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Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool
Bos en Vaart.
In deze gids wordt u over de gang van zaken op onze
school geïnformeerd.
Scholen verschillen steeds meer in sfeer, werkwijze
en activiteiten. Ook in kwalitatief opzicht zijn er
verschillen. Dit maakt het kiezen van de juiste school
voor ouders niet altijd eenvoudig.
Daarom heeft de overheid de basisscholen gevraagd een
schoolgids te maken, die hen moet helpen bij het maken
van een bewuste schoolkeuze.
Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders,
die informatie zoeken over een geschikte basisschool
voor hun kind. Daarnaast geeft hij informatie aan de
ouders van kinderen die onze school al bezoeken.
Naast een stuk algemene informatie kunt u o.a.
iets lezen over onze ideeën over onderwijs, hoe
wij zorg dragen voor de kinderen, over de rol van
ouders en leerkrachten op onze school en over onze
beleidsvoornemens en resultaten.
In de speciale schoolapp en op de website van de
school leest u de informatie die jaarlijks wijzigt; zoals
bijvoorbeeld de schoolvakanties, de groepsverdeling
en het gymnastiekrooster.
De grootste plus van obs Bos en Vaart is, dat er goed
onderwijs wordt gegeven in een sfeer waarin kinderen
zich prettig voelen. Dat wij als school nog veel meer
te bieden hebben, leest u ook in deze schoolgids.
We hopen dat u tijdens het lezen een goed beeld van
obs Bos en Vaart krijgt.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie
of willen reageren op tekst of inhoud, dan kunt u
natuurlijk terecht bij de directie. Met een kijkje in
de school krijgt u een compleet beeld, dus voor een
rondleiding maken wij graag tijd.
Ad de Vlieger
Directeur obs Bos en Vaart
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1. Algemene informatie
Plaats en naam
Openbare basisschool Bos en Vaart is ontstaan uit een fusie
van de basisscholen Haarlemmerhout en de Cruquius.
De school staat aan de rand van het centrum van Haarlem
aan het Florapark.
Op een paar minuten loopafstand ligt het bos, de
Haarlemmerhout en de Leidsevaart met de basiliek Sint
Bavo.
Inrichting schoolgebouw
De school beschikt over 21 leslokalen, een gymzaal en
een speelzaal voor de jongste kinderen. Tevens beschikt
de school over een bibliotheek, kamers voor personeel,
extra werkplekken voor de leerlingen en ruime gangen
en entrees. Een deel van de school wordt na schooltijd
gebruikt door naschoolse opvang Op Stoom.
Aan beide kanten van het schoolgebouw ligt een
speelplein. Het speelplein aan de kant van het Florapark
is ingericht voor met name de jongste kinderen van de
school. Na schooltijd spelen hier de kinderen die gebruik
maken van kinderopvang Op Stoom.
Aan de andere kant van de school ligt het speelplein dat is
ingericht voor de oudste leerlingen van de school.
Beide speelpleinen zijn voorzien van moderne,
kindvriendelijke speelobjecten, die jaarlijks worden
gecontroleerd op veiligheid.

Plaatsingsbeleid nieuwe leerlingen en aannamebeleid
obs Bos en Vaart
De besturen van de Haarlemse basisscholen hebben een
gezamenlijk plaatsingsbeleid ontwikkeld voor vierjarigen.
Dit plaatsingsbeleid geldt voor alle kinderen die geboren
zijn na 1 januari 2015. De ouders van deze kinderen
worden over dit nieuwe plaatsingsbeleid geïnformeerd.
Alle informatie over het plaatsingsbeleid kunt u nalezen op
de website van de school.
Voor wat betreft de kinderen die van een andere
basisschool komen, vanwege een verhuizing bijvoorbeeld,
hanteert de school een eigen aannamebeleid.
Deze leerlingen zijn welkom mits de grens van 28
leerlingen voor de betreffende groep niet wordt
overschreden. Indien de samenstelling dit mogelijk maakt
kunnen wij hier in bepaalde gevallen van afwijken.
Voor het eerst naar school
In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf vijf jaar.
De meeste kinderen gaan echter naar school als ze vier
zijn. Onze groepen 1/2 (de kleutergroepen) starten na de
zomervakantie met relatief kleine groepen. Gedurende
het schooljaar komen er steeds meer kinderen bij. Aan
het einde van het schooljaar zijn de kleutergroepen
uitgegroeid tot groepen van ruim 30 leerlingen. De ouders
van de kinderen die vanaf de meivakantie t/m juli vier jaar
worden adviseren we dringend om hun kind in het nieuwe
schooljaar na de zomervakantie te laten starten. Hiermee
maken onze jongste leerlingen een optimale start waarbij
de leerkracht nog beter in staat is uw kind de aandacht te
geven die het nodig heeft.
Openbaar onderwijs
Onze school is een openbare school. Dat betekent
dat ieder kind welkom is, ongeacht geloofs- of
levensovertuiging. Wij streven er actief naar om
kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze
en levensbeschouwing en voor normen en waarden
als tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons
onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en
culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke
stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen.
Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving en
hun eigen plek hierin beter kunnen begrijpen en hier als
volwaardige burgers aan deel leren nemen.
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Het bestuur; de Stichting Spaarnesant
Spaarnesant is een openbare stichting voor primair
onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant
heeft 25 zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor
basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor
speciaal onderwijs. In Hoofddorp is een nevenvestiging
van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs
gevestigd.
Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en
ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs.
Spaarnesant heeft een College van Bestuur en Raad van
Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk
toezicht heeft op de openbare stichting.
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De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse
leiding over de stichting. Hij wordt hierbij ondersteund
door de directeur bedrijfsvoering/plaatsvervangend
bestuurder, twee stafdirecteuren en het stafbureau. Het
bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te
Haarlem.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar
voor alle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR
zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen
vertegenwoordigd.
Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op
www.spaarnesant.nl

2. Waar de school voor staat
Visie van de school
We vinden het van belang dat onze leerlingen, naar eigen
vermogen, de meest optimale prestaties leveren. Daarnaast
is het ook erg belangrijk dat ze opgroeien tot fijne, sociale
mensen. In onze visie streven wij ernaar dat zij:
• een positief/kritische kijk op de samenleving
ontwikkelen;
• weet hebben van de rechten en plichten die ze hebben;
• tolerant zijn en met respect omgaan met anderen;
• normen en waarden meekrijgen die leven in onze
maatschappij;
• zoveel mogelijk kansen krijgen zich te ontwikkelen al
naar gelang hun mogelijkheden;
• een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen,
die hen in staat stelt aan het vervolgonderwijs te
kunnen deelnemen.
Verder onderschrijven we de doelstellingen die staan
omschreven in artikel 8 van de Wet op het
Primair Onderwijs.
Structuur en veiligheid
Voor ons is het van belang dat de kinderen vooral met
plezier naar school en daarna weer fluitend naar huis
gaan. De sfeer op school moet zo zijn, dat kinderen
en leerkrachten goed in hun vel zitten. Een sfeer van
acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid is
hierbij essentieel. In school moet ieder leren rekening
te houden met een ander, verdraagzaam, maar ook
behulpzaam te zijn. Als een kind zich veilig voelt, zal het
zich ook beter ontwikkelen. De school zorgt voor een
veilige omgeving voor de leerlingen. Er zijn duidelijke
regels en is er sprake van een voorspelbaar en betrouwbaar
positief klimaat waarin afspraken nagekomen worden. Het
veiligheidsbeleid van de school is gericht op het
voorkomen van pesten, agressie en geweld in elke vorm en
we treden zo nodig snel en adequaat op.
Sociale veiligheid
We zijn op obs Bos en Vaart alert op de omgang van kinderen met elkaar en betrekken de kinderen actief bij hun
eigen sociale ontwikkeling. De school monitort de veiligheid van leerlingen d.m.v. de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Hiermee krijgt de school een representatief en actueel beeld van de daadwerkelijke sociale
veiligheid van de leerlingen. De gegevens worden bekeken

door leerkracht en de gedragsspecialist. Waar nodig wordt
hier een plan van aanpak op gemaakt. Leerlingen en medewerkers van de school gaan respectvol en betrokken met
elkaar om.
Op school gelden de volgende hoofdafspraken:
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn (achterliggende
waarden respect en solidariteit)
- Rustig op de gang, dat weet je toch al lang (achterliggende waarden rust en veiligheid)
- “Stop is stop!” Zo lossen we een ruzie op. (achterliggende
waarde conflicthantering)
- We vinden het fijn dat jullie zuinig op de spullen zijn.
(achterliggende waarde omgaan met materialen)
Deze afspraken zijn herkenbaar voor alle leerlingen van
onze school en hebben wij inzichtelijk gemaakt d.m.v.
tekeningen en pictogrammen. We vinden het belangrijk dat
kinderen op een vriendelijke en sociale manier met elkaar
omgaan. “Zorg ervoor dat het voor anderen op school ook
leuk is”, is ons motto.

