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Voorwoord 

Welkom op de Borgloschool!       

Voor u ligt de schoolgids van de Borgloschool. Dé school voor je leven in de wijk Borgele/Platvoet. Wij 

zijn partner in KindCentrum Borgele (KCB) en maken deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs 

Deventer (OPOD). Deze schoolgids geeft informatie over de werkwijze van onze school en geeft u als 

ouder o.a. informatie over de doelen van ons onderwijs en de wijze waarop wij ondersteuning bieden 

aan onze leerlingen. 

De basisschool is een stukje van je leven én voor je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 

diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 

uur toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. 

Een basisschool kies je dan ook met zorg. In deze gids willen wij een duidelijk en betrouwbaar beeld van 

onze school geven. Als u komt kennismaken, en sfeer proeven, op onze school en in ons KindCentrum, 

moet dat beeld herkenbaar voor u zijn. 

Bent u na het lezen van deze schoolgids benieuwd hoe onze school in de praktijk functioneert? Kom 

dan vooral eens sfeerproeven in ons KindCentrum en vraag onze kinderen, medewerkers en ouders 

naar hun ervaringen. In ons KindCentrum zeggen wij namelijk: ‘Je voelt het als je binnenkomt!’.    

Deze schoolgids en andere praktische informatie vindt u ook op onze site www.borgloschool.nl    

Het team van de Borgloschool  
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

Openbare Basisschool Borgloschool 

Groenewold 182 

7414CK Deventer 

 0570670335 

 http://www.borgloschool.nl 

 info@borgloschool.nl 

Onze school maakt onderdeel uit van Sine Limite, 

Cooperatie Passend Ond. Deventer. 

Schoolbestuur 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 

Aantal scholen: 17 

Aantal leerlingen: 3.677 

 http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl 

Schooldirectie 

Functie Naam E mailadres 

Directeur Ingrid Snoeijer i.snoeijer@borgloschool.nl 

 

  

http://www.borgloschool.nl/
http://www.borgloschool.nl/
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Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 
 

 

2017-2018 

Door groei van het aantal jonge gezinnen in de wijk is er in de prognoses een lichte stijging van het 

leerlingenaantal te zien. 

1.2 Profiel van de school 

Wat is het profiel? 

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 

andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 

uitgebreider. 

Kernwoorden 

 

 

 

Missie en visie 

Dé school voor je leven!  

Als Borgloschool willen we midden in het leven staan en een goede basis leggen voor de rest van het 

leven van elke leerling. We willen een school in de wijk zijn, waar kinderen dicht bij huis terecht kunnen 

en waarbij hun ouders zich betrokken voelen. Wij vinden dat elke leerkracht die op de Borgloschool 

werkt een onderzoekende en kritische houding moet ontwikkelen t.a.v. de methoden en de wijze 

waarop onderwijs gegeven wordt.    

Wij vragen ons steeds af: Wát leerlingen moeten leren, waarom ze juist dát moeten leren, hóe ze dat 

leren én of wij er in slagen dat te bereiken. En, wat betekent dat voor de school (Leeman & Wardekker, 

185 

Techniekschool Academische basisschool 

Dé school voor je leven!  

Transparant Zorg voor ouders en leerlingen 
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2010.). Leerlingen, ouders en medewerkers vormen samen onze school. Dat is wat we willen aangeven 

met onze missie: Dé school voor je leven! Dat is ónze Borgloschool, een academische basisschool.  

