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Voorwoord 
 

 

Geachte ouders, verzorgers en verwijzers, 

 

Graag presenteren wij u de Schoolgids 2018-2019 van SBO De Bouwsteen. Met deze gids laten we u 

kennismaken met onze school, met onze manier van werken en met de resultaten die we daarmee 

willen behalen. Ook bevat deze gids veel informatie over de gang van zaken op onze school. 

Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie, medezeggenschapsraad en het bestuur van 

stichting BLICK op onderwijs.  Waarschijnlijk hebt u deze gids ontvangen of gedownload, omdat u 

belangstelling hebt voor onze school. Wij gaan ervan uit dat de gids antwoord geeft op veel van uw 

vragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij zullen u met trots 

te woord staan of ontvangen. 

 

Kijk ook eens rond op onze websites: 

 www.sbodebouwsteen.nl 

 www.blickoponderwijs.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het schoolteam van De Bouwsteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.blickoponderwijs.nl/
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De school en de organisatie 
 

Onze school 

SBO De Bouwsteen is een school voor speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel. Dat betekent 

dat onze school er speciaal is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. We heten ook uw kind 

graag welkom op onze school. 

 

Passend onderwijsaanbod 

We bieden uw zoon of dochter intensieve ondersteuning. We stemmen het onderwijs af op zijn of haar 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Heel concreet betekent dit dat uw kind op de Bouwsteen niet 

langer een uitzondering is. Het krijgt het passend onderwijsaanbod dat het nodig heeft en verdient. 

 

Toelating en plaatsing 

Wij kunnen op De Bouwsteen alleen kinderen toelaten die beantwoorden aan de criteria van ons 

samenwerkingsverband Aan den IJssel. Meer informatie over dit samenwerkingsverband kunt u lezen 

op www.aandenijssel.nl. 

 

Op onze school zitten leerlingen uit Nieuwerkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 

Lekkerkerk en Zevenhuizen. Ook kinderen uit andere samenwerkingsverbanden dan Aan den IJssel 

bezoeken ook onze school. 

 

Lijstersingel 22a, 

telefonisch bereikbaar van 8.00 

tot 16.30 uur 

010 – 451 19 07 

 

 

Bereikbaarheid en schoolvervoer 

De Bouwsteen is goed bereikbaar met de metro. Vanaf halte Slotlaan is het ongeveer 300 meter lopen 

naar school. Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld omdat het 

begeleiding nodig heeft bij het reizen. U kunt dit vervoer zelf aanvragen bij de afdeling Leerlingenvervoer 

van de gemeente waar uw kind woont. Als school kunnen wij u hierbij ondersteunen. Wij vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen uiteindelijk zelfstandig van en naar school kunnen reizen. 

 

Team 

Het team van De Bouwsteen bestaat uit leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Alle 

leerkrachten hebben een regulier pabo-diploma. Daarnaast hebben ze de masteropleiding Special 

Educational Needs gedaan of zijn ze hiervoor aan het leren. 

  

 

BLICK op onderwijs 

SBO De Bouwsteen is één van de scholen van stichting BLICK op onderwijs. BLICK is een letterwoord 

dat staat voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. Binnen deze stichting voor openbaar onderwijs 

vallen in totaal acht basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en het IJsselcollege voor 

praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Iedere school is erop gericht uw kind zo goed mogelijk 

voor te bereiden op het vervolgonderwijs of een passende plek in de maatschappij. Binnen BLICK 

http://www.aandenijssel.nl/
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maken wij dankbaar gebruik van elkaars kennis en ervaring. Tussen basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs ontwikkelen we doorgaande leerlijnen. Alles voor uw kind. 

 

Medezeggenschap 

Op onze school en binnen BLICK vinden wij medezeggenschap erg belangrijk. Ouders en leerkrachten 

kunnen zich laten kiezen in de medezeggenschapsraad. De MR overlegt regelmatig met de directie over 

schoolspecifieke zaken.  

Beide geledingen binnen onze MR – zowel de ouders als de leerkrachten – zijn vertegenwoordigd in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, net als die van alle andere basisscholen binnen de 

stichting. De GMR overlegt periodiek met het College van Bestuur over algemene beleidszaken als het 

gaat over het basisonderwijs binnen BLICK. 