Pesten
Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat aangepakt moet worden. De school (kinderen,
leerkrachten en ouders) onderschrijft de volgende stelling:
“Pesten is niet gewoon en hoort er niet bij!” Pesten wordt
als probleem gezien door alle direct betrokken partijen; dit
zijn de leerlingen (gepeste kinderen, pesters en zwijgende
groep), de leerkrachten en de ouders. De school werkt
preventief aan pestproblematiek: A. Door het scheppen van
een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en
veiligheid. B. D.m.v. lessen uit de methode SOEMO en de
Gelukskoffer. C. Door het opstellen van omgangsregels per
groep. D. Door het geven van lessen uit Grip op de groep in
de eerste periode van het schooljaar. E. Door het geven van
trainingen op maat door interne deskundigen, in samenwerking met de leerkracht. De leerkrachten zijn in staat
om (eventueel in samenspraak met ouders en leerlingen)
pestgedrag te signaleren. De school heeft een aandachtsfunctionaris sociale veiligheid. De school beschikt over een
stappenplan voor pestgedrag. Hoe wij omgaan met pestproblematiek kunt u lezen in ons pestprotocol. Dit protocol
vindt u op onze schoolapp.
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3. De organisatie van het onderwijs
Onderwijs op maat
De meeste kinderen op school kunnen de basisschool
zonder zorgen en problemen doorlopen.
Er zijn echter altijd leerlingen, die op welke manier dan
ook extra begeleiding en zorg behoeven; passend
onderwijs.
Ook voor deze kinderen is er, binnen bepaalde kaders en
grenzen, plaats op de obs Bos en Vaart.
Behalve verschil in cognitie, kunnen er ook andere
verschillen zijn tussen leerlingen. Zo kan de een zich beter
concentreren dan de ander, zijn er kinderen met
lichamelijke beperkingen of is er sprake van
gedragsstoornissen.
We streven er dan ook naar dat alle leerlingen onderwijs
krijgen op een manier die aansluit bij hun specifieke
onderwijsbehoeften en bij hun niveau: onderwijs op maat.
Hierbij gaan we er telkens vanuit dat de kwaliteit van het
onderwijs goed moet zijn, op welk niveau dan ook, en
gaat het er telkens om:
• dat kinderen worden uitgedaagd tot leren en op
verkenning uitgaan, door een rijke omgeving
(met uitdagende materialen en de nieuwste
onderwijsmethodes) en door opdrachten die prikkelen
tot zelfwerkzaamheid;
• dat kinderen de ondersteuning krijgen waar ze behoefte
aan hebben, op het juiste moment en in een vorm die is
aangepast aan de manier waarop zij het best informatie
tot zich nemen;
• dat kinderen ervaren dat er vertrouwen is in hun goede
wil, hun leergierigheid en hun inzet.
We geven op obs Bos en Vaart ‘modern klassikaal
onderwijs’ met ruimte voor verschillen en differentiatie.
We geven vorm aan deze differentiatie middels de
zogenaamde groepsplannen.
Ook individuele aanpak van leerlingen wordt hierin
opgenomen.
We geven vorm aan deze differentiatie middels de
zogenaamde groepsplannen. Het groepsplan
beschrijft kernachtig het aanbod voor een bepaalde
periode voor ‘alle’ leerlingen van de groep. Om tegemoet
te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van
kinderen wordt er binnen het groepsplan gewerkt op drie
niveaus. In het groepsplan staan de doelen, de inhoud, de
aanpak/methodiek, de organisatie en de evaluatie van het
plan beschreven.
Werkwijze in de groepen
Om onderwijs op maat vorm te kunnen geven is goed
klassenmanagement belangrijk en is een bepaalde mate
van zelfstandigheid van de leerlingen essentieel.
De school werkt dan ook aan de zelfstandigheid,
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eigenaarschap, de weerbaarheid en het
probleemoplossend vermogen van de kinderen.
Zelfstandig werken geeft de leerkracht de mogelijkheid
voor een bepaalde tijd extra hulp en begeleiding te
geven aan kleinere groepjes kinderen of aan individuele
kinderen. Op deze manier gaan we om met niveau- en
tempoverschillen die er zijn. Ook leren kinderen omgaan
met uitgestelde aandacht. Om de doorgaande lijn in de
school te garanderen, gelden tijdens het zelfstandig werken
dezelfde afspraken. Deze afspraken zijn zichtbaar gemaakt
door middel van posters met tekst en een bijpassende
tekening.
In groep 1 en 2 wordt vanuit de kring gestart. In de kring
worden tal van activiteiten met de kinderen gedaan uit
verschillende vak- en vormingsgebieden. Vanuit de kring
worden de werk- en spelactiviteiten verdeeld, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het planbord. Uw kind wordt
bij de keuze van de activiteit (bijvoorbeeld werken met
ontwikkelingsmateriaal, knutselen, de bouwhoek, de
huishoek etc.) en tijdens het werken begeleid door de
leerkracht. Ook wordt er in kleine groepjes gewerkt op
niveau, zoals omschreven in het groepsplan.
Vanaf groep 3 wordt er voor verschillende vakgebieden in
deelgroepen instructie gegeven, zoals omschreven in de
groepsplannen. De overige kinderen werken zelfstandig
aan hun taken. Ook wordt er in groep 3 tot en met groep 6
nog gewerkt met een planbord voor rekenen en taal/ lezen,
waarop de kinderen kunnen zien wat ze mogen doen als
hun taak af is.

4. De inhoud van het onderwijs
Naast de tijden voor zelfstandig werken zijn er ook
klassikale activiteiten ingeroosterd. Er vinden voor de hele
groep activiteiten plaats geleid door de leerkracht en er
zijn momenten waarin kinderen zelfstandig werken. Deze
manier van werken sluit goed aan op alle vormen van
voortgezet onderwijs.
Lezen, schrijven en taal
In de kleuterbouw vindt de hele dag taalontwikkeling plaats
door middel van klassengesprekken, het vertellen van verhalen,
voorlezen, taalspelletjes en rollenspel. Met behulp van de
methode Schatkist werken de kinderen in groep 1 en 2 aan
voorbereidend lezen en taal. De computerprogramma's Squla
en Kleuterportaal sluiten hier op aan.
In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met jaarprogramma’s.
In groep 3 werken we met de nieuwste versie van
leesmethode Veilig leren lezen. Uitgangspunt hierbij is
dat alle kinderen met plezier leren lezen. Veilig leren
lezen houdt in zijn instructie en werkwijze rekening met
verschillen in leesniveau tussen kinderen. In groep 4 t/m
8 werken we met de methode Blink. Deze complete
leesmethodiek is een combinatie van begrijpend lezen (en
luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen.
In groep 4 tot en met 8 gebruiken we methode Taal actief. In
deze methode wordt er onderscheid gemaakt in taalactiviteiten
en spelling. iPads worden ingezet om de taalontwikkeling te
bevorderen.
Naast de reguliere taalmethode wordt er in alle groepen
3 t/m 8 gebruik gemaakt van Taal in Blokjes. TiB wordt
preventief ingezet om het algehele lees- en spellingniveau van
leerlingen te verhogen. Verder wordt TiB gebruikt voor extra
ondersteuning en begeleiding van leerlingen met lees- en/of
spellingproblemen.
De kleuters doen allerlei oefeningen gericht op de
ontwikkeling van de fijne motoriek. In groep 3 t/m 6 wordt
gewerkt met de schrijfmethode Pennenstreken. Door het
aanleren van een eenvoudig, duidelijk leesbaar en vlot
geschreven schrift, leggen wij de basis voor een eigen
handschrift. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is de
school in groep 3 gestart met het aanleren van het blokschrift.
In de loop van groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een
speciale pen van school. De kinderen moeten met deze pen tot
eind groep 8 schrijven. Gaat de pen in die periode, door
eigen schuld stuk of raakt hij kwijt, dan moeten de ouders
voor een vervangende pen voor het kind zorgen. Een
nieuwe pen kan via school worden aangeschaft.
Rekenen en wiskunde
De kleuters werken met ontwikkelingsmateriaal zoals
puzzels, bouwmateriaal, lotto’s, rubriceer-, sorteer-,
kleur- en vormoefeningen. Hierbij ontwikkelen de jongste
kinderen het tellen, tijdsbegrippen, meten, ruimtelijke
begrippen en dergelijke. Met behulp van de methode
Schatkist werken de kinderen in groep 1 en 2 aan
voorbereidend rekenen.
In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met jaarprogramma’s.

De methode die wij gebruiken heet De wereld in getallen.
Naast het traditionele rekenen wordt ook aandacht
besteed aan tabellen, grafieken, wiskundig denken, rekenen
met de euro en dergelijke. In de methodes is veel
stof gericht op praktisch toepasbare zaken.
Er wordt de kinderen geleerd allerlei problemen op
verschillende manieren te benaderen en op te lossen, inzicht te
verwerven en onderlinge samenhang tussen de verschillende
begrippen te zien. De methode kent ook regelmatige
tussentijdse toetsmomenten, zodat de vorderingen van de
kinderen goed kunnen worden bijgehouden en waar nodig
bijsturing kan plaatsvinden. Kinderen die moeite hebben
met rekenen, worden extra begeleid met daarvoor bestemde
materialen en methodes. Daarnaast kunnen alle kinderen met
verschillende Rekenapps oefenen op de iPad.
Leerlingen die dit niet nodig hebben worden uitgedaagd
om moeilijker problemen aan te pakken met behulp van
verrijkingsstof. Ook hier worden apps bij ingezet.
Wereldverkennende vakken
De 4- tot 7-jarigen zijn op veel manieren
wereldverkennend bezig. De leerinhouden worden
bepaald door de kringgesprekken, ontwikkelingsmateriaal,
plaatmateriaal, materialen uit de natuur en kijkboeken en
dergelijke. Ieder schooljaar worden er een aantal thema’s
met de kinderen behandeld.
In de midden- en bovenbouw gebruiken we voor de
wereldverkennende vakken de methode Blink Wereld. Blink
Wereld concentreert zich op de vakken die bij wereldoriëntatie
horen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.
Verder zijn er de domeinen burgerschap, wetenschap,
talentontwikkeling en kunst & cultuur aan toegevoegd. Blink
Wereld is gebaseerd op ontdekkend en onderzoekend leren. De
kinderen zijn actief bezig met de kennis. Dat leidt tot een hoger
leerrendement en leukere lessen.
Ook leren de kinderen van de bovenbouw in de praktijk om
te gaan met natuur & milieu. Zo onderhouden de kinderen
in groep 6 en groep 7 een eigen schooltuin. In groep 6 wordt
Thijsse’s Hof viermaal in het jaar bezocht om praktisch inzicht
te geven in de flora & fauna van de directe leefomgeving.
De groepen 3 t/m 5 hebben jaarlijks een natuurexcursie, die
georganiseerd wordt door de natuurouders van de school.
Techniek
Wij houden ons op deze school op verschillende manieren
bezig met het vak techniek. Er wordt twee keer per jaar een
speciale techniekdag georganiseerd. Op deze dagen krijgen alle jaargroepen verschillende technische vaardigheden
aangeleerd. Ook organiseert de school zelf de Willie Wortel
Award, waarbij de leerlingen uit de groepen 7 een innovatief
idee bedenken en een prototype presenteren. In de onder-

bouw wordt er gewerkt met Bee-Bots, waarbij de kinderen
leren programmeren.
Verkeer
Om het jaar nemen alle kinderen van groep 1 tot en met
8 deel aan het verkeersprogramma ANWB Streetwise. Een
praktisch en leerzaam programma waarbij de verschillende
9
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onderdelen zijn afgestemd op de betreffende
leeftijdscategorie. Daarnaast krijgen de kinderen ook
verkeerslessen in de klas en op het schoolplein, met
belangrijke thema›s zoals oversteken, voorrang,
verkeersborden en veilig fietsen. Verder besteden we
aandacht aan de bekende verkeerssituaties rondom de
school.

verschillende bronnenboeken en verzamelen lesideeën op
verschillende internetsites.
Op de vrijdagmiddagen worden er gedurende het
schooljaar expressiemiddagen georganiseerd voor
de groepen 5 t/m 8. De kinderen maken op deze
groepsdoorbroken middagen kennis met tal van creatieve
technieken en werkvormen.

Onderwijstelevisie
Als aanvulling op en ondersteuning van deze vakgebieden
wordt er door alle groepen gekeken naar programma’s
van de onderwijstelevisie. Zo kijken de groepen 1 en 2
wekelijks naar Koekeloere en de groepen 3 en 4 naar
Huisje, boompje, beestje, Het Klokhuis en De dag van
vandaag.
De groepen 6 t/m 8 kijken naar informatieve programma’s.

Muziek
Muziek is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een kind
en is daarom een belangrijk vak op obs Bos en Vaart. De
groepen 3 t/m 8 krijgen muziekles van een vakleerkracht.
In de kleuterbouw geven de leerkrachten zelf muziekles.
Een belangrijk onderdeel van de muziekles is zingen.
Naast het opbouwen van een repertoire wordt er gewerkt
aan zangtechniek en stemgebruik. Er wordt gespeeld
op verschillende muziekinstrumenten, geluisterd naar
verschillende stijlen muziek, gewerkt aan ritmegevoel en
het schrijven van eigen liedteksten. In groep 8 komt het
muzikale hoogtepunt waar alle kinderen zingen en dansen
in de eindmusical.