Prioriteiten 

De punten vanuit onze missie en visie die het komende schooljaar centraal staan in ons beleid zijn:  

- Het borgen van de professionele cultuur binnen een veranderend team 

- Het (nog verder) professionaliseren van ons Wetenschap & Techniekcircuit  

- Het structureel verbeteren van ons onderwijs door middel van het doen van onderzoek 

- het borgen van de resultaten uit eerdere onderzoeken 

- Verder uitwerken van een doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie 

- Het uitwisselen van kennis & kunde binnen het KindCentrum Borgele (passend arrangeren)  

Identiteit 

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Op onze school wordt wekelijks 

aandacht besteed aan het vak Wetenschap en Techniek. Al vanaf de kleutergroepen maken de 

leerlingen kennis met concepten binnen het domein techniek en leren zijn creatief en oplossingsgericht 

denken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. De 

Borgloschool is een academische opleidingsschool. We doen praktijkgericht onderzoek naar de 

mogelijkheden om de leerresultaten en onze wijze van onderwijs geven naar een (nog) hoger niveau te 

tillen. We nemen daarvoor deel aan een kenniskring waarin we, samen met andere scholen en lectoren 

van Saxion, onderzoeksvragen formuleren en het onderzoek uitvoeren. De collega's die onderzoek 

doen worden daarbij ondersteund door collega's die zitting nemen in de verschillende leerteams. Op de 

Borgloschool werken, naast studenten die de reguliere pabo volgen, ook academische pabostudenten 

die met ondersteuning van Saxion onderzoek doen op de Borgloschool. Zo bereiden wij toekomstige 

leerkrachten voor op het doen van onderzoek en leiden wij hen op tot volwaardige collega's.      

Op de Borgloschool staat leren van- en met elkaar centraal. Dit betekent dat wij als team bij elkaar in 

de klas kijken en elkaar coachen op pedagogische en didactische vaardigheden. Ook wordt er 

teambreed ingezet op scholing zoals training op het gebied van techniek en woordenschat, maar ook 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende het jaar zijn er vastgestelde momenten waarop er in 

teamverband intervisie plaatsvindt. Deze momenten worden samen met team- en bouwvergaderingen 

aangegrepen om het pedagogisch en didactisch handelen verder onder de loep te nemen.  

De Borgloschool is partner in het KindCentrum Borgele. Een op dit moment unieke samenwerking in  

Nederland, waarbij vier partijen (Partou, ODC ’t Lantaarntje, De Linde en de Borgloschool) 

(zorg)onderwijs verzorgen aan leerlingen tussen de 0 en 14 jaar. De samenwerking tussen deze vier 

partijen wordt op dit moment volop verkend. We starten en werken daarbij met onze kinderen vanuit 

een herkenbare rustige omgeving. Vandaar kijken wij wat er nodig is voor ieders ontwikkeling. Het kind 

staat daarbij altijd centraal. Ons KindCentrum is daarmee een mooie afspiegeling van onze 

samenleving.  
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Met de intrek in KindCentrum Borgele is het leerlingenaantal van de Borgloschool aanzienlijk gestegen. 

Om deze reden is er vanaf februari 2018 een aannamebeleid van kracht. In dit beleidsdocument vindt u 

meer informatie over o.a. de reservelijst en vindt u de criteria terug op basis waarvan bepaald zal 

worden of een leerling al dan niet voorrang krijgt op de reservelijst. Het aannamebeleid is terug te 

vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. 

Sinds mei 2018 is de wet privacy van kracht. Op de Borgloschool wordt zorgvuldig omgegaan met de 

privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze 

leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van 

leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik 

van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik 

van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 

leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 

andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens 

de wet. 

In het privacybeleid (zie het document privacybeleid op www.scholenopdekaart.nl) is beschreven hoe 

de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  
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2 Het onderwijs 

2.1 Groepen en leraren 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4 

Verlof personeel 

Wat doen we als een leerkracht ziek is? 

De afgelopen jaren is het vinden van vervangers voor zieke leerkrachten in het basisonderwijs een 

terugkerend probleem. Daarnaast zijn er onder de beschikbare vervangers niet altijd vervangers voor 

de bovenbouw- of juist onderbouwgroepen. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven 

van de te nemen stappen bij ziekte en verlof van leerkrachten. 

Er wordt allereerst een vervanger gezocht. Dit gebeurt al vóór half acht ’s morgens. 