 

Vragen over het onderwijs 

Wanneer u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen of de onderwijsinspectie in het bijzonder 

kunt u die richten aan de Inspectie van het Onderwijs. 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 51 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). 

  



8 
 

Missie en visie 
 

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. Met de verwoording van onze missie en visie maken 

wij duidelijk waar we als school voor willen staan. Waar we heen willen met het onderwijs. SBO De 

Bouwsteen is een onderdeel van stichting BLICK op onderwijs. Een stichting met een overkoepelende 

missie en visie. Ook die willen we u niet onthouden. 

 

Onze missie 

De Bouwsteen biedt onderwijs aan kinderen die buiten de zorg van het reguliere basisonderwijs vallen. 

Ofwel vanwege leerproblemen of door sociaal-emotionele problemen. Via (ortho-)pedagogische en 

(ortho-)didactische hulp willen we bereiken dat het zich competent voelt. Dat het de basisvaardigheden 

ontwikkelt om straks zelfstandig een weg te kunnen vinden in deze snel veranderende maatschappij. 

Daarbij  hanteren wij de onderstaande uitgangspunten: 

 

 We onderkennen en accepteren de (on)mogelijkheden van uw zoon of dochter kind. 

 We sluiten aan bij de individuele kwaliteiten van uw kind en stimuleren deze kwaliteiten. 

 We bieden een veilige, structurerende en stimulerende schoolomgeving.  

 We nodigen de kinderen uit om samen te werken en om te bouwen aan sociale contacten. 

 We werken graag samen met u als ouders. Sterker nog: voor het welzijn van uw zoon of dochter 

op onze school is een goede samenwerking onontbeerlijk. 

 We maken als schoolteam optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. 

 We bevorderen dat onze medewerkers samenwerken en elkaar ondersteunen. 

 Als team handelen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de kinderen. 

 We zien de continue ontwikkeling van kwaliteit en professionaliteit als een permanent punt van 

aandacht binnen ons team. 

 

Daarnaast ondersteunen wij met onze kennis en ervaring graag basisscholen in de regio als het gaat 

om hoe passend onderwijs te geven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We doen dat 

in Bouwsteen Expertise. Meer informatie hierover leest u op: www.sbodebouwsteen.nl/Bouwsteen-

Expertise. 

 

Onze visie 

Onze visie is heel kort samen te vatten: ‘Ieder steentje wordt een kei’.  

Lesgeven aan leerlingen op De Bouwsteen betekent dat we focussen op de vaardigheden van uw zoon 

of dochter op zijn of haar mogelijkheden. Op deze manier stimuleren we de leerlingen om geloof in 

zichzelf te hebben. Zij komen positief in hun eigen ontwikkeling te staan. Ze krijgen grip op hun eigen 

leerproces en voelen zich daarvoor verantwoordelijk. Op De Bouwsteen maken we gebruik van 

stimulerende factoren. We hebben een passend lesaanbod. Dat alles met maar één doel: ervoor zorgen 

dat onze leerlingen een passende plek krijgen binnen de maatschappij en uitgroeien tot trotse jong 

volwassenen.  

Als het gaat om gedrag zorgen we op De Bouwsteen voor een veilige omgeving voor onszelf en 

anderen. We letten er scherp op dat we elkaar – kinderen en volwassenen – met respect behandelen. 

 

 

De missie van BLICK 

De missie van BLICK is kort en krachtig: ‘Een gelukkig kind op een fantastische school’. Met die missie 

dragen wij uit dat SBO De Bouwsteen en alle andere scholen binnen de stichting een veilige en prettige 

(leer)omgeving willen bieden. Ieder kind mag zich bij ons gekend en gezien weten. Op onze fantastische 

school geven we kwalitatief goed onderwijs, dat aansluit bij de talenten van uw zoon of dochter. 

http://www.sbodebouwsteen.nl/Bouwsteen-Expertise/Expertisecentrum
http://www.sbodebouwsteen.nl/Bouwsteen-Expertise/Expertisecentrum
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De visie van BLICK 

Stichting BLICK op onderwijs heeft haar onderwijsvisie neergelegd in vier kernwoorden:  

 

Dichtbij In het onderwijs op onze school willen we dicht bij de kinderen zijn, maar ook midden 

in de samenleving staan. Kinderen kunnen op SBO De Bouwsteen dicht bij zichzelf 

blijven. Zij krijgen onderwijs dat zo goed mogelijk bij hen past. 