Engels
De maatschappij verandert en Engels neemt een steeds
belangrijkere plaats in. Op obs Bos en Vaart willen we een
goede beheersing van de Engelse taal mogelijk maken voor
ieder kind.
Jonge kinderen zijn bevlogen, kennen nog geen schaamte
en zijn in deze periode heel taalgevoelig. Het aanleren van
een vreemde taal gaat in deze periode op een natuurlijke
manier gemakkelijk.
Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun
woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak.
Een vroege start is daarnaast ook zéér motiverend. Er zijn
aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of
derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene
taalontwikkeling.
Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat kinderen de taal
op spelende en functionele wijze leren verwerven, waarbij
het ervaren van plezier en het durven spreken in het Engels
centraal staan. Hierbij wordt ook een stevige woordenschat
opgebouwd.
Er is een vakleerkracht Engels die één keer per week lessen
verzorgt voor de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast geeft
de eigen leerkracht van de groep ook één keer per week
een Engelse les. In de groepen 1 tot en met 4 sluiten de
lessen aan bij het thema van de groep. Hierbij wordt veel
gebruik gemaakt van liedjes, verhaaltjes en spelletjes. Bij
de groepen 5 tot en met 8 wordt als leidraad de methode
‘Take it Easy’ gebruikt. De vakleerkracht richt zich
voornamelijk op de spreekvaardigheid door o.a. rollenspel
en dialogen. De groepsleerkracht maakt gebruik van een
digitaal werkboek waarbij ook lezen en schrijven aanbod
komt.
Tekenen en handvaardigheid
De kinderen van groep 1 tot en met 8 maken kennis met
de verschillende aspecten en technieken van het teken- en
handvaardigheidsonderwijs. Wij maken hierbij gebruik van
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
In alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar
gestart met lessen uit Grip op de groep. Deze oefeningen
helpen de leerkracht een positieve leeromgeving te
creëren. Ook stelt de leerkracht samen met de leerlingen
groepsregels op. In groep 1/2 wordt er gewerkt met
de methode SOEMO. Tweewekelijks wordt er uit deze
methode een les gegeven. Op de deur van het lokaal
hangt een kaart met daarop het thema dat op dat moment
behandeld wordt.
Verder besteden we ook aandacht aan de sociaal
emotionele ontwikkeling middels De Gelukskoffer. Deze
lessen worden om het jaar gegeven in groep 1 t/m 8 en
hebben als doel de leerlingen te laten werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling; het ontdekken van hun eigen
invloed op geluk.
Yoga
In groep 3 en 4 (en enkele kleutergroepen) geeft een
hiervoor geschoolde leerkracht kinderyoga. Bij kinderyoga
maken de kinderen spelenderwijs kennis met yoga.
Het is veel meer dan alleen maar het doen van
yogaoefeningen. Tijdens de lessen worden er

Alle groepen krijgen instructie met ondersteuning van een
digitaal schoolbord. De groepen 1 en 2 zijn voorzien van
een touchscreen waarmee de leerkracht de kinderen van
alles kan leren, maar waarop de kinderen ook zelf werken.
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van
computerprogramma’s die de functieontwikkeling (bijv.
begrippen als voorste, achterste, kleuren) bevorderen.
Vanaf groep 3 maken we onder andere gebruik van
oefensoftware die bij de vakmethode hoort. Deze
software is steeds meer adaptief om de kinderen op hun
eigen niveau te laten werken. Daarnaast worden digitale
leermiddelen ingezet om lesinhoud op een andere
manier te laten verwerken, zodoende dat dit past bij de
belevingswereld van de leerlingen. Werken met
fotografie, videomontage en animaties zijn hier pakkende
voorbeelden van.
Alle leerlingen hebben vanuit school de beschikking over
een eigen Microsoft 365 account. Het gebruik van Word,
Excel, Powerpoint, Outlook en Teams gaat via de cloud.
Leerlingen kunnen thuis- en schoolwerk zo makkelijk
combineren.
yogaoefeningen gedaan en is er ruimte voor dans en
visualisaties. Kinderen leren tijdens het ene onderdeel
te ontspannen en bij een andere oefening spelen juist
concentratie en evenwicht een rol.
Bewegingsonderwijs
De school vindt sporten en bewegen enorm belangrijk.
Alle groepen van de school hebben 2x in de week een
gymles van een vakleerkracht: de groepen 1 en 2 in het
speellokaal, de groepen 3 t/m 8 in de grote gymzaal. Als
het mooi weer is vinden de gymlessen buiten plaats op het
Florapark.
Het is voor de kinderen prettig als ze zich zelfstandig
kunnen uit- en aankleden, denkt u aan gemakkelijke
kleding. De gymkleding blijft op school. Daarnaast spelen
de kinderen van groep 1 en 2 in principe dagelijks buiten
op het eigen schoolplein.
In de acht leerjaren oefenen de kinderen systematisch alle
grondvormen van bewegen. Voor de gymles trekken de
kinderen hun gymkleding en gymschoenen aan. I.v.m. met
de veiligheid zijn gymschoenen verplicht. Na afloop van
de les gaan de kinderen vanaf groep 5 douchen.
obs Bos en Vaart: digitale leerwereld
ICT is een speerpunt van obs Bos en Vaart. Als school
willen wij ons hierin onderscheiden.
De school heeft een ambitieus vierjarenplan voor ICT. Eén
van de meest aansprekende onderdelen uit dit plan is het
verder uitwerken van een leerlijn digitale geletterdheid.

Aan het eind van groep 8 zijn de kinderen
computervaardig. In groep 7 krijgen de leerlingen de kans
om met 10-vingers blind te leren typen. Zij hebben dan
ook onderricht gehad in het veilig en verantwoord omgaan
met internet en sociale media.
Obs Bos en Vaart maakt ook steeds meer gebruik van
digitale lesboeken. Op dit moment hebben we voor
bepaalde vakgebieden geen boeken van papier meer.
Het volgen van de vorderingen van uw kind gebeurt
ook steeds meer met hulp van de computer. Alle
resultaten van de Cito- volgtoetsen worden in een digitaal
LeerlingVolgSysteem vastgelegd. In het programma Esis
worden de rapporten gemaakt en vindt verslaglegging van
de verschillende gesprekken over de leerlingen plaats.
In het digitale leerlingvolgsysteem Scol wordt de sociale
competentie van leerlingen in kaart gebracht.
Het beheer van de computers en de iPads valt onder
de verantwoordelijkheid van de ICT-coördinatoren. Zij
kunnen bij technische problemen terugvallen op een
bovenschoolse service desk.

De groepen 4 t/m 8 zijn al enkele jaren uitgerust met
iPads. Planmatig zijn de iPads in het onderwijs van deze
groepen geïntegreerd. In groep 1 t/m 3 wordt de iPad op
wat kleinere schaal ingezet.
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5. Passend onderwijs
Inleiding
De meeste kinderen op school kunnen de basisschool
zonder zorgen en problemen doorlopen. Er zijn
echter altijd leerlingen, die op welke manier dan ook
extra begeleiding en zorg behoeven. Binnen onze
mogelijkheden van passend onderwijs zal er ook voor
deze kinderen een plek zijn op obs Bos en Vaart.
Het zorgteam
Het zorgteam bestaat uit drie intern begeleiders en de
gedragsspecialist van de school. Zij vormen samen het
aanspreekpunt voor de leerlingenzorg op de school.
De intern begeleider (IB-er) organiseert het passend
onderwijs, uiteraard onder eindverantwoordelijkheid van
de directie.
Het zorgteam coördineert en bewaakt de cognitieve en
sociaal-emotionele voortgang van de leerlingen tijdens
hun hele basisschoolperiode.
IB-ers en gedragsspecialist hebben een ondersteunende
en adviserende rol in de richting van leerkrachten. Dit
gebeurt door gesprekken te voeren met leerkrachten
en hulp te bieden bij het opstellen en uitvoeren van
groepsplannen. Het observeren in de groepen, het
bewaken van het leerlingendossier en het bijhouden van
het leerlingvolgsysteem, behoort ook tot de taken van het
zorgteam.
Ook is er een belangrijke rol weggelegd in gesprekken
met ouders, instanties en deskundigen van buiten de
school zoals bijvoorbeeld de schoolarts, de logopediste,
de fysiotherapeute, psychologen, CJG-coach en (ortho)
pedagogen. Jaarlijks wordt afgesproken welke groepen het
zorgteam begeleidt.
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Leerlingvolgsysteem
Om de vorderingen van uw kind zo goed mogelijk te
volgen heeft obs Bos en Vaart een leerlingvolgsysteem. Het
leerlingvolgsysteem is bedoeld om te zien of kinderen
inderdaad opnemen wat wij ze aanbieden en of ze zich
voldoende ontwikkelen langs hun eigen ontwikkelingslijn.
We gaan uit van het kunnen van de kinderen zelf, maar
daarbij houden wij ook altijd in het oog wat gemiddeld
van kinderen op een bepaalde leeftijd verwacht kan
worden. De leerlingen in groep 1 en 2 worden gevolgd
door middel van observaties. In het schooljaar 2022-2023
implementeren wij een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem
voor de kleuters.
In de groepen 3 tot en met 8 nemen wij twee keer per
jaar CITO-toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. De
afnamemomenten zijn halverwege en aan het einde van
het schooljaar. We toetsen technisch lezen, begrijpend
lezen, rekenen en spelling.
In deze groepen nemen we tevens tussentijdse toetsen af,
behorend bij de methodes. Dit om regelmatig na te gaan of
uw kind een goede ontwikkeling doormaakt.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast cognitief
ook sociaal-emotioneel een ontwikkeling doormaken.
We volgen deze ontwikkeling systematisch door het
invullen van observatielijsten. Dit doen we middels het
leerlingvolgsysteem Scol.
De toets- en observatiegegevens bewaren we in het digitale
leerling-dossier, om zo de ontwikkeling van uw kind door
de hele school goed te kunnen volgen
Bespreking vorderingen en toetsen met ouders
Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een
gesprek. Aan het eerste gesprek is geen rapport gekoppeld.

De leerkrachten gaan tijdens dit gesprek de dialoog aan
met de ouders. Onderwerpen als welbevinden, sociale
ontwikkeling en werkhouding, thuis en op school, zullen
centraal staan.
Een tweede gesprek n.a.v. het rapport vindt later in het
schooljaar plaats. Vanaf eind groep 1 krijgen de kinderen
hun eerste rapport. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee
keer per jaar een rapport. Hierin kunnen ouders lezen
hoe hun kind het in de voorgaande periode heeft gedaan.
Naar aanleiding van het eerste rapport worden alle ouders
uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. In deze
rapportbespreking worden ook de toetsresultaten van het
CITO leerlingvolgsysteem besproken. De resultaten van de
toetsen komen ook in het rapport te staan. Dit dient ieder
jaar te worden ondertekend door ouders en leerkracht. De
rapporten worden bewaard in Esis en voor het begin van
het nieuwe schooljaar besproken en overgedragen aan de
volgende leerkracht. Wanneer een kind door bijvoorbeeld
een verhuizing naar een andere school vertrekt, zorgen
wij voor een onderwijskundig rapport. Middels dit rapport
geven wij de noodzakelijke informatie door aan de nieuwe
school.
Groepsbespreking
Twee keer per jaar, aan het begin en in het midden
van het schooljaar, bespreekt de groepsleerkracht met
de intern begeleider de groep. De vorderingen en het
welbevinden van de groep worden dan doorgenomen.
Ook de toetsresultaten zijn onderwerp van gesprek. Tijdens
deze bespreking wordt ook een aanzet gedaan voor de
groepsplannen. Deze plannen worden tevens twee keer
per jaar tussentijds geëvalueerd met de intern begeleider.