Is die er niet: 

- Verschuiving van leerkrachten over de groepen  

- Verdelen van leerlingen over andere groepen (maximaal voor één dag)  

Bieden deze mogelijkheden geen oplossing dan zal ervoor gekozen moeten worden om de  betreffende 

groep thuis te laten of naar huis te sturen. In dat geval gelden de volgende afspraken. 

Deze afspraken vloeien voort uit de richtlijnen van de inspectie: 

- Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan  

- Ouders worden op de hoogte gebracht 

- Voor leerlingen voor wie opvang echt niet te regelen is wordt binnen de school opvang geregeld   

Lesrooster technisch (er vallen namelijk lesuren uit) is het beter om op opeenvolgende dagen 

verschillende groepen naar huis te sturen. Dit betekent echter wel verschuiving van leerkrachten.     
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Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

Humanistische en  Spel en beweging / godsdienstige 

vorming  bewegingsonderwijs (HVO/GVO) 

2.2 Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2     

Bewegingsonderwijs 
 

5 uur  
 

5 uur  

    

Werken met 

ontwikkelingsmateriaal  
8 uur  

 
8 uur  

    

Voorbereidend rekenen 
 

3 uur  
 

3 uur  

    

Wereldoriëntatie 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 

    

Levensbeschouwing 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 

    

Kunstzinnige en creative  
vormen 1 u 15 min 

 
1 u 15 min 

    

Voorbereidend 

taal/lezen  
5 uur  

 
5 uur  

    

Invulling onderwijstijd leerja ar 3 t/m 8 

    

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen  
7 uur  

 
5 u 45 min 

 
5 u 15 min 

 
5 u 15 min 

 
5 uur  

 
5 uur  

Taal  
3 u 30 min 

 
4 u 45 min 

 
5 uur  

 
5 uur  

 
5 uur  

 
5 uur  



8 

Rekenen/wiskunde  
4 u 45 min 

 
5 uur  

 
5 uur  

 
5 uur  

 
5 uur  

 
5 uur  

Wereldoriëntatie  
1 u 30 min 

 
1 u 45 min 

 
3 uur  

 
3 uur  

 
2 u 45 min 

 
2 u 45 min 

Kunstzinnige en 

creatieve vorming  
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

 
1 u 45 min 

Bewegingsonderwijs 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 

Levensbeschouwing 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
 

1 u 45 min 
 

2 uur  
 

2 uur  

Schrijven 
 

2 uur  
 

1 u 30 min 
 

30 min 
 

30 min 
 

15 min 
 

15 min 

Engels 
     

30 min 
 

30 min 

 

2.3 Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Speellokaal 

• Gymlokaal 

• Logopedie en fysiotherapie kunnen intern geregeld worden. 

• Verkeersplein 

• Grote gemeenschappelijke ruimte voor o.a. de technieklessen 

• BSO kan in overleg met Partou geregeld worden 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 

ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven 

in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het 

gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer 

belangrijk. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het  

kinderdagverblijf in de buurt van de school, Partou. We gebruiken daarbij Schatkist voor de 
vroegschool/Borgloschool, Puk en Ko voor de voorschool/Partou en LOGO 3000 voor- en vroegschool. 

Tussen de partijen die betrokken zijn bij de voor- en vroegschoolse educatie vindt afstemming plaats. In 

de vorm van het afstemmen van programma's, methodes en aanpakken. Daarnaast vindt er collegiale 
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consultatie plaats tussen de werknemers van Partou en de Borgloschool. Alles met als doel het 

optimaal afstemmen van de doorgaande lijn voor een passend aanbod voor de leerling.  
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3 Ondersteuning voor leerlingen 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 

Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

Op de Borgloschool wordt passend onderwijs geboden aan leerlingen uit het regulier basisonderwijs. 

