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Woord vooraf 

Dit is de schoolgids van de Bloemberg, de nevenvestiging van Brede school de Dukendonck. 
In deze gids vindt u informatie over de manier waarop wij het onderwijs op onze school 
vormgeven. U vindt hier ook de plannen voor dit schooljaar en de regels en afspraken die we 
hebben gemaakt. 
Voor de ouders van kinderen die al op de Bloemberg zitten, is deze schoolgids een praktisch 
naslagwerk met de nieuwste informatie. 
 
Onze school biedt onderwijs aan kinderen die sinds kort in Nederland wonen en de 
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Ook kinderen van wie de thuistaal niet 
Nederlands is en die baat hebben bij NT2 onderwijs (Nederlands als tweede taal), zijn 
welkom op de Bloemberg.  
Onze kinderen zitten in fulltime NT2 schakelklassen. 
 
Ik nodig u namens het team van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een 
rondleiding door de school waar wij zo trots op zijn.  
Horen en zien geven immers een completer beeld van wat de Bloemberg is en wil zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

           

 

 

 

 

Iris Kokosky Deforchaux 

Directeur 
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Hoofdstuk 1    

In dit hoofdstuk kunt u in het kort kennismaken met Basisschool de Bloemberg 

 
1.1 De school 
De Bloemberg is een openbare basisschool voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit 
Nijmegen en omgeving die sinds kort in Nederland zijn komen wonen en de Nederlandse taal 
nog niet of onvoldoende beheersen. De groepen zijn relatief klein, waardoor er veel 
aandacht aan de individuele leerling  gegeven kan worden.  

Onze kinderen zitten in zogeheten schakelklassen. 
Dit schooljaar zijn wij met negen schakelklassen 
gestart.  
De kinderen van de schakelklassen zorgen er samen 
met het team voor dat onze school een aangename 
plaats is om te werken. 
De Bloemberg maakt deel uit van een netwerk van 
voorzieningen voor kinderen en het gezin, met de 
school als middelpunt. De Bloemberg werkt samen 
met diverse organisaties: GGD, Entrea Lindenhout, 
Bindkracht 10, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de 
verschillende Buurtteams Jeugd en Gezin in 
Nijmegen. Vanwege onze doelgroep werken wij ook 
samen met de gemeente, Vluchtelingenwerk 
Nederland (VVN) en met het asielzoekerscentrum 
(COA/ AZC) in Nijmegen-Oost. 
 

U ziet: de Bloemberg heeft een waardevolle betekenis voor kinderen van dichtbij en voor 
kinderen van over de hele wereld. Dit wordt met name vormgegeven door sterk 
taalonderwijs, veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling en het aanbod 
actief burgerschap.  
Wij als schoolteam gaan ervoor, gaat u met ons mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 - 2023 4 

 

Hoofdstuk 2 

In dit hoofdstuk leest u waar de Bloemberg voor staat. Wat kunnen wij u bieden, wat 
willen wij bereiken met onze leerlingen, hoe gaan wij met onze leerlingen om en met u als 
ouders? 

 
2.1 Missie 

De missie van onze school is: ‘ Samen (meer)talig!’  
Samen richten wij ons op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en 
volwassenen door met name een sterk taalaanbod en veel aandacht voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling, zodat kinderen kunnen uitgroeien tot “positieve burgers die in de 
toekomst als volwassenen in de wereld willen zijn” (Biesta, 2016).  

2.2 Uitgangspunten 
De Bloemberg is een openbare school waar fulltime NT2 onderwijs wordt gegeven. 
Openbaar onderwijs houdt onder meer in dat op onze school leerlingen zitten van 
verschillende godsdiensten; iedereen vindt bij ons een plek en wordt in zijn 
geloofsovertuiging gerespecteerd. Onze school is tegen elke vorm van negatieve 

discriminatie met betrekking tot geloof, afkomst, geaardheid, 
ondersteuningsbehoeften en of je een jongen of een meisje bent.  
Omdat onze specifieke doelgroep ook om een specifieke aanpak voor 
de sociale en emotionele ontwikkeling vraagt, hebben wij zelf een 
lessenpakket samengesteld, gericht op de behoeften van onze 
kinderen. Respect, verdraagzaamheid en empathisch vermogen 
(rekening houden met een ander) zijn daarbij belangrijke onderdelen. 
Onze SEO methode bevat lessen om persoonlijke en sociale 
vaardigheden aan te leren. Ook de wereldgodsdiensten krijgen de 
nodige aandacht.  
Behalve door voorleven en -doen, komen de lessen actief 
burgerschap terug in ons thematisch onderwijs (Wereld vol 
Woorden).  

