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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, 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 
Basisschool de Bloemberg ligt, samen met drie reguliere basisscholen en twee scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs in de wijk Lindenholt, in Nijmegen. 
De Bloemberg is een openbare school voor alle kinderen 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, net 
als vorig schooljaar, met acht groepen 
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: 

peuterspeelzalen (waaronder PSZ Pino), Brede school de Lindenhoeve, Activiteitenplein 
Interacker (voor kinderen die in de wijk Lindenholt wonen), jeugdgezondheidszorg (JGZ), het 
Sociaal Wijkteam en het Wijkregieteam. Vanwege onze doelgroep werken wij ook samen 
met Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) en met het asielzoekerscentrum (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 actief 
burgerschap.  
Wij als schoolteam gaan ervoor, gaat u met ons mee? 
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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 groeien en ouders en de buurt waar zij 
wonen zich meer verbonden gaan voelen.  

2.2 Uitgangspunten 
De Bloemberg is een openbare school. Openbaar onderwijs houdt onder meer in dat hier 
leerlingen op school 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 SEO 
methode 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!    



4 
 

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 en welke leerkrachten, vijf 
dagen in de week, voor de zorg en het onderwijs van uw kind verantwoordelijk zijn. 
Daarnaast staat beschreven hoe u uw kinderen voor onze school kunt aanmelden: ze zijn 
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 tot en met vrijdag; meestal op school, 
soms vanuit huis.  
Iris Kokosky Deforchaux is ook de intern begeleider; zij is twee dagen per week op andere 
scholen om te ondersteunen.  
Samen met 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/ intern begeleider, twee intern 
begeleiders in opleiding, dertien vaste leerkrachten, twee langdurig invalkrachten, twee 
onderwijsassistentes, een medewerker ICT, een administratieve kracht en een conciërge. 
Verder wordt het team van de Bloemberg op dinsdag ondersteund door een vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs. 

3.2 De kleutergroepen 
De Bloemberg werkt samen met peuterspeelzaal PINO en met de 
kleutergroepen van Brede school de Lindenhoeve. Een belangrijk doel 
is de taalontwikkelingsachterstand van kinderen van 2 tot 6 jaar te 
verminderen of juist te voorkomen. Op jaarbasis hebben we vier 
gezamenlijke thema’s, met taalontwikkeling als belangrijkste doel.  
Dit jaar besteden wij ook weer aandacht aan de doorgaande leerlijnen 
vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 2.  
Het gaat dan om de leerlijnen taal, rekenen, sociale en emotionele 
ontwikkeling en motoriek. 

3.3 De groepen 
Basisschool de Bloemberg heeft acht 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 rol. Het taalonderwijs op de 
Bloemberg is sterk, maar ook aan andere vakken als rekenen en SEO (sociale en emotionele 
ontwikkeling) wordt veel aandacht besteed. Dit schooljaar begeleidt Sasa, onze 
vakleerkracht bewegingsonderwijs, de leerkrachten wederom met bewegend leren in de 

http://www.conexus.nu/
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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’ 
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. De ontwikkeling 
van de kleuters wordt digitaal vastgelegd door middel van KIJK!. In de  groepen 3 t/m 8 
wordt gebruik gemaakt van een OPP. 
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. Daarvanuit gaande is de verdeling ongeveer van jong 
naar oud:  

• De Vlindervallei                           

• De Beverburcht 

• Het Wasberenwoud 

• De Bijenkorf 

• Het Koraalrif 

• 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 een 
nieuwe groep opgestart.  
 
3.4 De schakelklassen 
De kleuters van de Vlindervallei krijgen onderwijs van juffrouw Marieke (ma-di) en juffrouw 
Joaquina (wo-do-vr).  Juffrouw Annemiek (ma-di-wo) en juffrouw Marieke (do-vr) hebben de 
andere kleutergroep: de Beverburcht. 
Het programma voor kleuters van de schakelklas wijkt niet al te zeer af van het programma 
van een reguliere groep 1/2; de doelen zijn hetzelfde, maar het accent ligt op het aanbieden 
van NT2-onderwijs. De hele dag door wordt aandacht besteed aan taal en aan het uitbreiden 
van de Nederlandse woordenschat. Er wordt veelal gebruik gemaakt van labelen (het woord 
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verbinden aan het voorwerp).   
Het Wasberenwoud krijgt les van juffrouw Jolanda (di-wo-do- vr) en juffrouw Valeska (ma). 