 

Verbinden Tussen leerlingen en groepen willen we op school verbindingen leggen. We 

organiseren groepsoverstijgende projecten. Samen met hun leerkracht gaan de 

kinderen op onderzoek en op ontdekkingstocht. 

 

Kwaliteit Wij willen veel kwaliteit bieden in ons onderwijs, zodat uw zoon of dochter zich 

maximaal kan ontplooien. 

 

Bevlogen Wij focussen op het geluk en de talenten van uw kind. We doen er alles aan om hem 

of haar enthousiast te maken voor school en voor wat wij in de les aan de orde stellen. 
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Onze leeromgeving 
 

Wat bieden wij de leerling? 

Wij vinden het op De Bouwsteen belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet 

aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn. We doen dat onder meer 

door structuur, geborgenheid en extra ondersteuning te bieden. 

 

Structuur 

We bieden structuur door: 

 

 uw kind een duidelijk en vast dagritme te geven; 

 uw zoon of dochter te laten leren in een geordende omgeving; 

 hem of haar oefenstof op maat aan te bieden; 

 het werk van de kinderen te bespreken tijdens de lessen; 

 toetsen af te nemen om te beoordelen of de leerlingen de stof beheersen. De leerkracht 

beoordeelt en analyseert de toetsen. 

 

Geborgenheid 

We bieden uw zoon of dochter geborgenheid door: 

 

 de speciale aandacht van de juf of meester; 

 een positieve benadering; 

 werk aan te bieden dat hij of zij aankan; 

 duidelijke grenzen te stellen; 

 vertrouwen op te bouwen; 

 aandacht te besteden aan sociale vaardigheden; 

 te werken met gedragscodes (zie hieronder). 

 

Extra ondersteuning 

We bieden extra ondersteuning met het schoolondersteuningsteam (SOT) en met ons 

onderwijsbegeleidingsteam (OBT). 

 

Schoolondersteuningsteam 

In het schoolondersteuningsteam werken ouders of verzorgers, leerkrachten en medewerkers van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin samen. Op deze manier kunnen we het onderwijs en de ondersteuning 

nog beter afstemmen op uw kind. We betrekken de betreffende leerling bij een deel van de bespreking. 

 

Onderwijsbegeleidingsteam 

Één keer in de twee weken heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen te bespreken met het 

onderwijsbegeleidingsteam. Dit team bestaat uit een intern begeleider, een afdelingsleider, een 

maatschappelijk werker van de school, de orthopedagoog en de leerkracht. Bespreekt de leerkracht uw 

kind in het OBT, dan stelt hij of zij u daarvan op de hoogte. Na afloop van de bespreking kunt u 

telefonisch contact opnemen met de leerkracht om door te nemen wat er is besproken. 
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Gedragscodes 

Wij werken op De Bouwsteen met gedragscodes, zodat onze school zo veilig mogelijk is voor onze 

leerlingen, voor ouders en voor ons personeel. Met die gedragscodes spreken we af dat wij van de 

Bouwsteen: 

 

 voor een veilige omgeving zorgen; 

 zuinig zijn op onze spullen en omgeving; 

 aardig voor elkaar zijn; 

 naar elkaar luisteren; 

 moeilijkheden samen oplossen; 

 iedereen met respect behandelen. 

 

Leerkrachten en ander personeel van onze school nemen maatregelen als ongewenst gedrag voorkomt, 

aanhoudt of als leerlingen een gevaar vormen voor zichzelf of voor een ander. 

 

Passend onderwijs 

Het kan zijn dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. Wij verzorgen dan een passend 

onderwijsaanbod voor hem of haar. We doen dat zoveel mogelijk op onze eigen school en met eigen 

middelen. Indien nodig maken we gebruik van externe deskundigen.  

 

Samenwerkingsverband 

Om leerlingen die dit nodig hebben passend onderwijs te kunnen geven, werken basisscholen binnen 

een regio samen in een samenwerkingsverband. Voor onze regio is dat het Samenwerkingsverband 

Aan den IJssel. Dit heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd hoe wij als basisscholen omgaan met 

onze zorgleerlingen. Wat wij zelf kunnen doen. Waar een andere basisschool binnen de regio nog beter 

in is. En waarvoor wij de ondersteuning van externe deskundigen nodig hebben.  