2.3 Visie en onderwijsklimaat 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. We kijken daarbij naar 
de inrichting van het onderwijs, de opbrengsten van het onderwijs, het schoolklimaat en 
onze rol in de maatschappij. 
Zoals eerder beschreven, staat de Bloemberg open voor alle kinderen, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke achtergrond of afkomst.  
Om het maximale uit ieder kind te halen, investeren we in de relatie met het kind en de 
competentie en autonomie van elk kind. We bieden onderwijs op maat en creëren een 
uitdagende en krachtige leeromgeving. Dat is in school onder meer te zien aan het klassen 
doorbrekend werken en samenwerkend leren. Bezoekers van buitenaf benoemen de rust en 
goede sfeer in en rond de school. 
Vanuit geborgenheid en vertrouwen bieden wij de kinderen een warme, veilige en 
stimulerende leer- en leefomgeving, waarin wij de kinderen kennis en vaardigheden 
bijbrengen op sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied.                                                  

                                                          Ieder kind heeft recht op geluk!   
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Wij vinden respect hebben voor elkaar belangrijk: 
elkaar (leren) accepteren in de eigen  
“aardigheden”, open staan voor elkaar en naar 
elkaar luisteren zorgen voor een sfeer van 
tolerantie en solidariteit. De Bloemberg draagt bij 
aan de ontwikkeling van uw kind tot een 
zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en positief 
kritisch denkende medeburger in onze 
maatschappij (actief burgerschap).  
De Bloemberg is ook een lerende organisatie. 
Medewerkers zijn in beweging, hebben een 
nieuwsgierige en leergierige houding, staan open 
voor feedback van collega’s en ouders, 
ontwikkelen hun eigen vaardigheden in het belang 
van de organisatie en zijn in staat tot zelfreflectie.  
Het partnerschap tussen school en ouders neemt 
een centrale plaats in binnen ons onderwijs: 
school en ouders leveren SAMEN het fundament 
voor de  GROEI en ontwikkeling van onze 
kinderen. 
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Hoofdstuk 3 

Hoe zit de school nu eigenlijk in elkaar? In dit hoofdstuk kunt u lezen onder welke 
organisatie wij vallen, wie de directeur is van de Bloemberg, de intern begeleider en welke 
leerkrachten, vijf dagen in de week, voor de zorg en het onderwijs van uw kind 
verantwoordelijk zijn. Daarnaast staat beschreven hoe u zich voor onze school kunt 
aanmelden: u bent van harte welkom! 

 
3.1 Organisatie 
Brede school de Bloemberg valt samen met dertig basisscholen uit Nijmegen en Heumen 
onder Stichting Conexus.  
Het kantoor van het bestuur is gevestigd op: 
Panovenlaan 1 
6525 DZ Nijmegen     
 024-3733960 
www.conexus.nu  

Directeur van Brede school de Bloemberg is Iris Kokosky Deforchaux. Zij is verantwoordelijk 
voor alle ontwikkelingen op onderwijskundig gebied en alles rondom de Bloemberg, van 
leerling tot schoolgebouw. Iris werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (thuis).  
Samen met de intern begeleider en de leerkrachten houdt zij de ontwikkelingen van alle 
leerlingen bij en begeleidt de leerkrachten bij ondersteuningsvragen.  
Het team van de Bloemberg bestaat uit de directeur, een intern begeleider, veertien 
leerkrachten, een onderwijsassistente, een medewerker ICT, een administratieve kracht en 
een conciërge. Verder wordt het team van de Bloemberg op dinsdag en woensdag 
ondersteund door een vakleerkracht Bewegingsonderwijs. 

3.2 Kleuters 
Vanaf dit schooljaar verzorgen wij geen onderwijs meer voor kinderen 
van vier en vijf jaar. 
De kleuters worden opgevangen op de scholen in de buurt waar zij 
wonen, omdat zij ruim de tijd hebben om de Nederlandse taal te leren 
door te spelen en samen te werken met kinderen van hun eigen 
leeftijd.  