In het wasberenwoud zitten kinderen in de 
leeftijdsgroep van 5 tot 7 jaar.  
In de Bijenkorf van juffrouw Gerdi (ma-di-wo) en 
juffrouw Ellen (do-vr) zitten kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 8 jaar, in het Koraalrif van juffrouw 
Annet (ma t/m vrij) zijn de kinderen net iets 
ouder, maar jonger dan de kinderen uit het 
Pandabos van juffrouw Christel (ma-do-vr) en 
juffrouw Céline (di-wo).  
In de Pinguïnrots van juffrouw Mieke (ma) en 
meneer Adrie (di-wo-do-vr) varieert de leeftijd 
van 9 tot 11 jaar en bij meneer Thomas (ma-di-do- 
vr) en juffrouw Valeska (wo) in het Vossenhol 
zitten de oudste leerlingen: 10 tot 12 jaar.  
In alle schakelklassen wordt op verschillende 
niveaus gewerkt; de leerlingen zitten tijdens de 
rekenles in hun niveaugroep 
(groepsdoorbrekend). Hierbij krijgen de leerlingen 
‘instructie op maat’; zij werken één uur per dag in 

de rekengroep die het meest aansluit bij hun niveau. 
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 Vlindervallei Marieke & Joaquina 

De Beverburcht Annemiek & Marieke 

Het Wasberenwoud Jolanda & Valeska  

De Bijenkorf Gerdi & Ellen 

Het Koraalrif Annet  

Het Pandabos Céline & Christel 

De Pinguïnrots Adrie & Mieke 

Het Vossenhol Thomas & Valeska 

Langdurige vervanging Greetje 

 

Taak: Naam: 

Directeur / intern begeleider Iris 

Intern begeleiders (in opleiding) Céline en Daniëlle 

Onderwijsassistenten Marlène en Lotte 

ICT coördinator Edwin  
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Administratie Mariska 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Sasa 

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 Daniëlle.  
Tijdens zo’n gesprek staan de volgende onderwerpen centraal: 
- Visie van de school 
- Pedagogisch klimaat 
- Wijze van werken 
- Samenwerking met ouders 
- Wederzijdse verwachtingen 
- Leerlingenzorg 
- Taxivervoer 
- Tussenschoolse opvang (SOOS) 
Natuurlijk krijgt u een rondleiding, zodat u meteen veel van wat verteld is, kunt zien en 
meemaken.  
In september en januari hebben wij een informatieavond ingepland voor de ouders van alle 
leerlingen. Dan kunt u kennis maken met het team van de Bloemberg en met enkele 
externen van SOOS, GGD en schoolmaatschappelijk werk. 

3.7 Schoolwijzer 

Indien u voor de Bloemberg kiest, dan kunt u een vervolgafspraak maken met Iris, Daniëlle, 
of Céline voor het definitief inschrijven van uw kind. Zij zullen zorgen dat u wordt 
uitgenodigd voor een intakegesprek met juffrouw Daniëlle, juffrouw Céline of juffrouw 
Mieke. 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, 
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 
worden aangemeld bij schoolwijzer. Inschrijven gaat via www.schoolwijzernijmegen.nl . 
Let op dat u tijdig inschrijft voor de vervolgschool! 

 

 

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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Hoofdstuk 4 

In het kort wordt in dit hoofdstuk de zorg voor de leerlingen van de Bloemberg 
beschreven. 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. Voor de volledige 
omschrijving van de zorg op de Bloemberg verwijzen we naar ‘het Zorgplan’. 