De populatie op de Borgloschool bestaat uit een gemêleerd publiek. Daarbij houden wij in onze 

pedagogische en didactische aanpak o.a. rekening met de volgende leerlingen: 

- VVE leerlingen 

- Leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief 

- Leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) vanuit het samenwerkingsverband 

- Hoogbegaafde leerlingen 

- Dyslectische leerlingen 

Op de Borgloschool worden verschillende materialen en methodes ingezet om deze groep leerlingen 

extra te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan LOGO 3000, de Pluskast, aangepaste weektaken, 

computerprogramma's, etc. 

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

Specialist Aantal dagdelen 

Intern begeleider 6 

Onderwijsassistent 10 

Rekenspecialist 10 

Taalspecialist 6 

Coordinator hoogbegaafdheid 6 
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3.2 Veiligheid 

Anti-pestprogramma 

Op de Borgloschool maken wij gebruik van het programma "No blame approach". Het programma 

biedt een helder stappenplan wat gevolgd kan worden als een situatie van pestgedrag zich voordoet. 

Het stappenplan is opgesteld in geschreven tekst, maar kan ook gebruikt worden in step stones . Is een 

bepaalde situatie aan de hand, zet dan de volgende stap... 

Bij deze aanpak gaat het er vooral om dat anderen, medeleerlingen, zich verantwoordelijk (gaan) 

voelen. 

Zie ook:   http://leerlingenzorgpo.kennisnet.nl/archief/bijdragen2006/no_blame_methode     

Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

Enquetetool van Vensters. 

Op de Borgloschool wordt actief beleid gevoerd om de sociale veiligheid van leerlingen en personeel te 

waarborgen. We bespreken welke psychische of fysieke ‘incidenten’ zich voordoen, welke weg we 

kiezen om tot een oplossing te komen en hoe zaken zijn afgehandeld. Ook hanteren we gedragsregels 

(deze zijn opvraagbaar op school). We maken gebruik van het 'Schoolveiligheidsplan', waarin veel is 

opgenomen rondom het thema veiligheid. In deze stukken beschrijven we o.a. de gewenste omgang 

tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeelsleden (ter inzage op school). 

"Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

• De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 

• De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

• De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten 

die  zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

• De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in 

en om de school. 

• Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar 

en anderen omgaan" 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Hutten. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 

m.hutten@borgloschool.nl. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Hutten. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 

m.hutten@borgloschool.nl. 

http://http/Gebaseerd%20op:%20http:/leerlingenzorgpo.kennisnet.nl/archief/bijdragen2006/no_blame_methode
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4 Ouders en school 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

De interne communicatie is in iedere organisatie van groot belang en een school is daar zeker geen 

uitzondering op. Wij vinden het erg belangrijk dat de betrokkenen binnen de school (directie, het team, 

de ouders/verzorgers,de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, 

ouderbetrokkenheidsgroep)met elkaar communiceren, omdat dit voor een groot deel de sfeer en 

openheid bepaalt die wij graag willen realiseren in onze school.  In één van de eerste weken van het 

schooljaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Doel hiervan 

is kennismaking en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Wij willen de ‘drempel’ van onze 

school zo laag mogelijk houden.  

Voor verdere informatie zie ook onze website www.borgloschool.nl 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken plaats om kennis te maken en wederzijdse 

verwachtingen te delen. In november worden er voortgangsgesprekken gehouden. In maart en  juni 

vinden de rapportgesprekken plaats. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de website 

www.klasbord.nl. Op deze website wordt regelmatig nieuws vanuit de groep gedeeld met de 

betreffende ouders uit diezelfde groep. 

Verder wordt er een nieuwsbrief (schoolbrede informatie) uitgegeven ± 1 keer in de zes weken en zijn er 

inloop- en informatiemomenten. Ouders worden verder geïnformeerd via onze website en via 

Facebook. KindCentrum Borgele heeft haar eigen website waar de algemene informatie die het hele 

KindCentrum aangaat terug te vinden is.  