3.3 De groepen 
Basisschool de Bloemberg heeft negen groepen, allemaal 
schakelklassen. Het accent in alle groepen ligt op de ontwikkeling van 
Nederlands als tweede taal (NT2), immers taal speelt op alle 
(leer)gebieden een grote rol. Het taalonderwijs op de Bloemberg is 
sterk, maar ook aan andere vakken als rekenen en SEO wordt natuurlijk veel aandacht 
besteed. Dit schooljaar begeleidt Mesut, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, de 
leerkrachten met bewegend leren in de groepen. 
In alle groepen wordt de woordenschat van de leerlingen uitgebreid volgens de methode 
van Verhallen en van den Nulft: ‘Met Woorden in de Weer ’. Door het aanbieden van 
woordclusters, gebruik van foto’s, plaatjes, verhalen, liedjes en concrete materialen, wordt 
de woordenschat van onze leerlingen steeds groter, waardoor ook hun kansen in de 
maatschappij groter worden. Wij werken thematisch aan de hand van  ‘Wereld vol Woorden’ 

http://www.conexus.nu/
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en ‘LOGO 3000’. 
De kinderen leren met elkaar, spelen, delen, doen ervaring op in het omgaan met elkaar en 
met de leerkrachten en zij worden begeleid bij het oplossen van problemen.  
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een OPP (Ontwikkelingsperspectief), waarin de 
(leer)resultaten worden voorspeld en bijgehouden. 
De leerlingen worden ook bevraagd op hun gevoel van veiligheid en tevredenheid, door 
middel van vragenlijsten die zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. 
Voor de schakelklassen is er een aangepaste toetskalender, waarmee de ontwikkeling van de 
leerlingen gevolgd kan worden.  Het is vooral belangrijk dat de kinderen zich eerst thuis gaan 
voelen in hun nieuwe omgeving. 
Alle schakelklassen hebben de naam van een biotoop. Bij het indelen van de groepen 
houden we niet alleen rekening met de leeftijd van de leerling, maar ook met de fysieke en 
sociale en emotionele ontwikkeling. Daarvan uitgaande is de verdeling ongeveer van jong 
naar oud:  

• De Beverburcht 

• Het Berenbos 

• Het Wasberenwoud 

• De Bijenkorf 

• Het Koraalrif 

• De Wolfskuil 

• Het Pandabos 

• De Pinguïnrots 

• Het Vossenhol 

Het komt regelmatig voor dat de meest passende groep vol zit op het moment dat een 
nieuwe leerling wordt aangemeld. We kunnen dan beslissen om de nieuwe leerling (tijdelijk) 
in een andere passende groep te plaatsen. 
In een schakelklas is plaats voor 15 leerlingen. Bij uitzondering mogen er maximaal 17 
leerlingen in een groep zitten, als binnen zes weken uitstroom van minimaal twee leerlingen 
wordt verwacht. De 18e leerling mag alleen geplaatst worden, indien tweederde van het 
gezin wel geplaatst kan worden, in groepen waar voldoende plek is. 
Mochten er zoveel aanmeldingen zijn dat er een wachtlijst dreigt te ontstaan, dan wordt na 
overleg met het bestuur een nieuwe groep opgestart.  
 
3.4 Programma 
In principe blijven de kinderen één jaar op de Bloemberg, waarna zij uitstromen naar regulier 
onderwijs. Het kan echter zo zijn dat een leerling niet een heel schakelklasjaar nodig heeft 
om de basis van de Nederlandse taal te leren; deze leerling kan eerder de overstap naar 
regulier maken. Voor leerlingen die nog iets meer nodig hebben, kan verlenging van het 
schakelklasjaar uitkomst bieden. Onze leerkrachten hebben inmiddels zoveel ervaring met 
de doelgroep dat zij hiervan een goede inschatting kunnen maken. 
Alle klassen werken met een weekplan dat er voor de kinderen nagenoeg hetzelfde uit ziet: 
na binnenkomst is er een half uur tijd voor SEO, lezen of een klassengesprek en om 09.00u 
volgt groepsdoorbrekend rekenen. Verder staan Woordenschat, Spelling, (begrijpend) Lezen, 
Bewegingsonderwijs, Cultuureducatie, Zwemonderwijs en Burgerschapsonderwijs in het 
curriculum.  
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Indien nodig bespreken de leerkrachten de ondersteuningsbehoeften van een leerling met 
de intern begeleider om te kijken of de leerling eventueel op een ander niveau of in een 
andere groep kan worden ingedeeld indien dit beter bij de leerling past. 
Een herplaatsing gebeurt alleen in samenspraak met ouders en na goedkeuring van de intern 
begeleider en de directeur. 

3.5 Het team 
Het team van Brede school de Bloemberg mag zich met recht een team noemen. Samen met 
onze ouders en onze leerlingen hebben wij van de Bloemberg een school gemaakt om trots 
op te zijn! 