 

4.1 Zorg voor de kinderen 

Binnen de leerlingenzorg maakt de Bloemberg de driedeling volgens Hoffmans (2010): de 

basiszorg, de breedtezorg en de dieptezorg: 

 

I. Basiszorg: Dit is de zorg die de Bloemberg zelf binnen de school biedt aan alle 

leerlingen. De kern wordt gevormd door de groep. Uitgangspunt is dat het kind wordt 

opgevangen in de eigen groep door de eigen leraar. Onder de basiszorg valt ook het 

werken in differentiatiegroepen (verlengde instructie), meer handen in de klas in de 

vorm van een onderwijsassistente, de begeleiding en coaching door de intern 

begeleider en/of andere deskundigen van de school (taal- en rekenspecialisten, 

sportdocent, schoolmaatschappelijk werker). Goed klassenmanagement vergroot de 

zorg voor leerlingen in de groep. Na de klassikale directe instructie gaan de kinderen 

zelfstandig aan het werk, waardoor de leerkracht de mogelijkheid heeft zorg op maat 

te bieden en extra instructie te geven aan de kinderen die dat nodig hebben 

(verlengde instructie). 

II. Breedtezorg: Dit is de zorg om de school heen. De school wil zelf de 

verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling 

van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is 

een vangnet van hulpbronnen voor breedtezorg. Van (preventieve) ambulante 

begeleiders, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen. Binnen de 

breedtezorg blijft de leerling vallen onder de verantwoordelijkheid van de Bloemberg 

en blijft hier ingeschreven. De breedtezorg heeft het karakter van tijdelijk en/of 
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aanvullend. 

III. Dieptezorg: Dit is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen in het 

samenwerkingsverband, zoals het SBO of het Speciaal Onderwijs. De 

verantwoordelijkheid voor de leerling wordt overgedragen aan deze voorziening. 

Een verdere uitwerking van de leerlingenzorg op Basisschool de Bloemberg kunt u vinden in 

het Zorgplan dat op school bij de intern begeleider ter inzage ligt.  

4.2 Zindelijkheid 

Kinderen van 4 jaar, die nog niet zindelijk zijn, worden in principe niet toegelaten op school. 

Op jonge leeftijd kan er natuurlijk altijd een ongelukje gebeuren, maar wij rekenen erop dat 

uw kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan zodra het bij ons op school start. 

4.3 Het Brede School OndersteuningsTeam (BSOT) 
Vanaf 1 januari 2015 zijn op alle scholen in Nijmegen Brede School OndersteuningsTeams. In 
deze BSOT’s worden leerlingen besproken die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. 
Het BSOT is gebaseerd op Handelingsgericht Werken en werkt vanuit de volgende 
uitgangspunten: 

➢ Preventief werken / vroegtijdige onderkenning 
➢ Integraal werken 
➢ Handelingsgericht werken en arrangeren 
➢ Minder bureaucratie en hogere snelheid van werken 
➢ 1 kind – 1 gezin – 1 plan 
➢ Ouder / gezin blijft in de regievoering, d.w.z. zij zijn beste kindkenner, 

verantwoordelijk voor kind en ontwikkeling. School is beste leerlingkenner 
➢ Thuisnabij 
➢ Lokaal en regionaal 

Het BSOT op de Bloemberg kent zes vaste leden: de schooldirecteur, de intern begeleiders, 
de schoolmaatschappelijk werker (SMW), een jeugdgezondheidszorgmedewerker(GGD) en 
een ambulant begeleider van het Ondersteuningsplatform Nijmegen. Ouders zijn onderdeel 
van het proces en worden uitgenodigd voor een BSOT bespreking. Indien wenselijk kunnen 
ook andere professionals uitgenodigd worden om deel te nemen op ‘de vrije stoel’. 

4.4 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 5- 8- en 11-jarigen 
Alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar worden 
gescreend. Zij worden gewogen (met kleren 
aan) en gemeten. Bij de kinderen van 5 en 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 
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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. 
Individuele aandacht via het interne zorgteam 
Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg nemen deel aan de zorgstructuur op school. In 
dit overleg wordt samen met andere professionals gekeken welke extra ondersteuning een 
kind mogelijk nodig heeft. 
Aandacht voor alle leerlingen 
Behalve op individueel niveau geeft de GGD ook schoolbreed aandacht aan de gezondheid 
van leerlingen. Zo wordt er op verschillende manieren aandacht gegeven aan thema’s als: 
gezonde voeding, beweging, mondgezondheid, roken, alcohol, relaties en seksualiteit, veilige 
schoolomgeving en omgaan met elkaar. 