Klachtenregeling 

Ouders bespreken hun klacht in eerste instantie met de leerkracht en daarna (eventueel) met de 

schoolleiding. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school 

zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze 

worden afgehandeld. Indien dit niet het geval is, dan kunnen ouders contact opnemen met de 

bestuurder of de externe vertrouwenspersoon. 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:  

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

• Klankbordgroep KindCentrum Borgele 

Structurele ouderbijeenkomsten:  

http://www.borgloschool.nl/
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Eerste oudergesprekken ‘nieuwe stijl’, informatieavond, ouderavond met thema, afsluitende 

themabijeenkomsten.  

Jaarlijkse activiteiten waar ouders bij betrokken worden:  

Voorleesontbijt, paasontbijt, podiumoptredens, activiteiten m.b.t. een afronding van een periode of 

een project, kerstviering en het eindfeest voor alle ouders.            

Activiteiten  gericht op ouderbetrokkenheid m.b.t. het onderwijs:  

Informatiemomenten in de groepen 1 t/m 8 aan het einde van een dag (zie kalender).  

De mogelijkheid om een dagdeel in een groep aanwezig te zijn.    

Ouderondersteuning naar en tijdens excursies           

Ouderondersteuning bij de technieklessen en handvaardigheid                      

Activiteiten door ouders georganiseerd:  

Ouders verzorgen het gehele programma rond het verkeersexamen, plus andere activiteiten m.b.t. 

verkeersveiligheid.  

Avondvierdaagse. 

Ouders voeren luizencontrole uit.  

Verzorgen spelletjes bij festiviteiten.       

De OR functioneert geheel zelfstandig en onderneemt zelf actie bij ouderactiviteiten. 

Er is een betrokken en positief kritische MR. 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 

vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00 

Daarvan bekostigen we: 

• Afsluitende activiteit groep 8 

• Paasontbijt/ voorleesontbijt 

• Traktatie aan het einde van het schooljaar 

• Kerst 

• Sinterklaas 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:  

Het geld voor de schoolreisjes wordt apart berekend en is niet opgenomen in de ouderbijdrage. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, de schoolreisbijdrage niet. 

Aan de ouders van groep 8 wordt een bedrag in rekening gebracht voor het schoolkamp.  

4.3 Schoolverzekering 

Er is geen sprake van een schoolverzekering. 

Ouders dienen zelf te zorgen voor een dekkende verzekeringsvorm in de vorm van een WA-

verzekering. Wel zijn alle kinderen door ons verzekerd als zij deelnemen aan de schoolreis en het 

driedaagse schoolkamp aan het eind van groep 8. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen 

Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van 

geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat 

uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

Ouder(s)/verzorger(s) bellen voor aanvang van de dag de school om hun zoon/dochter ziek te melden.  

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 

Ouder(s)/verzorger(s) vragen verlof aan via een verlofaanvraagformulier, te verkrijgen bij de 

leidinggevende.  

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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5 Ontwikkeling van leerlingen 

5.1 Tussentijdse toetsen 

Op de Borgloschool worden de tussenopbrengsten op verschillende manieren en momenten 

geanalyseerd.  

Tijdens groepsbespreking bespreekt de leerkracht zijn/haar groep en de resultaten van de groep met de  

IB'er.  

Tijdens analysevergadering bespreekt het team van de Borgloschool de resultaten op groeps- en 

schoolniveau.  

Uit zowel de groepsbespreking als de analyse komen acties voort voor de komende periode. Deze 

acties worden gedurende het jaar besproken en gemonitord.  

5.2 Eindtoets 

Wat is de eindtoets? 

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Bij het berekenen van het groepsgemiddelde op de eindtoets houden wij rekening met de door de 

inspectie opgestelde richtlijnen voor het uitsluiten van leerlingen op de eindtoets. Hierdoor worden in 

sommige schooljaren niet alle leerlingen meegewogen voor het groepsgemiddelde.  

Vanaf het schooljaar 2016-2017 maken wij op de Borgloschool gebruik van de eindtoets van ROUTE 8.  