Day a week school
Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief
talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen
die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het
reguliere onderwijs hen kan bieden. Jaarlijks maken enkele
leerlingen van de school hier gebruik van.
Groepsplannen
Binnen het onderwijs op obs Bos en Vaart is er ruimte voor
differentiatie. We geven vorm aan deze differentiatie
middels de zogenaamde groepsplannen. Het groepsplan
beschrijft kernachtig het aanbod voor een bepaalde
periode voor alle leerlingen van de groep. Om tegemoet
te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van
kinderen, wordt er binnen het groepsplan gewerkt op drie
niveaus. In het groepsplan staan de doelen, de inhoud, de
aanpak/methodiek, de organisatie en de evaluatie van het
plan beschreven.
Kleuterschoolverlenging en doublure.
Soms komt het voor dat de leerkracht en de intern
begeleider tot de conclusie komen, dat alle extra zorg en
begeleiding onvoldoende effect hebben op de ontwikkeling
van een bepaalde leerling. In overleg met de ouders nemen
we dan het besluit om een kind kleuterverlenging te geven
of een groep over te laten doen. Hierbij wordt gekeken
naar het leerlingvolgsysteem en de ontwikkeling op
sociaal-emotioneel gebied.
Bij de overgang van groep 2 naar 3 wordt voor de
kinderen, die jarig zijn in oktober, november en
december, zorgvuldig gekeken of een overgang naar
groep 3 verantwoord is. We doorlopen hierbij de stappen,
die omschreven staan in het protocol verlengen en
doorstromen.
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In het geval van een verlenging of doublure is er uitvoerig
contact tussen leerkracht en ouders. Mocht er een
meningsverschil blijven bestaan dan ligt de uiteindelijke
beslissing bij de schoolleiding.
Onderzoek
Om de noodzakelijke afstemming van onderwijs en zorg te
kunnen realiseren, is het soms nodig om nader onderzoek
te doen. De school heeft hier jaarlijks een bepaald budget
voor. Het is natuurlijk ook mogelijk voor ouders om zelf
een deskundige in te schakelen. Overleg met school is
hierbij essentieel.
Met welke onderzoeken kan uw kind eventueel te
maken krijgen?
- Pedagogisch didactisch onderzoek / intelligentie
onderzoek
Dergelijk onderzoek geldt voor leerlingen, die
na herhaalde langdurige extra instructie toch een
leerachterstand behouden. Er wordt onderzocht hoe
het komt dat de leerling de stof niet of onvoldoende tot
zich kan nemen. Vaak komen we hier achter door het
afnemen van een intelligentie onderzoek. Voor de afname
van dergelijke onderzoeken werken we samen met
verschillende orthopedagogen en psychologen.
- Dyslexie onderzoek
Een dyslexie onderzoek wordt afgenomen als het lezen
en/of het spellen van een leerling zich, ondanks dat er
gedurende minimaal een jaar structureel een aantal keer
per week extra hulp geboden is, onvoldoende blijkt te
ontwikkelen en voldoet aan bepaalde landelijk vastgestelde
criteria. Voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring is
het van belang dat de school middels groepsplannen aan
kan tonen dat er planmatig extra ondersteuning is geboden
op het gebied van lezen en/of spelling.
Indien er sprake is van dyslexie krijgt het kind
een dyslexieverklaring. Daarbij worden passende
handelingsadviezen gegeven voor leerkrachten van het
basis- en voortgezet onderwijs. Als school zullen wij een
handelingsplan maken waarin aangegeven wordt op welke
wijze wij de dyslexie verder zullen begeleiden. Dit plan
wordt met ouders en leerling besproken.
Hoe wij binnen de school omgaan met de signalering
en het begeleiden van dyslectische kinderen, staat
omschreven in het dyslexie protocol.
- Overig diagnostisch onderzoek
Het kan voorkomen dat een leerling gedurende een lange
tijd niet goed in zijn/haar vel zit. Vaak ontstaat er dan
een achterstand op sociaal-emotioneel gebied en dit kan
ook zijn weerslag hebben op de leerprestaties van het
kind. Ook kan het zo zijn dat een leerling werkhoudingen/of concentratieproblemen heeft die hem/haar in
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het leren belemmeren, of kan er sprake zijn van andere
problematiek. Indien noodzakelijk kan de school, na
overleg met ouders, de hulp van een psycholoog inroepen
voor nader onderzoek of ouders doorverwijzen naar
specialisten buiten de school.
Speciaal (basis) onderwijs
In een enkel geval komt het voor dat een leerling, zich
ondanks alle extra begeleiding, onderzoek en zorg,
onvoldoende ontwikkelt op de basisschool. In overleg met
ouders wordt er dan bekeken of het kind wellicht beter
tot zijn recht kan komen in het speciaal (basis) onderwijs.
Een plaatsing op een dergelijke school loopt via het
samenwerkingsverband.
Onze school valt binnen het samenwerkingsverband
Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. In dit
samenwerkingsverband werken de basisscholen en
scholen voor speciaal basisonderwijs uit de regio ZuidKennemerland aan een centrale opdracht: ‘Het inrichten
van een structuur, waarbij alle leerlingen die zorg
krijgen die ze nodig hebben, om een ononderbroken
ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen’. Het
zorgplan vormt het centrale beleidsdocument van het
samenwerkingsverband.
Het Onderwijsloket Haarlem
Op initiatief van het Samenwerkingsverband en
verschillende schoolbesturen is het Onderwijsloket
Haarlem opgericht. Hier kunt u als ouders van leerlingen,
met extra begeleidingsbehoefte in het onderwijs, terecht
met uw vragen. De consulent van het onderwijsloket
geeft u onafhankelijke voorlichting en advies. Samen
met u wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor
uw kind en wat de mogelijkheden van begeleiding zijn
op de basisschool. De consulent onderhoudt contacten
met scholen en andere instellingen die speciale zorg of

deskundigheid kunnen aanbieden. De consulent draagt
zorg voor ondersteuning van de ouders in het traject
naar plaatsing of begeleiding. Meer informatie over
het onderwijsloket kunt u vinden op de website www.
onderwijslokethaarlem.nl
Jeugdgezondheidszorg
We hebben als school een nauwe samenwerking met de
afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 2x per jaar
is er contact tussen de intern begeleiders en de GGD.
Schoolarts en/of verpleegkundige onderzoeken alle
leerlingen van groep 2 en groep 7. Hierbij worden onder
andere gehoor, gezichtsvermogen en lengte en gewicht
gemeten.
De leerlingen van zowel groep 2 als groep 7 worden
doorgaans op school onderzocht. Mocht een leerkracht
(in overleg met de IB-er) het van belang vinden dat de
schoolarts een bepaalde leerling tussentijds onderzoekt,
dan wordt er met toestemming van de ouders een afspraak
gemaakt.
Uit zo’n onderzoek kan een verwijzing naar bijvoorbeeld
logopedie en/of fysiotherapie voortkomen.
Kindercoaching
Kinderen die op sociaal-emotioneel gebied niet lekker in
hun vel zitten kunnen baat hebben bij coaching. Dit is
kortdurende hulp om het kind weer in zijn kracht te zetten.
Door kwaliteiten te benoemen en het kind extra
individuele aandacht te geven kunnen problemen worden
opgelost. In spelvorm of op een creatieve manier wordt
samen met het kind naar oplossingen gezocht. De
school beschikt over twee eigen opgeleide kindercoaches.
Coachen gaat altijd in overleg met de leerkracht, de intern
begeleider en de ouders.

Logopedie en fysiotherapie
Onder logopedie vallen problemen op het gebied van
articulatie, spraakontwikkeling, mond ademen, verkeerd
slikken, zuiggewoontes, stem, stotteren, gehoor en
spreekademhaling. Ook kan er logopedische hulp geboden
worden ten aanzien van de taalontwikkeling van kinderen
en zijn er logopedisten die gespecialiseerd zijn in de
behandeling van leesproblemen en dyslexie.
De school is een samenwerkingsverband aangegaan
met logopediepraktijk Haarlem Zuid. De logopedie- /
dyslexiebehandelingen zullen zoveel mogelijk
plaatsvinden binnen de school. Als u meer informatie wilt
over de praktijk kunt u de website bezoeken
www.logopediehaarlem.nl en als u uw kind wilt
aanmelden voor logopedie, kunt u hem/haar aanmelden
op deze site. Een verwijzing van de huisarts of schoolarts
is noodzakelijk en aan ouders kan, afhankelijk van de
zorgverzekering, een eigen bijdrage worden gevraagd.
Het voordeel van deze samenwerking voor school is de
korte lijn met de behandelend logopedist en hierdoor
betere afstemming op het onderwijs en de ontwikkeling
van het kind.
Naar fysiotherapie worden kinderen verwezen die een
zwakke grove- of fijne motoriek hebben. We hebben een
korte lijn met praktijk Zuider-Emmakade. Dit zorgt voor
een goede afstemming.
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6. Wie werken er in de school?
Het schoolteam
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kwaliteit van
een school afhangt van de mensen die er werken. De
leerkrachten werken bij ons op school niet op eigen
houtje, maar overleggen regelmatig met elkaar over de
kinderen, de manier van lesgeven en het oplossen van
problemen. Dat gebeurt in gezamenlijke vergaderingen,
maar ook op andere ogenblikken tijdens of na schooltijd,
kiezen leerkrachten momenten van overleg.
Als schoolteam ervaren wij een open collegiale sfeer. De
teamleden van obs Bos en Vaart weten dat ze er nooit
alleen voor staan.
De groepsleerkracht
De belangrijkste persoon op school voor uw kind is
natuurlijk de juf of meester bij wie hij/zij in de groep zit.
Sommige leerkrachten hebben ook niet-groepsgebonden
taken onder schooltijd.
Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?
Ziekte komt nooit gelegen. Als er een collega ziek is,
proberen we voor een vervanger te zorgen. Binnen de
organisatie van een grote school heeft obs Bos en Vaart
tevens mogelijkheden om bij ziekte van een leerkracht de
klas op te vangen. Indien er geen vervangende leerkracht
beschikbaar is, bekijken we of er iemand binnen de
school, tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te
geven. Dit zal dan helaas wel ten koste van de primaire
taken van deze persoon gaan. Wij sluiten echter niet uit dat
er ook situaties kunnen ontstaan waardoor een groep thuis
moet blijven.
In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd
inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun
kind(eren) kunnen zorgen. Elke groep heeft een map
waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is.
Andere personen in de school
Uw kind krijgt behalve met de eigen groepsleerkracht ook
met anderen te maken in de school.
Zo kennen wij op obs Bos en Vaart:
• De directie, die bezig is met en verantwoordelijk is voor
allerlei beleidszaken en de organisatie.
• De onderwijsassistent en lerarenondersteuner die
ondersteunende taken uitvoert tijdens de lessen.
• De vakleerkracht bewegingsonderwijs, die gymlessen
aan groep 3 tot en met 8 geeft.
• De vakdocent Engels die Engelse les geeft aan alle
groepen van de school.
• De vakdocent muziek die muzieklessen geeft aan de
groepen 3 t/m 8.
• De conciërge, die allerlei (huishoudelijke)
werkzaamheden voor de school verricht

16

• De bouwcoördinatoren als specialisten doorgaande lijn
onder-, midden- en bovenbouw.
• De administratief medewerker, die de administratie van
de school verzorgt.
• De schoolopleiders, die de aanspreekpunten zijn van
alle personen die stage lopen in de school
• Stagiaires van opleidingen (hun werk met kinderen valt
onder onze verantwoordelijkheid).
• De hulpouder, die o.a. helpt bij het overblijven tussen
de middag, in de bibliotheek, in de schooltuinen en bij
feesten.
• De interne begeleider, die verantwoordelijk is voor de
leerlingenzorg.
• De ICT specialist die het onderwijs met digitale
apparatuur coördineert en ondersteunt.
• De specialist kunst en cultuur, die de kunstzinnige en
culturele activiteiten op de school coördineert.
• De gedragsspecialist, tevens vertrouwenspersoon
• De leesspecialist
• De pedagogisch medewerkers van Op Stoom

7. De ouders
Algemeen
Op obs Bos en Vaart is plaats voor kinderen, leerkrachten
en ouders. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan
de ouders. Het gaat over betrokkenheid, inspraak, en
participatie van ouders. Interesse van ouders werkt enorm
motiverend, zowel voor kinderen als voor leerkrachten en
draagt bij aan een positieve sfeer. Er zijn op school enkele
werkgroepen van ouders, die op verschillende terreinen
hulp en ondersteuning bieden.
Educatief partnerschap
Onder educatief partnerschap verstaan we:
Een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school
teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.
Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel
mogelijk samen.
School en ouders onderschrijven hierbij de volgende
uitgangspunten:
- Ouders en school hebben de overtuiging dat je samen
meer kunt bereiken in de opvoeding en begeleiding van
kinderen dan ieder op zich.
- Educatief partnerschap gaat uit van de gelijkwaardigheid
van de partners en impliceert een wederzijdse
betrokkenheid.