4.5 Logopedie 

Op de Bloemberg worden alle leerlingen logopedisch gescreend. Op reguliere scholen 
gebeurt dit enkel voor de 5-jarigen. Wij hopen op deze manier vroegtijdig taal- 
spraakproblemen te (leren) herkennen en de juiste ondersteuning in te zetten. 

4.6 Naschoolse activiteiten 

Voor de naschoolse activiteiten kunnen de leerlingen, die in de buurt van de Bloemberg 
wonen, naar het Activiteitenplein Interacker. Deze voorziening is voor alle kinderen wonend 
en/of schoolgaand in de Ackerwijken, uit groep 1 t/m 8 van de basisschool en hun ouders / 
verzorgers.  
De kinderen komen direct na schooltijd naar het Activiteitenplein. Tussen 14.30u en 14.45u 
is de inloop, daarna volgt een cursus. Let op: u moet uw kind zelf naar de Interacker 
brengen! 

U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier in het programmaboekje van de 
Interacker. 
Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 024-3791869. 
Of ga even langs bij het Activiteitenplein Interacker, Zellersacker 10-03, 6546 HA Nijmegen. 

4.7 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  

http://www.aquanovio.nl/
http://www.sportfondsennijmegen.nl/
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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 .  
Zie ook hoofdstuk 10 voor informatie over zwemlessen voor de kinderen van de 
schakelklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

In dit hoofdstuk staan diverse zaken beschreven die direct met de dagelijkse gang van 
zaken op de Bloemberg en met de ontwikkeling van de teamleden verband houden . 

 
5.1 Vervanging bij ziekte 
Wanneer een leerkracht niet in staat is om les te geven, gaan wij als volgt te werk: de 
vervangingspool wordt ingeschakeld en deze gaat op zoek naar een vervanger. 
In de tussentijd wordt intern een oplossing gezocht. Deze interne oplossingen zijn altijd 
tijdelijk.  
Is er geen interne oplossing en geen vervanging vanuit de vervangingspool, dan worden de 
kinderen van de betreffende groep verdeeld over de andere groepen in school, met een 
maximum van twee dagen. Als er geen vervanging te vinden is, kan de school besluiten een 
klas naar huis te sturen. De ouders/verzorgers worden hiervan vooraf schriftelijk op de 
hoogte gebracht. Voor de leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden, verzorgt de 
school opvang.  

5.2 Onderwijsassistentes 
Binnen de Bloemberg zijn twee onderwijsassistentes aanwezig. Zij bieden ondersteuning aan 
de leerkrachten van de schakelklassen. Daarnaast zijn zij een grote steun voor de andere 
teamleden, voor wat betreft hand- en spandiensten.  
 
5.3 Stagiaires 

  

  

We werken samen met een aantal opleidingen (HAN en Radboud Universiteit) om studenten 
de mogelijkheid van een stage te geven. Bijvoorbeeld pedagogiek studenten of PABO 
studenten die leerkracht willen worden. Het kan voorkomen dat er in een periode twee 
stagiaires in één groep werkzaam zijn. In alle gevallen blijft het welzijn van onze leerlingen 
voorop staan. 
Dit schooljaar zullen weer enkele studenten van de HAN vaktherapie op vrijdag aanwezig zijn 
om met groepjes kinderen te werken. 

5.4 Scholing 
Het team van de Bloemberg blijft zich ontwikkelen! Wij staan open voor 
onderwijsvernieuwingen, maar kijken er ook kritisch naar. De leerkrachten van de 
Bloemberg leren elke dag, binnen en buiten de school.   
Afgelopen schooljaar zijn wij begeleid door een docent NT2 van het Marnixcollege. 
Tijdens de studiedagen hebben wij de focus gelegd op SEO en Burgerschap, Grammatica 
(Zien is Snappen), Cultuureducatie, Thematisch werken en Technisch lezen. Deze vakken 
zullen dit jaar verder geïmplementeerd geborgd worden en aan het eind van het jaar 
geëvalueerd.  
Voor dit schooljaar zijn de speerpunten Thematisch werken, Mediawijsheid, Rekenen, 
klankgebaren en Spelling. Dit schooljaar start ook de samenwerking met het Ixperium 
rondom Mediawijsheid voor Nieuwkomers. 