Groep: Leerkrachten: 

De Beverburcht Marieke & Annemiek 

De Berenboom Joaquina & Marieke  

Het Wasberenwoud Daniëlle & Jolanda  

De Bijenkorf Greetje & Ellen 

Het Koraalrif Wouter/ Annet  

De Wolfskuil Roland 

Het Pandabos Christel & Lotte 

De Pinguïnrots Adrie & Pieter/ Valeska 

Het Vossenhol Thomas  

Taak: Naam: 

Directeur  Iris 

Intern begeleider  Céline 

Extra taalondersteuning (NPO) Mieke (ma-di-vr) 

Onderwijsassistente Angela 

ICT coördinator Edwin  

Administratie Roos 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Vacature 

Conciërge Erwin 

 
3.6 Kennismaking – Aanmelding – Inschrijving 
Indien u meer wilt weten over Brede school de Bloemberg dan kunt u een gesprek 
aanvragen met Iris, Céline of Mieke (info.bloemberg@conexus.nu of 024 3774864).  
Tijdens zo’n gesprek staan de volgende onderwerpen centraal: 
- Visie van de school 
- Pedagogisch klimaat 
- Wijze van werken 
- Wederzijdse verwachtingen 
- Leerlingenzorg 
- Taxivervoer 
- Tussen schoolse opvang (SOOS) 
Natuurlijk krijgt u een rondleiding, zodat u meteen veel van wat verteld is, kunt zien en 
meemaken.  
 

mailto:info.bloemberg@conexus.nu
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3.7 De school voor Oekraïense kinderen 
Kinderen uit Oekraïne krijgen les op een aparte locatie. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het vervoer van en naar de school. 
De groepen zijn gehuisvest in basisschool de Boomgaard, Titiaanstraat 100, 6663 PN in 
Nijmegen. Aanmelden kan via de mail: po.oekraine.nijmegen@conexus.nu of mobiel  
06 82511059. 
Locatieleider van de school voor Oekraïense leerlingen is Richard Bosman 
(richard.bosman@conexus.nu ). 
Let op: voor leerlingen van deze dislocatie gelden soms andere regels en afspraken dan op 
de hoofdlocatie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de locatieleider. 

3.8 Schoolwijzer 
Indien u voor de Bloemberg kiest hoeft u zich niet in te schrijven via schoolwijzer. U kunt 
telefonisch een afspraak maken met Iris, Mieke of Céline; zij zullen zorgen dat u wordt 
uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakes zijn op dinsdag en donderdag. Tijdens deze 
afspraak wordt het inschrijfformulier ingevuld en heeft u een identiteitskaart of paspoort 
van uw kind (met BSN-nummer) nodig. Ook vragen wij u naar de datum dat uw kind in 
Nederland is aangekomen. 
Eenmaal per twee weken is er een instroommoment voor nieuwe leerlingen. Dit is vrijwel 
altijd op een maandag. 

Leerlingen voor de schakelklassen kunnen rechtstreeks aangemeld worden bij de school (dus 
niet via schoolwijzer), daar de Bloemberg de enige school met fulltime NT2 onderwijs is in 
Nijmegen en omgeving. 
 
Leerlingen die uitstromen van de Bloemberg naar een andere school in Nijmegen, moeten 
wel op tijd worden aangemeld via schoolwijzer. Inschrijven gaat via 
www.schoolwijzernijmegen.nl. Ons team is altijd bereid u hiermee te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Let op dat u wel tijdig inschrijft voor de vervolgschool! 

 

 

 

mailto:po.oekraine.nijmegen@conexus.nu
mailto:richard.bosman@conexus.nu
http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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Hoofdstuk 4 

Het is belangrijk dat onze leerlingen de zorg krijgen die bij hen past. De leerkrachten en de 
intern begeleider bekijken samen of uw kind voldoende heeft aan het basisaanbod in de 
groep of dat wij iets extra’s aan kunnen bieden.  

 
4.1 Zorg voor de kinderen 
De zorg voor de kinderen kan op drie niveaus worden vormgegeven: 
1. Basiszorg: gebeurt op school, in de groep. De leerling krijgt (verlengde) instructie van de 
eigen leerkracht. Ook extra begeleiding door de onderwijsassistente of coaching door de 
intern begeleider of door andere deskundigen van de Bloemberg valt onder basiszorg. 
2. Breedtezorg: is de zorg om de school heen. De school heeft de hulp van externen nodig, 
maar blijft wel de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Bij externen kan gedacht 
worden aan ambulante begeleiders en (trauma)therapeuten, maar ook aan tijdelijke 
plaatsingen of (aanvullende) voorzieningen buiten school. 
3. Dieptezorg: wordt gegeven op speciale voorzieningen in het Samenwerkingsverband, zoals 
het SBO of het Speciaal Onderwijs. 
Voor de volledige omschrijving van de zorg op de Bloemberg verwijzen we naar ‘het 
Zorgplan’ (ter inzage op kantoor). 