Dat doen we op basis van het besef dat we een
gezamenlijk belang hebben, vanuit een positieve
grondhouding met respect voor elkaars opvattingen
en begrip voor elkaars positie en met een groeiend
vertrouwen in elkaar.
- Educatief partnerschap erkent verschillen in
eindverantwoordelijkheden.

Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor
de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft
eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
- Goede communicatie tussen school en ouders is
voorwaarde voor het succes van educatief partnerschap.
Jaarlijkse brainstormsessies tussen een vertegenwoordiging
van ouders en het schoolteam hebben geleid tot enkele
goede voorbeelden van educatief partnerschap op OBS Bos
en Vaart. Dit zijn o.a.
- De organisatie van twee techniekdagen per schooljaar.
Tijdens deze techniekdagen organiseren ouders en
leerkrachten workshops rond wetenschap en techniek.
- Oudergesprekken aan het begin van het schooljaar
waarin ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek
gaan over wederzijdse verwachtingen.
- Overdrachtsformulieren die ouders en kinderen samen
invullen met een boodschap voor de nieuwe leerkracht.
Deze formulieren worden vrijblijvend aan het eind van
het schooljaar ingevuld.
- Afspraken tussen school, ouders en kinderen teneinde
obs Bos en Vaart steeds ‘groener’ te maken.
Medezeggenschapsraad
Op school is een medezeggenschapsraad (MZR), die
gevormd wordt door ouders en leerkrachten. De MZR
bespreekt beleidszaken die met de school te maken
hebben, doet gevraagd en ongevraagd voorstellen aan het
bestuur en heeft op onderdelen van het beleid instemmingen/of adviesrecht. De MZR behartigt daarmee formeel
de belangen van allen, die bij de school betrokken zijn.
Dit geeft met name ouders de gelegenheid invloed uit
te oefenen op het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
De MZR van obs Bos en Vaart is vertegenwoordigd in
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het
openbaar primair onderwijs Haarlem (GMR) en oefent
langs deze weg ook invloed uit op het bestuur.
De ouders van de school
Veel ouders van obs Bos en Vaart spannen zich
in voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het is niet alleen leuk om extra betrokken te zijn bij de
school van je kinderen, ook de school en de kinderen
hebben er plezier van. Sterker nog, de inzet van ouders
is op allerlei terreinen onmisbaar. Denk eens aan de
rol die klassenouders vervullen, of bijvoorbeeld aan
hulp bij Sinterklaas en Kerst. Ouders denken mee over
de ontwikkeling van de schoolautomatisering, ze zijn
pleinwacht bij het overblijven, zorgen voor vervoer bij
excursies, of ze organiseren samen met leerkrachten
verschillende festiviteiten.
Ouders en verkeer
Sinds enkele jaren heeft de school een verkeerscommissie,
die uit ouders en leden van het schoolteam bestaat.
De verkeerscommissie regelt (jaarlijks) enkele
verkeersprojecten voor de kinderen, zoals het
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dodehoekproject en het ANWB street-wise-project, maar
is vooral in het leven geroepen ten behoeve van de
verkeersveiligheid rond de school. Dankzij de inzet van
ouders worden er dagelijks verkeersbrigadiers op het
zebrapad op de Wagenweg ingezet. Ouders, die hieraan
hun medewerking verlenen, hebben een cursus van
de politie Kennemerland gehad en verlenen tijdens de
ochtendspits, als verkeersbrigadier, hulp bij de oversteek.
Om de toestroom van alle leerlingen en hun begeleidende
ouders zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij
een aantal belangrijke afspraken op een rijtje gezet. Deze
afspraken kunt u nalezen op onze schoolApp.

Wilt u op welke manier dan ook iets doen voor de school
van uw kind, dan bent u van harte welkom.
Er is altijd meer te doen dan gedaan kan worden. Meer
weten? Vraag het de klassenouder, schiet een ouderraadlid
aan, of stuur een mail aan ouderraad@bosenvaart.nl. Op
de schoolapp, bij welkom, leest u de namen van de leden
van de ouderraad.

De oudervereniging: de gezamenlijke ouders
Zodra een kind leerling wordt van obs Bos en Vaart, zijn
de ouders automatisch lid van de oudervereniging. De
oudervereniging is een platform waar ouders hun vragen,
ideeën en opmerkingen kwijt kunnen en de vereniging
behartigt de belangen van de ouders in de school.
Bovendien streeft de oudervereniging ernaar de inzet van
ouders optimaal te benutten.
Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad,
die uit ongeveer acht ouders bestaat. De taken van de
ouderraad zijn divers. Voor verschillende taken is een
commissie in het leven geroepen, waarin ouderraadleden,
ouders en leerkrachten nauw samenwerken. Momenteel
functioneren er o.a. commissies voor de bibliotheek, sport,
verkeer, feesten en evenementen en voor automatisering op
school.
Twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor
een vergadering van de oudervereniging, waar actuele
onderwerpen aan de orde komen. De ouders nemen
tijdens die vergadering besluiten over zaken als financiële
ouderbijdragen en besteding van de oudergelden.
Aansluitend aan de vergadering komt er veelal in een
informele bijeenkomst, steeds een bijzonder thema aan
bod.
De ouderbijdrage maakt het mogelijk
Jaarlijks wordt van de ouders een - overigens vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt
jaarlijks door de ouders, op de algemene ouderavond,
vastgesteld. In het schooljaar 2021-2022 bedroeg deze
€100,00. Dit bedrag is inclusief een bijdrage voor de
jaarlijkse schoolreis. Met de ouderbijdragen bekostigt de
Oudervereniging allerlei activiteiten en projecten, die
boven en buiten het eigenlijke onderwijs uitstijgen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan vieringen of de lief- en
leedpotjes per klas. Zo draagt de Oudervereniging
financieel bij aan het cultuuronderwijs en aan de
Website van de school. Het bankrekeningnummer van de
Oudervereniging is NL84INGB0004165046.
Kortom: welkom!
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Schoolapp
Ouders van de ingeschreven leerlingen kunnen deze
speciale basisschoolapp downloaden. D.m.v. de app
is directe communicatie met alle ouders van de school
mogelijk. De schoolleiding en de leerkrachten kunnen
pushberichten voor belangrijke mededelingen versturen.
Ouders kunnen eenvoudig en snel ziekmeldingen en
verlofaanvragen indienen. De app wordt ook gebruikt voor
het verstrekken van informatie zoals de jaarkalender en het
overzicht van vakanties en vrije dagen.
Informatieavond en kijkmomenten
Aan het begin van het schooljaar worden ouders
uitgenodigd voor de informatieavond van de groep
waarin hun kind zit. De leerkracht vertelt o.a. over de
manier van werken in de groep, de afspraken en het
onderwijsinhoudelijke programma van dat schooljaar.
Ouders kunnen ook materiaal en methodes bekijken op die
avond.
Twee keer per jaar is er een kijkavond en/of kijkochtend,
waarop ouders samen met hun kind(eren) naar school
kunnen komen om het werk te bekijken. De data van
de informatieavonden en de kijkmomenten vindt u in de
schooljaarkalender op de schoolapp.

Veiligheid en privacy
Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en
werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze reden is het beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld. Het beleid is in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG regelt
de privacy van de betrokkenen van wie gegevens worden
verwerkt en geeft u als ouders/verzorgers waarborgen als het
gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen.
Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Om
deze reden is het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme protocollen
en regelingen die voldoen aan de wettelijke eisen. Meer
informatie over privacy kunt u lezen op de website van obs
Bos en Vaart. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij
de schooldirectie.

toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot medewerkers
van onze school die met uw kind werken.
Omdat obs Bos en Vaart onderdeel uitmaakt van
Spaarnesant worden daar ook een beperkt aantal
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de
gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Digitaal administratiesysteem
Op obs Bos en Vaart gaan wij zorgvuldig om met de
privacy van uw kinderen. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren door en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die
daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van
u bij inschrijving op onze school. Ook houden wij digitaal
de leerprestaties en ontwikkelingen van uw kind bij in een
leerlingdossier. Het schoolrapport dat uw kind krijgt is hier
een uitwerking van.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en

Gegevens klassenlijst
Op onze school wordt, per klas, een lijst gemaakt met
de contactgegevens van de leerlingen. Deze lijst is erg
praktisch om te delen met andere ouders, bijvoorbeeld
als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als
er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld
huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om
de naam van uw kind, diens adres, mailadres en uw
telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouder(s
van de) klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar
tegen heeft, worden de contactgegevens niet gedeeld (en
moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de

Digitaal leermateriaal
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal.
De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerlinggegevens. Spaarnesant heeft met alle
leveranciers strikte afspraken gemaakt en vastgelegd over
het gebruik van persoonsgegevens, zodat ongeoorloofd
gebruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt
alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is
volgens de wet.
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klassenlijst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, dus niet
voor andere doeleinden.
Publicatie beeldmateriaal
Op onze school laten wij u d.m.v. foto’s en video’s
zien waar we mee bezig zijn. Wij laten graag met
beeldmateriaal zien waar onze school en ons bestuur
voor staat. Wij stellen uw toestemming dan ook zeer op
prijs. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden, bv. tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen.

Website
De website www.bosenvaart.nl is in eerste instantie
bestemd voor potentiële nieuwe ouders en
geïnteresseerden van de school.
Zo vindt u hier informatie over o.a. de schooltijden en de
plaatsing van nieuwe leerlingen. Ook kunt u op de website
de schoolgids en het schoolplan vinden.

U kunt er van uit gaan dat wij zorgvuldig omgaan met
beeldmateriaal, teneinde te voorkomen dat leerlingen
hiervan schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s
en video’s geen namen van leerlingen. We vinden het
belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk
dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet of in andere
publicaties verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door
ons, of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten.
De school heeft daar geen invloed op, maar wij doen
een dringend beroep op alle ouders en leerlingen om zeer
terughoudend om te gaan met het gebruik van foto’s en
video’s op sociale media en internet.
Het zou goed zijn uw toestemming samen met uw zoon/
dochter te bespreken. We merken dat oudere leerlingen
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.
Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze waarom het
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor
onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stagiair(e) op te nemen, zullen we u daar apart over
informeren. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel
willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd en op elk moment terugkomen op
de door u gegeven toestemming. Wij herinneren u hier
jaarlijks aan in onze schoolgids.