14 
 

Hoofdstuk 6  

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. 

 
6.1 Ouderbetrokkenheid 
We hechten veel waarde aan het contact met ouders. In hoofdstuk 3 heeft u hier al een 
stukje over kunnen lezen. 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 bijvoorbeeld 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 eindejaar picknick); 

• Maandelijkse nieuwsbrief 
 

Naast bovengenoemde momenten zal de leerkracht regelmatig contact hebben met ouders. 
Natuurlijk stellen wij het erg op prijs dat, wanneer u vragen heeft, 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 
en 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. 
Ook vinden wij het fijn als er ouders zijn die willen ondersteunen bij de Bieb op School (BoS). 
De leerkrachten kunnen u meer informatie hierover geven of bij het luizenkammen.  

6.2 Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks. Let erop dat deze op maandagen worden 
meegegeven aan uw (oudste) kind, een check van de schooltas is nodig! 

In de Nieuwsbrief kunt u lezen wat er op school zoal gebeurt en 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. 
 

6.3 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 in de avonduren.  
In de MR zitten drie vertegenwoordigers van het team en zouden drie vertegenwoordigers 
van de ouders / verzorgers moeten zitten. In voorgaande jaren bestond de oudergeleding uit 

mailto:info.bloemberg@conexus.nu
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ouders van de kinderen uit de reguliere stroom. Omdat de Bloemberg enkel nog uit 
schakelklassen bestaat, zijn wij aan het onderzoeken hoe wij de idee van een oudergeleding 
vorm kunnen geven. Meneer Thomas, juffrouw Gerdi en juffrouw Christel 
vertegenwoordigen dit schooljaar het team in de MR. 
De Oudervereniging (OV)  
Ook over de Oudervereniging bestaat nog geen duidelijkheid. Leden van het team voeren op 
dit moment de taken uit, die normaalgesproken met de OV zouden worden besproken. 
Samen met het team organiseert de OV bijvoorbeeld de sint- en kerstviering, de picknick , 
koningsdag, etc.. Een andere belangrijke taak is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Let op: de ouderbijdrage is vrijwillig; dit betekent dat de school u niet mag dwingen om deze 
bijdrage te betalen. Het betekent ook dat uw kind met alle activiteiten mee mag doen, ook 
als u niet betaalt! 

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. 
De bijdrage is voor een heel schakelklasjaar. 
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! 

6.4 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 
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krijgen van Stichting Leergeld Nijmegen. Ook bij schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en het 
schoolreisje kan Stichting Leergeld financiële ondersteuning bieden. Folders met informatie 
hierover zijn verkrijgbaar bij Iris, Céline of Daniëlle. 

6.5 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. 

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

De TSO / overblijfcoördinator voor de Bloemberg is Ellen Nieland. Zij is per mail bereikbaar: 
ellen.nieland@soos.nl en op maandag, dinsdag en donderdag is zij rond lunchtijd op school 
aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soos.nl/
mailto:ellen.nieland@soos.nl
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Hoofdstuk 7 

Zoals al eerder beschreven staan de ontwikkelingen op de Bloemberg niet stil. Afgelopen 
twee jaar zijn al veel nieuwe zaken opgestart: er zijn nieuwe methodes ingevoerd en de 
leerkrachten hebben zich verder verdiept in het geven van nog beter onderwijs. Wat de 
plannen voor dit schooljaar zijn leest u in dit hoofdstuk. 

 

7.1 Ontwikkeling van het onderwijs in de school 
Jaarlijks stellen wij als team een aantal onderwerpen vast waar we extra aandacht aan willen 
besteden. Keuzes worden gemaakt op basis van ervaringen uit voorgaande schooljaren, 
ontwikkelingen in het onderwijs, wet- en regelgeving, enzovoort. Ook dit schooljaar wordt 
gekeken naar implementatie en borgen, het vasthouden, van kwaliteit. 
Cyclisch (4 jaren planning vanuit WMK): 
1. Didactisch handelen (Quick scan, studiedagen 26 en 27 oktober); 
2. Directe instructie (Quick scan, studiedagen 26 en 27 oktober); 
3. Taalleesonderwijs (Quick scan, studiedagen 26 en 27 oktober); 
Verder gaan we dit schooljaar: 
1. Thematisch werken (Wereld vol Woorden) borgen en evalueren; 
2. Grammatica (Zien is Snappen) borgen en evalueren; 
3. Thematisch onderwijs (Wereld vol Woorden) verder uitwerken en implementeren. 
Werkgroepen: 
1. Spelling i.c.m. klankgebaren en de nieuwe methode VLL Kim versie, implementeren; 
2. Actief Burgerschap implementeren; 
3. Mediawijsheid en ICT vaardigheden (samenwerking met het Ixperium); 
4.  Cultuureducatie implementeren in Thematisch werken (Laat maar Leren) 

