun ouders het speelplein op
4.
alleen met de fiets aan de hand mag gebruik gemaakt worden van de lange fietstrap en
zonder fiets naar en uit de kelder geschiedt uitsluitend via de buitendraaitrap
5.
de autokelder is uitsluitend voor het personeel van de school
6.
als u met uw kind met de auto naar school komt en u blijft in het kader van afspraken
en/of ouderparticipatie langer op school, dan zet u uw auto in de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen rond de school of op het grasveld van het Oranjeweitje tegenover de
Hervormde Kerk aan de Torenlaan
7.
indien u problemen ondervindt n.a.v. bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met de directie
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Adresssen
Banjer (bso en kdv)
BSO (Buiten Schoolse Opvang)
mevr. Linda Mulder
tel.:
06-12903575
postadres:
Ekelshoek 21 1261 TT Blaricum
e-mail: bsobanjer@hotmail.com
KDV (KinderDagVerblijf)
contactpersonen: mevr. Marije Nieboer en mevr.
Inge Rozema
tel.
035-5389081
bezoekadres en postadres:
Ekelshoek 21 1261 TT Blaricum
e-mail: info@kdvbanjer.nl
website: www.kdvbanjer.nl
Bestuursbureau

Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Directeur - bestuurder: dhr. Jules van Brecht
bezoekadres:
Amersfoortse Straatweg 180c
1272 RR Huizen
postadres:
postbus 221 1270 AE Huizen
tel.:
035-5257578
fax
035-5258272
e-mail: info@villaprimair.nl
website: www.villaprimair.nl
Ouderraad
e-mail: ouderraad@obblaricum.nl
Vertrouwensinspecteur:
tel.:
0900-111 3 111(lokaal tarief)
Vertrouwenspersoon intern
mevr.
Simone Dijkstra (zaken rondom pesten)
tel.:
035-5334999
e-mail: simone@obblaricum.nl
mevr.
Kaija de Gooijer (algemene zaken)
tel.:
035-5344999
e-mail: kaija@obblaricum.nl
Externe Vertrouwenspersoon
mevrouw Marla van Berge Henegouwen-de Jong de
heer drs. Harry Kelderman externe vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep en bereikbaar via:
E:
evp@cedgroep.nl
T:
(010) 407 15 99

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad openbaar onderwijs
Vacature voor een ouder!?!
GGD (Gooi en Vechtstreek)
arts
mevr. Buitendijk
verpleegkundige
mevr. Schouwaert
logopedist
mevr. Ward
postadres:
postbus 251 1400 AG Bussum
tel.:
035-6926350 (tussen 9.00 en 14.00 uur)
e-mail: jgz@ggdgooi.nl
website: www.ggdgooi.nl
Klachtencommissie landelijk
postadres:
postbus 162 3440 AD Woerden
tel.:
0348-405245
fax:
348-405244
e-mail: www.lgc-lkc.nl
bezoekadres:
Polanderbaan 15 3440 AD Woerden
Contactpersonen van de MR:
Dhr. Maarten Diks
P/a
Eemnesserweg 18-a
1261 HG Blaricum
tel.:
035-5334999
email: mr@obblaricum.nl
Regionaal bureau leerlingzaken Gooi en Vecht
Bezoekadres:
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postadres:
Postbus 251
1400 AG Bussum
Telefoon: (035) 692 66 20
Email: centraal@rblgv.nl
contactpersoon: dhr. Marcel Olivier
emailadres: m.olivier@rblgooi.nl
Samenwerkingsverband Unita
Loket SWV Unita
p/a Annie MG Schmidtschool
Laapersboog 9
1213 VC HILVERSUM
Tel: 035 – 6215835
www.swvunita.nl
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