4.2 GGD Gelderland-Zuid 
De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat zij de zorg afstemmen op 
de behoeften van ouders en kind. 
Speciale aandacht voor 8- en 11-jarigen 
Alle kinderen van 8 en 11 jaar worden 
gescreend. Zij worden gewogen (met kleren 
aan) en gemeten. Bij de kinderen van 11 jaar 
worden ook de ogen getest. Ouders 
ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen 
aangeven of zij bij de screening van hun kind 
aanwezig willen zijn. Ouders ontvangen een 
lijst met vragen en aandachtspunten. Daarop 
kunnen zij aangeven welke vragen er leven rond hun kind, en of zij een afspraak met een 
medewerker van Jeugdgezondheidszorg willen maken. Na de screening krijgen de kinderen 
een brief mee naar huis met de uitkomsten. 
Iedereen kan een afspraak maken 
De GGD wil bereikbaar zijn voor (ouders van) alle leerlingen op school. Heeft u als ouder 
vragen over opvoeding, groei en/of ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd een gesprek 
aanvragen met een van de medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt samen gezocht naar 
mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van uw kind (verder) te verbeteren. 
U kunt bellen met het bedrijfsbureau (024-3297111), bereikbaar op werkdagen tussen 8.30u 
en 14.00u. Zij zullen een medewerker vragen contact met u op te nemen. 
 



2022 - 2023 11 

 

4.3 Zwemfonds 
Kinderen uit groep 4 tot en met 8 uit de gemeente Nijmegen, waarvan de 
ouders weinig geld hebben, kunnen een financiële bijdrage van € 225,-- per 
kind per jaar krijgen, voor het halen van zwemdiploma A. Wij denken hierbij 
aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een 
laag inkomen hebben (120%-130% van het bijstandsniveau). De aanmelding 
geschiedt door intermediairs. Intermediairs zijn bij het kind betrokken 
professionals die werkzaam zijn bij een erkende instelling of organisatie 

(sportdocent op school, combinatiefunctionaris, leerkrachten). Informeer op school naar uw 
intermediair. Voor meer informatie kijk op:  
Aqua Novio ’94: www.aquanovio.nl   
N.V. Sportfondsen Nijmegen: www.sportfondsennijmegen.nl  
Nijmeegse Reddingsbrigade: www.nijmeegsereddingsbrigade.nl. 
Ouders zorgen dat hun kind aangemeld wordt bij de zwemlesaanbieder. 
Het Zwemfonds wordt uitgevoerd door Jeugdsportfonds Nijmegen en wordt gesubsidieerd 
door de gemeente Nijmegen. Via het Jeugdsportfonds Nijmegen kan een kind naast de 
opleiding zwemdiploma A ook nog sporten bij een sportclub. Voor meer informatie over het 
Zwemfonds en het Jeugdsportfonds zie www.jeugdsportfonds.nl .  
Daarnaast krijgen de kinderen van de Bloemberg die in de gemeente Nijmegen wonen een 
uur zwemles op de vrijdagmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquanovio.nl/
http://www.sportfondsennijmegen.nl/
http://www.nijmeegsereddingsbrigade.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Hoofdstuk 5  

Ouders zijn een belangrijke schakel in onze organisatie. De Bloemberg vindt het waardevol 
om goed contact met ouders te hebben en rechtstreeks te communiceren. Wij hopen van 
uw expertise gebruik te mogen maken. 