7.2 De onderwijsinspectie 
In januari 2020 heeft de Bloemberg wederom visite gehad van de onderwijsinspectie. De 
inspecteurs waren over het schakelklasonderwijs zeer tevreden. De Bloemberg heeft een 
Basisarrangement, wat betekent dat wij voldoen aan alle eisen van de onderwijsinspectie.  
Het volledige rapport is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl  
De onderwijsinspectie bezoekt de schakelklassen iedere 4 jaar. In november 2018 waren de 
schakelklassen ook al aan de beurt en ook deze keer was de uitslag positief, met een enkele 
kanttekening, die afgelopen schooljaar is opgepakt. 

7.3 OPP en onderwijsresultaten 
In de schakelklassen wordt gewerkt met een OPP (Ontwikkelingsperspectief) voor alle 
leerlingen vanaf groep 3. In de eerste maand dat de leerling op school is, wordt het OPP 
opgesteld door de leerkracht. De leerkracht houdt hierbij rekening met informatie die vanuit 
de intake is gegeven door ouders en verzorgers en met wat de leerling in de klas laat zien. 
Een OPP wordt na 20 weken en na 40 weken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De 
leerkracht gebruikt het OPP om het uitstroomniveau van de leerling te bepalen en als 
overdrachtsdossier naar de vervolgschool.  
Onze ambitie is om leerlingen op leeftijdsniveau uit te laten stromen, het advies is vaak 
plaatsing één jaar onder leeftijd. Dit geeft de leerlingen meer tijd zich de basisstof eigen te 
maken voor ze de overstap naar voortgezet onderwijs moeten maken. Natuurlijk is de 
praktische situatie op de school waarnaar de kinderen uitstromen van invloed. Voorop staat 
de ontwikkeling die kinderen hebben laten zien gedurende het eerste opvangjaar! 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Tenslotte willen wij benadrukken dat het niet reëel is van deze leerlingen, die nog maar zo 
kort in Nederland zijn, te verwachten dat ze zonder extra hulp of begeleiding het reguliere 
programma kunnen volgen. Ook de inspectie erkent dit. Vandaar dat de resultaten van deze 
leerlingen, de eerste vier jaar dat ze in Nederland zijn, niet meetellen als er gekeken wordt 
naar de leeropbrengsten van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Hoofdstuk 8 

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

 
8.1 Schooltijden en ziekmelden 
Van 08.15 tot 08.30 is inlooptijd: de kinderen mogen naar binnen en ouders kunnen de 
leerkracht kort aanspreken of een afspraak maken. Natuurlijk vinden wij het fijn als ouders 
even de klas in lopen om samen met hun kind wat werkjes te bekijken of een boekje te 
lezen, maar omdat de meeste kinderen afhankelijk zijn van taxivervoer gebeurt dit maar bij 
enkele leerlingen. 
De lessen beginnen om 08.30u. 

Schooltijden schakelklassen 

 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 Vrij 

donderdag 08.30-12.00 13.00-15.00 

vrijdag  08.30-12.15 zwemles  (schakelklaskinderen 

wonend in Nijmegen, ouder dan 4 

jaar) * 

* Op de vrijdagmiddag vóór een vakantie zijn er geen zwemlessen; uw kind is dan om 12.15u 
klaar met school. 