Communicatie en klachten
Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u
iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de
school melden. Als het betrekking heeft op een voorval in
de klas richt u zich in de eerste plaats tot de groepsleerkracht.
In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste
oplossing. Zo niet dan kunt u zich tot de schoolleiding
richten.
In deze en andere gevallen kunt u zich ook richten tot de
interne vertrouwenspersoon.
Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon of contactpersoon fungeert
als aanspreekpunt binnen de school bij klachten. De interne vertrouwenspersoon luistert en beoordeelt de klacht. Hij
of zij kan samen met u naar een passende oplossing zoeken of kan u al naar gelang de aard en ernst van de klacht
doorverwijzen naar de schoolleiding, het bestuur van
Spaarnesant of de externe vertrouwenspersoon seksuele
intimidatie en ongewenst gedrag, voor verdere behandeling
van de klacht.
Bij ons op school kunt u terecht bij Esther Willard en Joost
Stange.
De interne vertrouwenspersoon is te bereiken op het
nummer van de school: 023 5325625 of een mail naar
esther@bosenvaart.nl of joost@bosenvaart.nl.
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Klachtenregeling
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen klachten
indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten
daarvan van het bestuur, de directie en het personeel.
De klachtenregeling van Spaarnesant gaat ervan uit dat
de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in
de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de
klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep
doen op het bestuur, een vertrouwenspersoon dan wel de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Externe vertrouwenspersonen
Leerlingen en hun ouders kunnen met klachten die
betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten, discriminatie en racisme terecht bij
de vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het team
jeugdartsen van de GGD Kennemerland:
Mevrouw Suzanne Luijt en/of Mevrouw Tiny Bakker
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
T 023-789 1600 (ma t/m vrij 8.30-17.00)
Medewerkers kunnen zich wenden tot:
Mevrouw Annechien Veenemans
Diakenhuisweg 25, 2033 AP Haarlem
T 088-2726103

Bestuur
Wanneer er binnen de school geen passende oplossing
gevonden kan worden, dan kunt u een brief sturen aan het
bestuur van Spaarnesant. Hierin dient u het probleem en uw
wensen aangeven, en hetgeen u reeds heeft ondernomen
om tot een oplossing te komen. Er wordt dan contact met u
opgenomen.
Stichting Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV Haarlem
Landelijke klachtencommissie onderwijs
Mocht ook de tussenkomst van het bestuur niet tot een
bevredigende oplossing leiden dan resteert de formele
weg naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Spaarnesant is hierbij aangesloten. Deze commissie
behandelt de klacht en geeft het bestuur advies over de
gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen.
Meer informatie over de klachtencommissie, de procedure
en het klachtenreglement kunt u vinden op de website
www.onderwijsgeschillen.nl.
Het staat leerlingen, ouders en medewerkers overigens vrij
rechtstreeks contact op te nemen met:
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
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Misstanden en integriteit
Spaarnesant vindt het belangrijk dat misstanden worden
voorkomen en waar nodig aangepakt. Deze regeling vermeldt hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand.
Indien u misstand constateert of een vermoeden hebt van
een misstand dan kunt u dit liefst schriftelijk en gemotiveerd
melden bij de schooldirectie van de desbetreffende locatie.
Heeft de misstand betrekking op de schooldirectie dan meldt
u dit bij het bestuur van Spaarnesant. Wanneer zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de
weg staan of in de in de regeling genoemde uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden gedaan bij de externe
vertrouwenspersoon integriteit.
De gedragscode geldt voor iedereen die te maken heeft met
Spaarnesant. In deze code staan ons integriteitsbeleid en
algemene gedragslijnen geformuleerd. De code biedt een
kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel
of niet aanvaardbaar gedrag.
Meldpunt vertrouwenspersoon Integriteit
Bernadette Hes-Boots
+31 (0)6 255 384 58
bernadettehes@gmail.com
De klachtenregeling en vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) staan op de website.
https://www.spaarnesant.nl/organisatie/gedragscodes/
Schorsing en verwijdering van leerlingen
Leerlingen kunnen worden geschorst of verwijderd van
school als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door de
leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s). Hiervan is sprake
als de veiligheid van leerlingen of personeel in het geding is.
Hiervoor is als onderdeel van het veiligheidsplan een protocol door Spaarnesant vastgesteld.
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8. De ontwikkeling van het onderwijs
Uitgangspunten
Onderwijs is altijd in beweging. Bij ons streven om
onderwijs op maat te verzorgen, kijken wij steeds naar
eventuele bijsturing van het onderwijs op onze school.
Onderwijs kan niet los staan van de zaken die in onze
hedendaagse maatschappij spelen. Op onze school
willen we de kinderen in contact brengen met de
werkelijkheid buiten de school. In onze maatschappij
moeten kinderen steeds meer informatie kunnen
verwerken, zijn computers niet meer weg te denken en
worden op het gebied van scholing steeds hogere eisen
gesteld. De school zal er ook voor moeten zorgen dat
de kinderen weet hebben van de waarden en normen,
die in onze maatschappij gelden.
Sociale en culturele vorming is zeker van belang om
straks te kunnen functioneren in onze samenleving. Bij
de uitwerking van onze ideeën in de dagelijkse praktijk
gaan wij regelmatig na of bijstellingen noodzakelijk
zijn.
• We gaan na of de resultaten die de leerlingen behalen
naar verwachting zijn.
• We analyseren als team periodiek waar onze sterke en
zwakke punten liggen.
• We gaan na wat er van buiten de school van ons
verwacht wordt.
Beleidsvoornemens
Onze beleidsvoornemens voor de komende jaren luiden
als volgt:
Versterken van didactische vaardigheden
De succesvolle training De kunst van het lesgeven
is afgerond. Dankzij de training kunnen leerkrachten
het beste uit de lessen halen met nieuwe inzichten en
toepassingen.
Lessen zijn nog effectiever en het didactisch handelen
van de leraren is versterkt. Goede lesdoelen,
coöperatieve werkvormen en het activeren van
voorkennis zijn vaste onderdelen geworden van het
lesgeven.
Eigenaarschap leraren vergroten
Op obs Bos en Vaart werken ervaren leerkrachten. Zij
zijn goed in staat om de juiste keuzes te maken t.a.v.
het aanbod en de wijze waarop het onderwijs wordt
vormgegeven. Het strikt volgen van lesmethodes maakt
leerkrachten afhankelijk. Ruimte voor innovatie en
nieuwe ideeën is slechts beperkt mogelijk. De (over)
productie dat het werken met methodes met zich
meeneemt gaat vaak ten koste van de vrije ruimte en
creativiteit van leraren. Het loslaten van methodes
met behoud van kwaliteit en goede leeropbrengsten is
een grote uitdaging voor de school. Dit schept tevens
ruimte voor de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld
coöperatieve werkvormen en differentiatie.

Kwaliteit muziekonderwijs
Door de inzet van een muziekdocent, voor de groepen
3 t/m 8 heeft de school een flinke impuls gegeven aan
het muziekonderwijs. Hiermee is de kwaliteit van het
muziekonderwijs omhoog gegaan.
Engels wordt belangrijker
De leerlingen van nu worden wereldburgers. Het leren
van de Engelse taal is een onmisbare basisvaardigheid
voor jonge mensen en voor veel beroepen is beheersing
van het Engels essentieel. Dankzij de aanstelling van een
vakdocent, heeft de school een kwaliteitsslag gemaakt.
De vakdocent geeft lessen Engels aan alle groepen van de
school en pakt een leidende rol bij de ontwikkeling van het
vak Engels op de school.
Samen met het schoolteam gaat de vakdocent op zoek naar
een samenhangend en uitdagend onderwijsaanbod voor
alle leerlingen. Hoewel de school beschikt over voldoende
lesmaterialen en een lesmethode Engels heeft de vakdocent
veel vrijheid met betrekking tot de invulling van de lessen.
Digitale Geletterdheid
Kinderen groeien tegenwoordig op in een steeds digitalere
wereld. We organiseren op school diverse activiteiten
om deze kinderen voor te bereiden op een digitaal
veilige toekomst. Op obs Bos en Vaart implementeren
we momenteel een leerlijn digitale geletterdheid om
alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 mediawijs en
apparaatvaardig te laten opgroeien.
Opleiden in de school
Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 gaan 15 Pabo-studenten
in een leerteam aan de slag om te worden opgeleid tot
professionals. In deze nieuwe opzet hebben studenten
nog steeds een vaste stagedag, wat belangrijk is om een
band op te bouwen met de kinderen. Daarnaast is er
een extra (tweede) opleidingsdag in de school, waarop
studenten met elkaar samen werken en in alle groepen van
de school welkom zijn en kunnen zien hoe verschillende
leerkrachten te werk gaan. Het leerteam van studenten
wordt geleid door twee leerkrachten van de school die zijn
opgeleid tot schoolopleider.
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9. De resultaten van het onderwijs
Wat leren de kinderen bij ons?
Op obs Bos en Vaart vinden we het van belang dat kinderen
naar vermogen prestaties leveren. Daarnaast is het ook erg
belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen.
Tijdens de schoolloopbaan van uw kind op obs Bos en Vaart
wordt de ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Indien nodig
vinden aanpassingen plaats in de aanbieding van de leerstof
of wordt er extra ondersteuning geboden.
Toetsresultaten
Door middel van tussentijdse toetsen houden we zicht op
de vorderingen van de leerlingen. Meetbaar zijn de prestaties
die kinderen leveren bij vakken als lezen, rekenen
en taal. Deze gegevens zijn voor ons van belang om te
zien of kinderen inderdaad opnemen wat wij ze aanbieden.
We gaan uit van het kunnen van kinderen zelf, maar
daarbij houden wij ook altijd in het oog wat gemiddeld
van kinderen op een bepaalde leeftijd verwacht kan worden.
Niet alle onderdelen van het onderwijsaanbod zijn
te meten in getallen. We denken dan aan onder andere
zelfstandigheid, oplossen van problemen, sociale vaardigheid
en creativiteit. Over deze vaardigheden geven we wel
een waardering. Hoe wij de zorg voor de kinderen hebben
georganiseerd heeft u kunnen lezen in hoofdstuk 5. Toetsgegevens worden gebruikt om de onderwijsbehoefte van uw kind
aan te passen indien daar signalen voor zijn. We informeren u
vanzelfsprekend over de resultaten van uw kind.
Onze school participeert in het Samenwerkingsverband
Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit alle openbare basisscholen en
zeven algemeen bijzondere scholen in de regio Zuid-Kennemerland.
In totaal gaat het om 37 scholen van veertien
schoolbesturen. Het zorgplan vormt het centrale beleidsdocument van het samenwerkingsverband.
In het zorgplan wordt onder andere aangegeven vanuit
welke doelstellingen het samenwerkingsverband werkt,
hoe de huidige zorgstructuur van het verband eruit ziet en
welke doelen worden nagestreefd.
Voortgezet onderwijs
De overgang naar het Voortgezet Onderwijs wordt door de
school zorgvuldig voorbereid. Het schooladvies komt tot
stand in overleg met de leerkracht van groep 7 en 8, de intern
begeleider en de schoolleiding. We gebruiken hiervoor
de volgende gegevens:
- Het leerlingvolgsysteem (LVS) - Zie hoofdstuk 5.
- De Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) - Deze test
maakt uw kind aan het begin van het
schooljaar in groep 8.
- Het schoolrapport - Ieder schooljaar verzamelt de
school een flink aantal beoordelingen, die dienen als
basis voor het schoolrapport. Ook de werkhouding,
mate van taakgerichtheid, zelfstandigheid, huiswerkattitude,
concentratie etc. dienen als belangrijke graadmeter
in de verwijzing naar het VO
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Als de kinderen onze school verlaten is hun opleiding nog
lang niet afgerond. In onderstaande grafiek is te zien hoe
de gemiddelde verdeling is over de verschillende vormen
van voorgezet onderwijs van de kinderen die de afgelopen
2 jaren obs Bos en Vaart hebben verlaten.
Op zich is het natuurlijk veel belangrijker hoe onze
leerlingen het uiteindelijk doen in het voortgezet
onderwijs. Om dit te volgen krijgen wij een aantal jaren de
rapportgegevens toegestuurd en hebben wij contact met de
betreffende mentoren. Wij horen in deze contacten dat
onze leerlingen het goed doen in het voortgezet onderwijs.