 

Speciale onderwijsbehoeften 

 
Wij zorgen er op De Bouwsteen voor dat elke dag voor onze leerlingen duidelijk, voorspelbaar en 

overzichtelijk is. Dit biedt de leerlingen structuur. We nemen de belangrijkste vakken zoals taal, lezen 

en rekenen zoveel mogelijk in de ochtend op in ons rooster. 

Veel van onze leerlingen hebben een aantal kenmerken met elkaar gemeen. 

  

 Zij hebben behoefte aan extra of aangepaste instructie. 

 Ze hebben veel positieve bevestiging nodig. 

 Ze gebruiken graag materialen bij het leren. 

 Ze kunnen hun taak niet zo lang volhouden. 

 Ze zijn praktisch ingesteld. 

 Ze nemen informatie het beste op als we die in kleine stapjes aanbieden. 

 Ze vinden het moeilijk om aan het werk te gaan. 

 Ze zijn beweeglijk. 

 

In ons onderwijs houden wij rekening met deze gemeenschappelijke kenmerken. 
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Een veilige school 
 

Respectvol 

Wij vinden het belangrijk dat in De Bouwsteen rust heerst. Dat iedereen zich daar veilig voelt. Daarom 

gaan we in onze school respectvol met elkaar om. De school is op deze manier een prettige en 

uitdagende plek om te leren en te werken.  

 

 

Veiligheidsplan 

Wij hebben ons beleid over veiligheid vastgelegd in het veiligheidsplan. Dit bevat protocollen waarin 

staat beschreven hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. De volledige protocollen liggen op 

school voor u ter inzage.  

 

 

Ongevallen 

Wij registreren op school ongevallen en bijna-ongevallen. Deze registratie gebruiken we om de 

veiligheid binnen onze school te verhogen.  

 

 

Open organisatie 

Hebt u een klacht over onze school, over medewerkers of over de dagelijkse gang van zaken? Wij 

vinden het fijn wanneer u die in een vroeg stadium met ons bespreekt. Wij zijn een open organisatie en 

willen graag de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. De gebruikelijke route is om met uw 

klacht eerst naar de leerkracht van uw kind of een directielid van de school te gaan. U kunt zich laten 

bijstaan door de contactpersoon van de school. Voor SBO De Bouwsteen is dat Kim Paree, te bereiken 

op het telefoonnummer 010 – 451 19 07 op dinsdag en donderdag.  

 

 

Klachtenregeling 

Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij binnen stichting BLICK op onderwijs een officiële 

klachtenregeling. U kunt daarvan gebruikmaken als uw klacht – gelet op de aard daarvan – niet via 

bovengenoemde weg kan worden opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. 

Wilt u van de officiële klachtenregeling gebruikmaken, neem dan contact op met de schooldirecteur. 

Deze verwijst en begeleidt u naar de vertrouwenspersoon. Rechtstreeks contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon kan ook.  

Stichting BLICK op onderwijs heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om 

ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Beide personen zijn bereikbaar 

via: 

 

 een e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl; 

 een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op 

onderwijs, postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de 

gesloten envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon. 

 

mailto:evp@cedgroep.nl
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Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Sinds 1 juli 2013 wordt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd. Zie voor meer 

informatie hierover www.meldcode.nl. 

 

Veilig Thuis en SISA  

Het kan gebeuren dat wij ons zorgen maken over de thuis- of opvoedingssituatie van een leerling. Wij 

zijn dan verplicht om Veilig Thuis hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan leiden tot een aanmelding bij 

het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente.  

Alle leerlingen die in een schoolondersteuningsteam (SOT) worden besproken, worden gemeld in het 

SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor ‘samenwerkingsinstrument sluitende aanpak’. Het is heel 

concreet een computersysteem dat professionals bij elkaar brengt die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 

jaar) betrokken zijn. Door het afgeven van een signaal in SISA weet een professional sneller of ook 

andere professionals zijn het gezin en/of een jeugdige betrokken zijn. Zijn er specifieke situaties 

waarvan wij melding willen maken, dan brengen wij u als ouder of verzorger daarvan op de hoogte. 