Is uw kind ziek of heeft u een afspraak waar uw kind bij moet zijn, meldt het dan 
telefonisch af (024-3774864) tussen 08.00u en 08.30u bij onze conciërge met opgaaf van 
reden. Vergeet ook niet u af te melden bij de taxi: 024-3580903 (voor kinderen uit 
Nijmegen) 

8.2 Vakanties en vrije dagen 

Studiedag 26 en 27 oktober 2020 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Studiedag 12 februari 2021 

Carnavalsvakantie  15 februari t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag 5 april 2021 

Studiedag 26 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Studiedag 11 juni 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
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8.3 Hoofdluispreventie  
Hoofdluis is een vervelend kwaaltje dat zo nu en dan de kop op steekt. In 
voorkomende gevallen worden de ouders / verzorgers van de betreffende 
groep per brief op de hoogte gebracht. Controles vinden in principe 
plaats in de week na elke schoolvakantie, mits er voldoende vrijwilligers 
zijn voor het luizenkammen. Helpt u mee? 

Meer informatie: www.ggd-nijmegen.nl 

8.4 Gymrooster 
De leerlingen van de Bloemberg hebben op dinsdag bewegingsonderwijs in Sporthal de 
Horstacker, Horstacker 14-01, 6546 EK Nijmegen.  
Juffrouw Sasa begeleidt de leerkrachten bij het geven van deze lessen. Denkt u aan passende 
sportkleding en gymschoenen? (zie voor verdere informatie hoofdstuk 9) 

8.5 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. Extra verlof kunt u aanvragen bij de directeur van de school, Iris 
Kokosky Deforchaux. 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: 
Verlofregeling voor 4-jarigen 
Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig en mogen bijvoorbeeld in geval van overbelasting 
(te vermoeiend om hele dagen / hele week naar school te gaan) thuis blijven. De Bloemberg 
vindt het belangrijk dat ook 4-jarigen in het ritme van het- naar-school-gaan blijven; voor uw 
kind is het goed om aan het weekritme mee te doen om zo optimaal van het aanbod te 
profiteren.  
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. 
De reden van afwezigheid (indien niet gepland) dient binnen 2 dagen na de afwezigheid te 

http://www.ggd-nijmegen.nl/
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worden gemeld, met uitleg van redenen.  
Verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen in de volgende gevallen gegeven 
worden: 

- huwelijk van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, zussen, 
ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, stiefmoeder, 
zwagers en schoonzussen 

- overlijden van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, 
zussen, ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, 
stiefmoeder, zwagers en schoonzussen 

- ondertrouw van: ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, stiefvader, 
stiefmoeder, broers en zussen 

- ambts- of huwelijksjubilea van: ouders (pleegouders) / verzorgers, 
grootouders, broers en zussen, stiefvader en stiefmoeder 
  - tot de ambtsjubilea worden gerekend: de 25-, 40- en 50-jarige jubilea. 
  - tot de huwelijksjubilea worden gerekend: de 25-, 40-, 50- en 60 jarige 
jubilea. 

- bezoek aan huisarts, specialist of tandarts 
- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 

schooltijden kan plaatsvinden 
- voor verhuizing, ten hoogste 1 dag 
- bij ernstige ziekte van ouders (pleegouders) / verzorgers, grootouders, broers, 

zussen, ooms en tantes (bloedverwanten in de 3e graad), stiefvader, 
stiefmoeder, zwagers en schoonzussen 

- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar 
geen vakantieverlof 

 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen per schooljaar) 
Het betreft hier verlof waarbij het gaat om redenen die buiten de wil van de ouders gelegen 
zijn.  
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden van meer dan 10 
schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de 
school bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. Verlof in deze kan gegeven 
worden, indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er 
kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of 
sociale gronden, betreffende een van de gezinsleden.  
Mocht u twijfelen of heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk terecht bij de 
directeur of bij bureau leerplicht. 
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Hoofdstuk 9 

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

 
9.1 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 

9.2 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 .  
 