 
5.1 Ouderbetrokkenheid 
We hechten veel waarde aan het contact met ouders. Normen en waarden zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling van uw kind. Hier ligt een gedeelde taak, waarin zowel ouder/verzorger 
als school belangrijk zijn: Samen (Meer)talig! Vanuit de school worden de volgende 
contactmomenten georganiseerd: 

• Informatieavond aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie;                        

• Ervaringsgesprekken na de eerste zes weken; 

• Twee keer per jaar vinden er gesprekken over het OPP plaats; 

• Uitnodigingen bij vieringen (Kerst en Eindejaarspicknick); 

• Maandelijkse nieuwsbrief in kleur 

• Vier koffieochtenden op woensdag 
 

Naast bovengenoemde momenten zal de leerkracht regelmatig contact hebben met ouders. 
Natuurlijk stellen wij het erg op prijs dat, wanneer er vragen zijn, u direct naar de leerkracht 
gaat. 
Ook kunt u mailen naar: info.bloemberg@conexus.nu; deze mail wordt dagelijks gelezen. 
Als school vinden wij het belangrijk om de ouders van onze leerlingen op verschillende 
manieren bij de school en het onderwijs te betrekken. Dit kan zijn bij vieringen, bij excursies 
of bij activiteiten rondom een thema, maar wij denken ook aan actieve deelname van ouders 
waar het bijvoorbeeld gaat om woordenschatonderwijs. Heeft u interesse in het geven van 
een woordenschatles over bijvoorbeeld uw hobby of werk, meld dit dan bij de leerkracht van 
uw kind. 

5.2 Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks en wordt meegegeven aan de oudste leerling van het 
gezin. In de Nieuwsbrief kunt u lezen wat er op school zoal gebeurt en er worden belangrijke 
zaken met u gedeeld en aangekondigd.  
Wilt u ook graag iets kwijt in onze nieuwsbrief? Dan kunt u uw stukje mailen naar: 
info.bloemberg@conexus.nu o.v.v. ‘nieuwsbrief’. Uiteraard bepaalt de school of uw stukje 
geplaatst kan worden. 
 
5.3 Inspraak ouders 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR biedt ouders de mogelijkheid om inspraak te hebben. Een belangrijk orgaan dus, dat 
mede richting en sturing geeft aan de ontwikkeling van onze school. De MR vergadert 
minimaal zes keer per jaar, u bent van harte welkom om mee te komen denken.  
In de MR zitten drie vertegenwoordigers van het team: meneer Thomas, juffrouw Joaquina 
en juffrouw Christel. 

 

mailto:info.bloemberg@conexus.nu


2022 - 2023 13 

 

5.4 Financiën 
Het onderwijs in Nederland is gratis. De Bloemberg zorgt voor alle schoolmaterialen die de 
leerlingen nodig hebben in hun schakelklasjaar. 

- Taxivervoer wordt betaald door school voor leerlingen die buiten de wijk Lindenholt 
wonen. 
(Afspraken tijdens de taxirit: In de taxi blijven de kinderen gedurende de hele rit op hun 
plaats zitten met de gordel om. In de taxi gelden de regels van de chauffeur: veiligheid staat 
voorop! Wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt, kan het niet mee met de taxi en 
moeten ouders zelf zorgen voor vervoer) 

- De vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00 per leerling. Voor iedere 
volgende leerling uit één gezin is de bijdrage € 17,50. 
Als een leerling in de loop van het schooljaar instroomt, geldt een bedrag van € 2,00 per 
resterende maand (bijvoorbeeld: uw kind stroomt in na de kerstvakantie, dan is de 
ouderbijdrage 6 maanden x €2,00 = € 12,00).  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat u hem niet hoeft te betalen. 
Het is echter een belangrijke bron van inkomsten. Vanuit de ouderbijdrage worden diverse 
festiviteiten betaald.  
In de tweede helft van het schooljaar is er een schoolreisje voor alle kinderen van de 
Bloemberg. Ook hiervoor zullen wij een vrijwillige bijdrage aan u vragen.  

 
 

Op de Bloemberg mogen alle kinderen aan alle activiteiten meedoen, ongeacht of u de 
vrijwillige bijdrage betaalt of niet! 

 

5.5 Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld is een jeugdfonds voor school, sport en cultuur. 
Het motto van deze stichting is: “Alle kinderen mogen meedoen!”. 
Gezinnen, voor wie het financieel niet haalbaar is om kinderen mee te laten doen aan 
buitenschoolse sport en cultuur, kunnen -afhankelijk van hun inkomen- ondersteuning 
krijgen van Stichting Leergeld Nijmegen. Folders met informatie hierover zijn verkrijgbaar bij 
Iris, Céline of Mieke. 
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5.6 Overblijven 
De Bloemberg werkt samen met stichting SOOS. SOOS regelt het 
overblijven voor onze school.  
Wij hebben met SOOS afspraken gemaakt hoe de opvang 
georganiseerd wordt wat betreft indeling, regels en activiteiten 

rondom de feestdagen.  
Bij inschrijving voor vast overblijven wordt een tarief van €1,80 per dag berekend. 
Uitleg over de betaling krijgt u bij de intake. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.soos.nl  

De TSO / overblijfcoördinator voor de Bloemberg is Saskia Staallekker. Zij is per mail 
bereikbaar:  saskia.staallekker@soos.nl en op maandag, dinsdag en donderdag is zij rond 
lunchtijd op school aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soos.nl/
mailto:saskia.staallekker@soos.nl
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Hoofdstuk 6 

In onderstaande schema’s staat alle praktische informatie voor u op een rijtje en worden 
de regels rondom verlof uitgelegd. 