Wat waren de gemiddelde scores op de  Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in 

de afgelopen jaren? Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren? 
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5.3 Schooladviezen 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017? 
Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b 
45,5% 

vmbo-(g)t 
45,5% 

havo 
9,1% 

 

5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 

goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 

bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 

ontwikkeling van burgerschap. 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

Schoolscore 

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

Reflectie op gedrag Bouwen aan zelfredzaamheid 

Vrijheid in gebondenheid 
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Visie: Kinderen kunnen zich sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen als zij zich bewust zijn van het 

eigen gedrag en daarop kunnen reflecteren.  

Om te monitoren of de visie van de school gestalte krijgt, gebruiken we het leerlingvolgsysteem 'ZIEN'. 

De sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen, in categorieën zoals welbevinden, 

impulsbeheersing en sociale flexibiliteit, wordt hierin zichtbaar. 

De leerkracht vult op twee momenten in het jaar vragenlijsten in om een overzicht te krijgen van de 

sociale opbrengsten in zijn/haar groep. De leerlingen vullen vanaf groep 6 twee keer per jaar een 

vragenlijst in en vullen daarmee de sociale opbrengsten aan. 

Wanneer uit het volgsysteem blijkt dat er extra ondersteuningsbehoeften zijn, zal de school daar op 

inspelen. Om dit op een juiste manier vorm te geven volgen wij de adviezen, zoals aangegeven in 

'ZIEN'.   

Werkwijze Sociale opbrengsten 

Wij monitoren de gegevens over sociale- en emotionele ontwikkeling met het leerlingvolgsysteem 

'ZIEN' (Parnassys). Op basis van leerlingvragenlijsten (gr. 6 t/m 8) en leerkrachtvragenlijsten (gr. 1 t/m 

8) wordt een groepsplan opgesteld (in alle groepen).  

5.5 Kwaliteitszorg 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur. Beleid ontwikkelen betekent bij 

ons: Op basis van een profiel plannen maken, deze vertalen naar de praktijk, evalueren en bijstellen. Er 

wordt rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Het schoolplan wordt iedere periode 

uitgewerkt naar concrete actieplannen. Aan het eind van de periode evalueren we deze plannen en 

richten wij ons op de volgende planperiode. Alle scholen in het openbaar onderwijs Deventer doorlopen 

dezelfde cyclus en nemen de gedeelde bovenschoolse doelen over in hun eigen schoolplannen. Met een 

goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht over alles wat er binnen 

de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder ogen en kan 

daardoor planmatig werken aan verbeteringen. Zo is de directeur goed voorbereid wanneer ouders of 

het bevoegd gezag vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs.  

Basisvaardigheden: Goed rekenen, lezen en schrijven zijn op onze school heel belangrijk. Het zijn 

basisvaardigheden, waar de kinderen steeds weer op teruggrijpen. Maar daarnaast vinden we het ook 

belangrijk dat ze leren omgaan met verschillen. Verschillen in religie, afkomst en mogelijkheden. 

Zelfstandigheid: We willen dat leerlingen die groep 8 verlaten in staat zijn hun eigen werk te 

organiseren. Dat ze kunnen plannen, initiatief nemen en met ideeën komen. Ze kunnen dat mede, 
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omdat ze voldoende zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Ze kennen hun mogelijkheden en hun 

grenzen, ze weten waar ze zichzelf nog kunnen verbeteren. Zij kunnen reflecteren op dat wat zij doen. 

Ook straks, op het voortgezet onderwijs, zullen zij zelfstandig moeten werken, zelf met ideeën moeten 

komen en zelf leerstrategieën leren ontwikkelen. Wij houden met de aanschaf van nieuwe methoden 

rekening met de mogelijkheid van zelfstandig werken. Zowel kinderen die meer herhaling nodig 

hebben, als leerlingen die wat moeilijker leerstof aan kunnen, stimuleren we om op hun eigen niveau 

zelfstandig verder te werken.De leerkracht heeft tijdens het moment van het zelfstandig werken tijd 

om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Door middel van een dag- of weektaak en de klassikale 

instructie, weten de leerlingen wat zij moeten doen en hoe zij het werk kunnen plannen. 