Scholen geven aan het prettig te vinden om leerlingen van
obs Bos en Vaart te krijgen.
Eindtoets
Alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moeten
verplicht een eindtoets maken. Scholen maken hierin zelf een
keuze welke eindtoets er wordt ingezet. Voorheen namen wij
de CITO-eindtoets af. Sinds het schooljaar 2021 – 2022 kiezen
we net als vele andere basisscholen voor de IEP-eindtoets. Als
een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de

basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool
kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen.
Onderwijsinspectie
Het bestuur, de stichting Spaarnesant, heeft onze school
voorgedragen voor de waardering ‘Goed’ . Dit kan als de
basiskwaliteit op orde is en de school zijn (eigen) ambities
overtuigend waarmaakt.
Enige jaren geleden is de school bezocht door twee
inspecteurs van het onderwijs. Voorafgaande aan het bezoek
hebben ze zich goed laten informeren; o.a. door het lezen
van diverse documenten. Tijdens het bezoek hebben de
inspecteurs lessen geobserveerd en gesprekken gevoerd
met ouders, leerlingen, leerkrachten, interne begeleiders
en directeur van de school. Aan het eind van de dag kreeg
de school, als één van de eerste scholen in Haarlem, het
predikaat ‘goed’.
Het rapport van het onderzoek kunt u lezen op de website
www.bosenvaart.nl

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerkrachten en
leerlingen.
De obs Bos en Vaart werkt systematisch aan
kwaliteitszorg. Alle scholen van ons bestuur, de Stichting
Spaarnesant, hanteren hiervoor het instrument de
Kwaliteitsmeter. Eens per twee jaar worden door middel
van vragenlijsten ouders, leerlingen en medewerkers naar
hun mening gevraagd over relevante zaken binnen de
school. Meten is immers weten. Weten wat er leeft bij de
direct betrokkenen van de school.
Wat gaat er goed? Wat kan beter? De opbrengst van de
enquêtes vormt mede de koers van de school voor de
komende jaren. De ouders van onze school honoreren
de school in maart 2019 met een 8,2. Voor de vijfde
achtereenvolgende keer is deze waardering gestegen.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben ook een
vragenlijst ingevuld. De leerlingen waarderen de school
met een 8,4. De personeelsleden van obs Bos en Vaart werken
met veel plezier op de school. Het rapportcijfer is een 8,3.
Dit is in vergelijking met andere scholen erg hoog.
De volledige uitslag van het tevredenheidsonderzoek 2019
vindt u op de website www.bosenvaart.nl.

25

obs Bos en Vaart / Schoolgids

10. Regeling schooltijden
groep 5 t/m 8

groep 1 t/m 4
maandag-dinsdag en
‘s morgens
8.30
‘s middags
13.00
woensdag
’s morgens
8.30
vrijdag
’s morgens
8.30

donderdag
– 12.00 uur
– 15.00 uur
– 12.15 uur
– 12.00 uur

’s Morgens gaat om 8.15 uur de bel. De kinderen mogen
dan naar hun lokaal gaan.
De lessen van alle groepen beginnen om 8.30 uur.
Als ouder heeft u even de tijd om uw kind naar de klas te
begeleiden, gedag te zeggen of iets aan de leerkracht te
vragen. We vragen u het afscheid kort te houden. Het is
voor kinderen belangrijk de dag rustig te beginnen.
We vragen u, als u uw kind na schooltijd komt halen,
buiten op het plein op hem of haar te wachten. De
leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten.
In verband met de bezetting van het plein kan het
voorkomen dat de middagpauze om 11:45 start tot 12:45
of van 12:15 tot 13:15.
Ziekte of verhindering
Bij ziekte of verhindering graag bericht via de schoolapp
vóór schooltijd. Als uw kind niet op school is en wij
hebben daarvan geen bericht ontvangen, wordt u
door ons gebeld. Absenten worden dagelijks door de
groepsleerkracht via een absentielijst bijgehouden.
Afspraken met dokters, tandartsen en dergelijke probeert
u natuurlijk na schooltijd te maken. Als het echt niet
anders kan, dan hebben wij geen bezwaar tegen dergelijke
afspraken onder schooltijd. Overleg dan wel even met de
leerkracht van uw kind of er geen bijzonderheden zijn die
dag. U moet uw kind zelf komen halen en brengen, want
binnen schooltijd zijn wij verantwoordelijk voor uw kind.
Schooljaarkalender
De schooljaarkalender is samen met alle praktische actuele
informatie terug te vinden op de website van de school en
de schoolapp.
Besteding van tijd
Een groot deel van de onderwijstijd wordt besteed aan de
basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen). We zorgen er
natuurlijk voor dat al die andere aspecten van het
onderwijs, genoemd onder de vak- en vormingsgebieden,
ook voldoende aandacht krijgen. Het onderwijs op obs Bos
en Vaart voldoet aan de Wet op het primair onderwijs en is
zodanig ingericht, dat:
• De groepen 1 tot en met 8 gemiddeld 940 uur onderwijs
per schooljaar volgen.
• De leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen en
de leerlingen per dag ten hoogste 5,5 uren onderwijs
ontvangen, waarbij een evenwichtige verdeling van de
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maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag
’s morgens
8.30 – 		12.00 uur
’s middags
13.00 – 		15.00 uur
woensdag
’s morgens
8.30 – 		12.15 uur

activiteiten in acht wordt genomen. Een uitzondering
hierop zijn activiteiten in het kader van voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden.
Leerplicht
Elk kind mag naar school als het vier jaar wordt en moet
naar school als het vijf jaar is. Sommige vierjarigen, maar
ook vijfjarigen kunnen een hele schooldag nog niet aan. In
overleg met de school kunnen hier afspraken over gemaakt
worden.
Extra vrij buiten de schoolvakanties
Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen
vrij krijgen. Hiervoor gelden de volgende regels van de
leerplichtwet:
Als uw kind ziek is kan het niet naar school. Wij horen
dat graag dezelfde dag vóór schooltijd zodat wij weten
waarom uw kind er niet is.
Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk,
ernstige ziekte of overlijden en voor het vervullen van
bepaalde godsdienstplichten kunt u bij de directeur vrij
vragen. U dient dat, indien mogelijk, tenminste twee dagen
van tevoren aan te vragen via de schoolapp.
De leerplichtwet gaat er van uit dat u zich houdt aan de
schoolvakanties. Het komt steeds vaker voor dat kinderen
spijbelen omdat ze buiten de schoolvakanties met hun
ouders op vakantie gaan. Dat schoolverzuim wordt het
zogenaamde luxe verzuim genoemd. Luxe verzuim komt
in Nederland veel voor. Het is nu eenmaal aantrekkelijk
om er buiten het drukke en dure vakantieseizoen even
tussenuit te gaan, of om een dagje eerder te vertrekken
om de files voor te zijn. Alleen… de wetgever heeft
het verboden. De reden voor die strengheid is, dat
de voortgang van het onderwijs wordt geschaad. De
betrokken leerling hoeft er misschien geen problemen van
op te lopen, maar toch ondervindt het onderwijs hinder
van het verzuim. Er wordt namelijk onnodig een onredelijk
beroep gedaan op de leerkracht, want die moet uiteindelijk
op een later tijdstip alsnog de leerstof aanbieden.
Ook in Haarlem wordt strenger dan voorheen opgetreden
tegen luxe verzuim. De directeuren van de scholen is
verzocht alle luxe verzuim als ongeoorloofd schoolverzuim
te melden bij de leerplichtambtenaar. Als ouders vanwege
hun beroep onmogelijk tijdens schoolvakanties verlof
op kunnen nemen en dit kunnen aantonen via een
werkgeversverklaring, mogen wij één keer per jaar, voor
maximaal tien dagen vrij geven.

M.a.w. indien u gedurende een schooljaar tijdens één
van de schoolvakanties verlof op kunt nemen beschouwt
de leerplichtwet een vakantie voor uw kinderen buiten
schooltijd als luxe verzuim. Uw aanvraag voor vrije dagen
voor deze extra vakantie wordt dan niet gehonoreerd. Een
verzoek om vakantieverlof, dient minimaal een maand
van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. Dat
mag echter nooit gedurende de eerste twee weken na de
zomervakantie.
Voor meer informatie omtrent de leerplicht verwijzen wij
naar artikel 39 van de Wet op het Primair Onderwijs.
Toptalenten sport en cultuur
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in
onze maatschappij in. Op hoog niveau presteren als
toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms
moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven
dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere
terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen
bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte
bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren
met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling
een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat
tegenover dat de school in overleg met ouders en/of
leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet
verwezenlijken.
Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren
en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons
biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid:
• Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor
uitzonderlijke talenten; kinderen die op het hoogste
(inter)nationale niveau presteren en, in geval van
topsport, een status hebben gekregen via hun
sportbond of NOC*NSF of als toptalent benoemd
zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor
cultuurtalenten geldt dat een leerling op het hoogste
niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of
toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren.
• Ouders doen aan het begin van het schooljaar een
schriftelijke aanvraag voor vrijstelling bij de school.
In de aanvraag worden de momenten en/of data van
afwezigheid vermeld.