 
6.1 Schooltijden 

Schooltijden schakelklassen: inloop vanaf 08.15u 

 Ochtend Middag 

maandag 08.30-12.00 13.00-15.00 

dinsdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

woensdag 08.30-12.15 zwemles (alleen voor kinderen van het 
AZC) 

donderdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

vrijdag  08.30-12.15 zwemles  (alleen voor kinderen uit de 
gemeente Nijmegen)  

 

6.2 Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie * 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Studiedag 31 oktober 2022 

Studiedag 23 december 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Studiedag 17 februari 2023 

Voorjaarsvakantie * 20 februari t/m 24 februari 2023 

2e Paasdag 10 april 2023 

Studiedag 11 april 2023 

Meivakantie * 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 

Studiedag 26 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie * 17 juli t/m 25 augustus 2023 
*vrijdagmiddag vrij vanaf 12.15u 
 

6.3 Bewegingsonderwijs 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Bloemberg krijgen op dinsdag en woensdag 
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in Sporthal de Horstacker, Horstacker 14-01, 
6546 EK Nijmegen. De kinderen lopen met eigen de leerkracht naar de sporthal. 
Tijdens de gymlessen wordt gymkleding gedragen: gymschoenen, een gymbroek en gymshirt 
of turnpakje. De gymspullen hoeven niet op school te blijven.  
In verband met de veiligheid is bij het dragen van hoofddoekjes de sportvariant verplicht.  
 
6.4 Zwemlessen 
Op woensdag- en vrijdagmiddag worden in samenwerking met gemeente Nijmegen, 
stichting Leergeld en Sportfondsen Nijmegen zwemlessen voor de kinderen die in Nijmegen 
wonen verzorgd. Hiervoor hebben deze kinderen zwemkleding en een handdoek nodig, en 
een tas om natte spullen mee naar huis te nemen. 
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6.5 Praktische zaken 
- Is uw kind ziek of heeft u een afspraak waar uw kind bij moet zijn, meld het dan telefonisch 
af (024-3774864) tussen 08.00u en 08.30u bij onze conciërge met opgaaf van reden. Vergeet 
ook niet u vóór 07.30u  af te melden bij de taxi: 024-3580903 (voor kinderen uit Nijmegen) 
- Op de vrijdagmiddag vóór een vakantie zijn er geen zwemlessen; uw kind is dan om 12.15u 
vrij van school. 
- Mobiele telefoons moeten voor aanvang van de lessen bij de leerkracht worden ingeleverd. 
De kinderen krijgen de spullen aan het einde van de schooldag terug. 
Let op: school is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van kostbare 
voorwerpen. 
- De Bloemberg is een gezonde school. Dit houdt o.a. in dat op school alleen water wordt 
gedronken. Pakjes sap, snoep, koek en (chocolade) melk worden mee terug naar huis 
gegeven. 
- Als een kind jarig is, mag er getrakteerd worden. We stellen het op prijs als u aandacht wilt 
geven aan een gezonde traktatie (www.gezondtrakteren.nl of www.euschoolfruit.nl)  
- Mocht u twijfelen of vragen hebben over bepaalde zaken, neem dan gerust contact op met 
de leerkracht van uw kind of mail naar info.bloemberg@conexus.nu.  