Uitdaging: Het is voor leerlingen belangrijk dat er veel van hen wordt verwacht. Niet om hen te 

frustreren, maar juist om hen uit te dagen en het beste in hen naar boven te halen. Veel van onze 

leerlingen kunnen wel wat extra aanmoediging gebruiken. En wat geeft meer vertrouwen in jezelf dan 

een meester of juf die zeker weet dat je het kunt: die moeilijke som maken, een niveau hoger komen 

met lezen? Om dit in praktijk te brengen treden de leerkrachten de leerlingen vol positieve 

verwachtingen tegemoet. Zij proberen de kinderen enthousiast te maken over behaalde prestaties en 

hen te bevestigen in alles wat goed gaat.  

Ambitie:Onze school is een school met ambitie. Wij willen een belangrijke plaats innemen in de wijk 

Borgele / Platvoet. In deze wijk wonen onze leerlingen, ze spelen er en ze gaan er naar school. De wijk is 

onze basis, de wijk bepaalt dus ook voor een deel onze schoolcultuur. Onze ambitie is zeker ook 

opbrengstgericht: We willen de ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar maken in positieve 

resultaten. 

Veiligheid: Veiligheid is een eerste voorwaarde. Een kind dat zich veilig voelt, kan al zijn energie richten 

op het leren zelf. Daarvoor komt het ten slotte op school. Wat opvalt aan onze school, is de 

betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten op elkaar. Iedereen weet: Ik doe ertoe! Wij hechten 

belang aan een goede sfeer. Zowel kinderen als volwassenen moeten proberen daar een positieve 

bijdrage aan te leveren. We willen dat kinderen ruzies uitpraten en niet uitvechten. Wanneer een kind 

iets beter, of juist iets minder goed is in leren, hoeft dat geen belemmering te vormen voor verdere 

ontplooiing. Wij willen dat kinderen respect hebben voor elkaar én elkaar helpen, zodat dit bijdraagt 

aan een veilig en daardoor prettig schoolklimaat. 
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6 Schooltijden en opvang 
Op de Borgloschool geldt een vijf gelijke dagen rooster voor alle groepen, waarbij alle leerlingen van 

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De leerlingen blijven tussen de 

middag over op school.  

Vanaf het najaar van 2016 is de school gehuisvest in een nieuw gebouw, KindCentrum Borgele, waar 

tevens voorschoolse en naschoolse opvang geboden wordt. 

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 

of meerdere middagen per week vrij). 

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag). 

 Ochtend Middag 

 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd  Naschoolse opvang 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Opvang 

Schooltijd 

Bewegingsonderwijs 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek 1 t/m 8 maandag en donderdag 

 

 

  

 -  08:30 - 14:00   - 14:00  -  

 -  08:30 - 14:00   - 14:00  -  

 -  08:30 - 14:00   - 14:00  -  

 -  08:30 - 14:00   - 14:00  -  

 -  08:30 - 14:00   - 14:00  -  



20 

6.2 Opvang 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in het schoolgebouw. Hier zijn 

kosten aan verbonden. 

Tussenschoolse opvang 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 

ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in en buiten het schoolgebouw. 

Hier zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In samenwerking met Partou. Dit is mogelijk voor 

de leerlingen die gebruik maken van de voor en na schoolse opvang.  

6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2018-2019 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 20 oktober 2018 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 24 februari 2019 

Meivakantie 27 april 2019 05 mei 2019 

Zomervakantie 13 juli 2019 25 augustus 2019 

Voor overige vrije dagen i.v.m. bijvoorbeeld studie zie ouderkalender 2018-2019. 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken: 

Spreekuur Dag(en) Tijd(en) 

Leerkrachten ma t/m vrij Na 14.00 uur  

Leidinggevende ma,di,do en vrij Gehele dag 

http://www.partou.nl/
http://www.partou.nl/
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