• In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan
trainingen en wedstrijden/concoursen aangetoond.
Het dient te gaan om nationale of internationale
kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor.
• Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën
van bewijsstukken van de toegekende status of
aangemeld zijn bij het Olympisch Netwerk gevoegd.
• Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een
professionele productie, zal in voorkomende gevallen
contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie
om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
• In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak
opstelt waarin wordt beschreven hoe de leerling de
lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder
achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te zijn
dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaalemotioneel terrein achter gaat lopen.
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling
in te trekken, wanneer de schoolprestaties achteruitgaan of
wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel
gebied problemen krijgt.
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of
cultuurlessen voor uw kind
Heeft u een Haarlem Pas of een minimum inkomen en wilt
u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen voor uw
kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en € 450,- per
cultuuraanvraag per jaar. Zie de spelregels:
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of bel:
0643121900.
Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen
meedoen!
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school?
Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als
u moet rondkomen van een inkomen op of net boven
bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van
Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl
voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of mail naar
info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
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11. Praktische zaken en overige informatie
Fietsen en parkeren
Kinderen die dicht bij de school wonen, lopen naar school.
Kinderen die verder weg wonen en op de fiets naar school
komen, moeten hun fietsen in de fietsenrekken plaatsen.
Aan ouders die hun kinderen op de fiets begeleiden en
even mee naar binnen lopen, vragen wij om hun fiets op
het schoolplein te plaatsen. Uiteraard moeten de ingangen
naar het schoolplein en de doorgang naar de school
vrijgehouden worden.
De school draagt geen verantwoording voor beschadiging
of diefstal van fietsen die op het schoolplein staan. Het
verdient aanbeveling om de fiets op slot te zetten. Om te
voorkomen dat een sleuteltje kwijtraakt, kan het aan het
begin van de ochtend bij de leerkracht worden ingeleverd.
In verband met de veiligheid mag er op het schoolplein
door niemand gefietst worden!
Om de toestroom van alle leerlingen en hun begeleidende
ouders zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een
aantal belangrijke afspraken op een rijtje gezet.
Deze afspraken kunt u nalezen op de schoolapp.
Overblijven
Kinderen van obs Bos en Vaart kunnen altijd tussen de
middag op school terecht voor een verantwoorde vorm van
tussenschoolse opvang (TSO). Tijdens de tussenschoolse
opvang op obs Bos en Vaart staan kwaliteit, veiligheid, rust
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en professionaliteit voorop.
- De school heeft een systeem van vrijwillige overblijf.
De school geeft kinderen de gelegenheid ook thuis een
boterham te gaan eten. Minder overblijvende kinderen
biedt de TSO-organisatie mogelijkheden met minder
TSO-krachten te werken met behoud van de gewenste
kwaliteit.
- Medewerkers van Op Stoom, leerkrachten en ouders (bij
groep 1/2) verzorgen het overblijven op Bos en Vaart.
- De school heeft een coördinator aangesteld
die verantwoordelijk is voor alle logistieke en
beleidsbepalende zaken rondom de overblijf.
- Het tarief voor het overblijven bedraagt in het schooljaar
2022-2023 maximaal € 1,50 per kind per dag.
Tussendoortje
We vinden het belangrijk dat de kinderen op school
gezond eten en drinken tijdens de pauzes en de lunch.
Dit betekent dat we de kinderen willen aanzetten om meer
fruit te eten. Daarvoor is de medewerking van de ouders
wenselijk. We sporen de kinderen aan om zeker elke
woensdag een stukje fruit mee te brengen. Op andere
dagen liefst ook, maar woensdag is de fruitdag.
Geeft u uw kind geen fruit mee op de overige dagen, dan
graag een verantwoord tussendoortje. Te denken valt aan
sultana, liga, rijstwafels, ontbijtkoek enz. De school zal de
kinderen binnen de lessen voorlichting

geven over het belang van gezonde voeding. In het
schooljaar wordt een themaweek georganiseerd over
gezonde voeding.
Snoepen tijdens de lessen is niet toegestaan. Een
uitzondering wordt gemaakt voor traktaties tijdens
verjaardagen en feesten.
Wij adviseren gezonde traktaties, maar laten de ouders
vrij in hun keuze. Op de school is kauwgum echter nooit
toegestaan.
Verzekeringen
De Stichting Spaarnesant heeft voor haar scholen een
collectief verzekeringspakket op basis van secundaire
dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de
particuliere verzekering van de ouders aangesproken dient
te worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt
kan mogelijk een beroep gedaan worden op de verzekering
van de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij
die voor de school actief zijn (leraren, vrijwilligers) dekking
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen.
De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat
tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake
is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles
bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school
deze kosten niet te vergoeden.
De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor
schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders)
zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en
laten. Het is dusbelangrijk dat ouders/verzorgers zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Feesten
De school besteedt aandacht aan de volgende feesten:
Met Sint Maarten maken de kinderen van groep 1 tot en
met 5 een lampion.
Sinterklaas komt uiteraard op bezoek. Het Sinterklaasfeest
wordt in alle groepen gevierd. We ontvangen Sinterklaas
met alle kinderen van de school en belangstellende ouders.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar
een surprise.
Het Kerstfeest wordt op een bijzonder sfeervolle manier
gevierd. Na een gezamenlijke activiteit gaan de kinderen
naar hun eigen lokaal. Samen met de leerkracht en
hulpouders wordt er in de eigen klas gegeten.
Met Pasen zorgt elke leerkracht in overleg met de
klassenouders voor een Paasontbijt of Paaslunch. De
invulling hiervan kan per groep verschillen.
Met de uitvoering van een musical, treden de kinderen
van groep 8 aan het einde van het schooljaar op voor hun
ouders en de kinderen van de school. Het echte afscheid

van de basisschool wordt gevierd op het grote schoolplein.
Hier verzorgen de ouders en leerkrachten van groep 8 op
feestelijke wijze een officieel afscheid.
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Culturele activiteiten en excursies
Met behulp van de subsidiemogelijkheden verzorgt de
school voor alle leerlingen een rijk en gevarieerd aanbod
van culturele activiteiten. We maken o.a. gebruik van het
aanbod van KunstMenu. Afhankelijk van dit aanbod vinden
er op school activiteiten plaats en zijn er voorstellingen.
Ook bezoeken wij de Stadsschouwburg, de Toneelschuur,
de bioscoop en het Concertgebouw in Haarlem. Een aantal
keren per jaar bezoeken de groepen van onze school
diverse musea in Haarlem en omgeving. In het kader van
het Cultureel Erfgoed gaan de groepen 1/2 jaarlijks naar
appelboomgaard De Olmenhorst en volgen de kinderen
van onze bovenbouw een biologische leerroute in Thijsse’s
Hof in Bloemendaal. Het kan zijn dat we voor het vervoer
een beroep doen op ouders met een auto. De kinderen uit
de hogere groepen gaan meestal op excursie per fiets of
met het openbaar vervoer.
Sportieve activiteiten
Daar we op Bos en Vaart sport en sportiviteit ook erg
belangrijk vinden, nemen we deel aan verschillende
sportieve (buitenschoolse) activiteiten.
Jaarlijks organiseert de school verschillende sportdagen.
Een sportdag voor de kinderen van groep 1/ 2 en een
sportdag voor de groepen 3 t/m 8 op de sportvelden in de
omgeving van de school. Om het jaar nemen groep 7 en 8
deel aan de Olympische Sportdag. Voor de organisatie van
deze sportdagen kan de school veel ouderhulp gebruiken.
De data voor deze sportdagen vindt u in de jaarkalender.
Ook vinden er voor de kinderen van de school bijzondere
sportieve evenementen plaats. Onze leerlingen van de
groepen 4, 6 en 8 krijgen ieder jaar een wintersportdag
op IJsbaan Kennemerland aangeboden. De leerlingen van
groep 5 en 7 krijgen ieder jaar een aantal judolessen. Voor
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alle leerlingen organiseert de school eens in de vijf jaar de
Zeepkistenrace.
De Haarlemse Avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend
wandelfestijn. Veel kinderen van obs Bos en Vaart lopen
onder begeleiding van hun ouders mee. De organisatie van
de Avondvierdaagse valt buiten de verantwoordelijkheid
van de school.
De school neemt deel aan diverse schooltoernooien. Het
aanbod en deelname hieraan verschilt per schooljaar.
Schoolreizen
Alle kinderen van de school gaan één keer per jaar op
schoolreis. De bestemming wordt per groep geregeld door
de school.
De kinderen van de groepen 8 gaan vier dagen op
schoolkamp.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij op school trakteren en
de klassen rond. In verband met de grootte van de school
bezoeken de kinderen van de groepen 1 en 2 alleen de
leerkrachten van de kleutergroepen. De jarige kinderen
van de overige groepen gaan alleen naar de leerkrachten
van deze groepen. Jarigen mogen natuurlijk ook de
groep bezoeken waar ze een broertje of zusje hebben. De
verjaardag van de leerkracht wordt in de groep gevierd.
De invulling van deze dag wordt verzorgd door de
groepsleerkracht, vaak in overleg met de klassenouder.
Huisdieren op school
Alleen ten behoeve van educatieve doeleinden mogen
dieren mee worden genomen naar school. We houden
hierbij wel rekening met kinderen die allergisch zijn.

Controle hoofdluis
Hoofdluis is een steeds terugkerend probleem op alle
scholen. De GGD heeft aangeraden alle kinderen
regelmatig te controleren. Onze school heeft dit advies
overgenomen. Een aantal keren per schooljaar, direct na
alle schoolvakanties, worden alle kinderen van de school
gecontroleerd. Wanneer er bij een kind aanwijzingen van
hoofdluis zijn, wordt u daarvan op discrete wijze op de
hoogte gebracht.
Gevonden voorwerpen
Gedurende het schooljaar blijven er veel spullen, vooral
kledingstukken, liggen op school. Wij adviseren u om de
tas, gymkleding en gymschoenen van uw kind(eren) van
hun naam te voorzien. Gevonden voorwerpen worden
tijdelijk bewaard in de hal bij de administratie. Regelmatig
worden de gevonden voorwerpen uitgestald op een tafel in
de hal van de school.
Via de berichtgeving in de schoolapp wordt dit gemeld.
Spullen die niet worden opgehaald, geven wij aan een
goed doel.
De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor het verloren gaan of beschadigen van voorwerpen
zoals bijvoorbeeld horloges, sieraden, portemonnees en
dergelijke.
Mobiele telefoons en andere kostbaarheden
Het mee naar school nemen van mobiele telefoons is niet
verboden, maar het gebruik op school tijdens de lesdag
wel. Dit laatste geldt ook voor andere dure en kwetsbare
voorwerpen. Vanwege de privacybescherming is het
nemen van foto’s en filmen van kinderen nadrukkelijk niet
toegestaan.
Meegenomen mobiele telefoons worden dan ook aan het
begin van de dag ingeleverd bij de leerkracht.
Naschoolse opvang
De school heeft goede contacten met diverse instellingen
voor naschoolse opvang in Haarlem. Een overzicht van
adressen voor naschoolse opvang kunt u vinden op de
website van de gemeente Haarlem.

professionele naschoolse opvang voor leerlingen van
obs Bos en Vaart. Meer weten? Kijk op www.opstoom.nl
Verder gaan er kinderen van onze school naar
verschillende locaties van Hero (www.herokindercentra.nl)
en naar Sportfever (www.sportfever.nl)
Roken
Roken is in het hele gebouw niet toegestaan. Wij zijn
een rookvrije school. Ook op het schoolterrein is roken
verboden.
Schoolfotograaf
Elk schooljaar wordt onze school bezocht door de
schoolfotograaf. De fotograaf neemt een groepsfoto, een
individuele foto en tenslotte kunnen broertjes en/of zusjes
samen op de foto voor of na schooltijd. De data waarop
de schoolfotograaf op school komt worden vermeld in de
jaarkalender en de groepsapp.
Sponsoring
Basisscholen ontvangen jaarlijks veel brochures, educatief
materiaal en lespakketten van bedrijven. Wij bekijken
al deze informatie kritisch en objectief. Soms maken
we gebruik van het aanbod (zonder verplichtingen).
Bedrijfsbezoeken en het aannemen van prijzen voor
een loterij op een schoolfeest zijn andere vormen van
sponsoring die op onze school voor kunnen komen.
Wij onderschrijven de stelling dat het onderwijs nooit
afhankelijk mag worden van sponsoring.
Ontruimingsoefening
Minimaal één keer per jaar houden wij op obs Bos en Vaart
een ontruimingsoefening. Tijdens deze oefening kijken wij
of de gemaakte afspraken hierover nog kloppen. Op obs
Bos en Vaart werken tenminste acht leerkrachten die zijn
opgeleid als bedrijfshulpverlener.

Kinderopvang Op Stoom verzorgt in ons gebouw
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