9.3  Veiligheidsbeleid 
Het veiligheidsbeleid van de school is een integraal onderdeel van het school- en 
stichtingsbeleid.  
Het veiligheidsbeleid is uitgewerkt op verschillende terreinen en ligt ter inzage op school: 

• (bouw)technische zaken 
o de 4 jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie 
o gebruiksvergunning (brandveiligheid, ontruimingsplan, blusmiddelen) 
o veiligheidscontrole speeltoestellen 

• leerling gericht 
o agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol) 
o registratie ongevallen 
o toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 
o leerlingenzorg (verlengde instructie, verwijzing) 
o periodieke evaluatie pedagogisch klimaat in het kader van kwaliteitszorg 
o bedrijfshulpverlening 

• personeel gericht 
o taakbeleid 
o agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, 

ongewenste omgangsvormen) 
o verzuimbeleid en procedure bij ziekte 
o personeelszorg, Pago, arbozorg, contact- en vertrouwenspersoon 
o integraal personeelsbeleid (mobiliteit, professionalisering, 

loopbaanperspectief) 

• ouder gericht 
o agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, 

ongewenste omgangsvormen) 
o Interne contactpersoon 

 
 
 

mailto:iris.kokosky@conexus.nu
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Schorsen: 
Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Het 
schoolbestuur (Conexus) mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. 
Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind? Dan kunt u bezwaar maken bij het 
bevoegd gezag. Levert dit niets op, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen. 
Verwijdering: 
Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als: 
• de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; 
• de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 
• er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daar betrokken bij zijn). 
Eerst moet het bevoegd gezag naar het verhaal van ouders en de leerkracht luisteren. Dan 
pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. 
Bezwaar tegen verwijdering 
Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind? Dan kunt u bezwaar maken bij de 
school. Daarover moet u ook het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De school moet 
binnen 4 weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Blijft de school bij het besluit uw kind 
te verwijderen? Dan kunt u voor uw bezwaar bij een openbare school terecht bij de 
bestuursrechter.  
Het bevoegd gezag zorgt voor een nieuwe school. 
Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering  van een leerling. 
Het bevoegd gezag mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw kind 
heeft gevonden. 
 
9.4 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 op maandag, dinsdag, donderdag en 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:thomas.vanhek@conexus.nu
http://www.conexus.nu/
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9.5 Afspraken in en rond de Bloemberg 

 Inloop ’s morgens is vanaf 8.15u. Om 8.30u starten de lessen; het zou fijn zijn als u op 
tijd het lokaal wilt verlaten. 
’s Middags verzamelen de kinderen op het schoolplein. Kinderen die niet overblijven 
mogen vanaf 12.45u meespelen met de andere kinderen; er is dan toezicht van de 
leerkrachten. Om 12.55u wordt gebeld, zodat wij om 13.00u met de lessen kunnen 
beginnen. 

 Op de Bloemberg drinken alle leerlingen water bij de lunch; pakjes en flesjes 
limonade, (chocolade)melk e.d. worden aan de kinderen mee terug gegeven. 

 Traktaties: wij stellen het op prijs als u aandacht wilt geven aan gezonde traktaties bij 
verjaardagen. Mocht u inspiratie op willen doen, kijk dan op bijv.:  
www.gezondtrakteren.nl  of www.euschoolfruit.nl 

 Jassen en tassen worden aan de kapstokken opgehangen. Zorgt u dat de spullen van 
een naam zijn voorzien; dit voorkomt zoekraken. 

 Mobiele telefoons, spelcomputers e.d. mogen onder schooltijd niet gebruikt worden. 
De Bloemberg is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of zoekraken, indien 
uw kind een kostbaar voorwerp mee naar school neemt. Voor schooltijd kan het in 
bewaring worden gegeven bij de leerkracht. Uw kind krijgt het dan na schooltijd weer 
terug. 
 

 Gymkleding: Tijdens de gymlessen 
wordt gymkleding gedragen. 
Gymschoenen, een gymbroek en 
gymshirt of turnpakje. De gymspullen 
hoeven niet op school te blijven. Voor de 
kleuters geldt dat de gymschoentjes wel 
op school blijven; zij hoeven zich verder 
niet om te kleden voor de gymles.   
In verband met de veiligheid is bij het 
dragen van hoofddoekjes de sportvariant 
verplicht.  

 Zwemkleding: Op vrijdagmiddag 
worden in samenwerking met gemeente 
Nijmegen, stichting Leergeld en 
Sportfondsen Nijmegen zwemlessen voor 
de kinderen van de schakelklassen 
verzorgd. Hiervoor hebben deze kinderen 
zwemkleding en een handdoek nodig, en 
een tas om natte spullen in mee naar 
huis te nemen. 

 
 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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9.6 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). 
 