6.6 Verlof 
Schoolverzuim & verlofregeling 
Als uw kind niet naar school kan komen, om welke reden dan ook, geeft u dit dan zo spoedig 
mogelijk door aan school.  
Natuurlijk moeten wij ons aan de regels en wetgeving houden: is uw kind ongeoorloofd 
afwezig (dit geldt ook voor regelmatig te laat komen!), dan wordt dit gemeld bij de afdeling 
leerplichtzaken van de gemeente Nijmegen. Daar de wet strikt is en de school daarbij aan 
dient te sluiten, vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regelgeving. Dit 
voorkomt verwarring en verrassingen. De school zal zich houden aan onderstaande 
regelgeving: 
Vakantieverlof  
Buiten de zomervakantie kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verlof voor een vakantie 
worden gegeven.  
Dit verlof mag alleen worden gegeven wanneer de ouders gedurende een heel schooljaar 
geen gelegenheid hebben om op vakantie te gaan. Bij de aanvraag voor een vakantieverlof 
buiten de zomervakantie dient men dan ook een werkgeversverklaring af te geven aan de 
directeur. Het verlof mag niet langer dan 10 schooldagen duren. Het is uitdrukkelijk niet 
bedoeld voor een extra vakantie of een verlenging van een geplande schoolvakantie.  
Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. 
Verlof mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar worden gegeven.  
Aan kinderen die in de zomervakantie met hun ouders op bezoek gaan in het thuisland, mag 
geen extra verlof worden gegeven. Ook die bezoeken dienen dus binnen de normale 
zomervakantie plaats te vinden. 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (max. 10 schooldagen per jaar) 
De vraag om verlof dient vooraf aan de directeur te worden gesteld. 
Alle informatie over verlof en leerplicht kunt u vinden op de website van school (www.de-
bloemberg.nl ) of op de website van de rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht  

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:info.bloemberg@conexus.nu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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Hoofdstuk 7 

In dit laatste hoofdstuk hebben wij enkele zaken beschreven die te maken hebben met 
verzekering, vragen, klachten, veiligheid en afspraken. 

 
7.1 Ongevallenverzekering 
Alle kinderen die bij ons op school zijn ingeschreven, zijn verzekerd: 
- alle schooldagen, van een uur vóór tot een uur ná schooltijd; 
- tijdens excursies en schoolreisjes 

7.2 Anti-pest coördinator 
Het is belangrijk dat ouders en kinderen weten bij wie ze terecht kunnen in geval van 
(vermoeden van) pestgedrag of voor vragen hierover. 
Op de Bloemberg is een anti-pest coördinator aanwezig: Iris Kokosky Deforchaux. 
Zij is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op: 024-3774864 of via de mail:  
iris.kokosky@conexus.nu .  
 
7.3  Veiligheidsbeleid 
Het veiligheidsbeleid van de school is een integraal onderdeel van het school- en 
stichtingsbeleid.  
Het veiligheidsbeleid is uitgewerkt in het Schoolveiligheidsplan en ligt ter inzage op school. 

7.4 Vragen en klachten, vertrouwenspersoon 
Als een ouder, leerling of leerkracht een klacht heeft, dan kan het beste contact opgenomen 
worden met de interne contactpersoon. Voor onze school is dat Thomas van Hek. Hij is op 
school te bereiken van maandag tot en met vrijdag (024-3774864) en via de mail: 
thomas.vanhek@conexus.nu .  
Met de interne contactpersoon kan dan worden nagegaan welke stap het beste gezet kan 
worden. De interne contactpersoon kan helpen bij het verwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon en bij het indienen van een officiële klacht. Tevens bewaakt hij daarbij 
zorgvuldig de anonimiteit van alle betrokkenen. De interne contactpersoon helpt en 
begeleidt de leerling/ouder/leerkracht bij de eerste opvang en ondersteunt bij de verdere 
stappen. De belanghebbende zelf beslist uiteindelijk welke stappen gezet worden. Dit kan 
een vorm van hulpverlening zijn, aangifte bij de politie of het indienen van een klacht bij de 
klachtencommissie. 
Afspraken binnen Conexus kunt u nalezen op www.conexus.nu, ouders/kinderen, klachten. 

Vragen over de school kunt u stellen aan een van de leerkrachten of aan de directie. Vragen 
over onderwijs in het algemeen, en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand 
wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij de vraagbaak voor ouders/verzorgers over openbaar 
onderwijs. Deze is telefonisch te bereiken op nummer 0800-5010 (toets 4), op schooldagen 
tussen 10.00 en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel 
vragen en antwoorden en u hebt de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail 
wordt beantwoord. 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 -1113111 (lokaal tarief) 

 

mailto:iris.kokosky@conexus.nu
mailto:thomas.vanhek@conexus.nu
http://www.conexus.nu/
http://www.50tien.nl/
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7.5 Tenslotte 
Wij hopen dat u na het doornemen van onze schoolgids een goed beeld heeft gekregen van 
ons onderwijs. Natuurlijk nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek en een 
rondleiding door onze mooie school. 

 

 
 
Buiten schooltijden is onze directeur Iris Kokosky Deforchaux telefonisch bereikbaar: 
06 26946419 (alleen voor calamiteiten). 
 