  

http://www.meldcode.nl/
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De schoolorganisatie 
 

Groepen 

Leerlingen op de Bouwsteen zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Zij zijn verdeeld over groepen die allemaal 

een of twee eigen leerkrachten hebben. Per groep zitten de leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd 

en ontwikkeling bij elkaar.  

 

Groepsplan 

De leerkrachten stellen aan het begin van het schooljaar een groepsplan op voor de vakken technisch 

lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Eén keer per jaar past de leerkracht dit plan aan op de 

ontwikkeling en de behoeften van de groep. 

 

Onderbouw en middenbouw 

In de onderbouw zitten kinderen van 4 tot en met 6 jaar oud. We bieden de leerlingen in de onderbouw 

de leerstof spelenderwijs aan in verschillende vormen. We creëren in de groep veel kringmomenten en 

werken met thema’s en projecten. Er is meer aandacht voor voorbereidend lezen en rekenen. 

In de middenbouw zitten de leerlingen tot en met leerjaar 5. We werken in deze jaren met hen aan de 

leervoorwaarden en leervakken. Omdat in deze periode grote veranderingen plaatsvinden in de 

ontwikkeling van de leerlingen, kunnen leeftijd en niveau in de middenbouw nogal uiteenlopen. 

 

Bovenbouw 

Vanaf leerjaar 6 gaan de leerlingen naar de bovenbouw. Daar bieden we passend onderwijs aan 

leerlingen met verschillende uitstroomperspectieven. Het ontwikkelingsperspectief van elke individuele 

leerling baseren we op: 

 

 het leerjaar; 

 de cognitieve mogelijkheden; 

 de leervorderingen; 

 stimulerende en belemmerende factoren. 

 

Leerlingen met een uitstroomperspectief richting praktijkonderwijs kunnen hun voordeel doen met een 

rijke  leeromgeving. Zij hebben er baat bij om de leerstof te vertalen naar de praktijk. Daarom proberen 

we de leerstof voor hen zoveel mogelijk te ondersteunen met materialen. 

Leerlingen met een uitstroomperspectief richting vmbo hebben behoefte aan lesinstructies op maat. 

Ook zij hebben baat bij een rijke leeromgeving. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op mogelijke 

leerbelemmeringen zoals dyslexie en dyscalculie. 

 

Contactmomenten ouders 

Ouderbetrokkenheid vinden wij een groot goed. We doen er veel aan om u als ouders en/of verzorgers 

zoveel mogelijk te betrekken bij wat met uw zoon of dochter op school gebeurt. Zo nodigen wij u in het 

begin van het schooljaar al uit voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind. U maakt dan kennis 

met de leerkracht en kunt informatie uitwisselen over uw kind. In de loop van het schooljaar organiseren 

we informatieavonden en spreek- en rapportavonden. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een 

afspraak maken met de leerkracht van uw kind.  
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Gescheiden ouders 

Bent u een gescheiden ouder, dan gaan wij ervan uit u en uw ex beiden het ouderlijk gezag hebben. 

Dat u beiden dus het wettelijk recht hebt om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over uw kind. U 

bent in die situatie beiden welkom bij ouderavonden en leerlingbesprekingen.  

Wanneer dit ook voor u geldt, willen we graag weten hoe u de onderlinge communicatie met uw kind 

hebt geregeld. Wie van u beiden het kind ziek meldt en verlof aanvraagt. En met wie van u wij in 

bijzondere gevallen contact op moeten nemen. 

 

Voortgang en rapportage 

Voor iedere leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Dit document en het rapport wordt 

door de school twee keer per jaar met de ouders besproken tijdens de voortgangsbespreking. Daarin 

bespreken we met u de resultaten van uw zoon of dochter. Het eerste rapport en 

ontwikkelingsperspectief geven wij uw zoon of dochter mee in februari. Het tweede in juli. Na iedere 

periode dient u het rapport ondertekend mee terug te geven. 

 

Toestemmingsverklaring 

Uw kind heeft recht op privacy, óók op onze school. Wij richten ons in ons schoolbeleid dan ook 

helemaal naar de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij van u 

toestemming moeten vragen voor bepaalde activiteiten. Wij doen dat direct al bij de inschrijving van uw 

kind. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het nodig om gegevens over uw kind binnen onze school 

uit te wisselen. Daarvoor hebt u bij de inschrijving een toestemmingsverklaring ondertekend.  

Dat betekent concreet dat onze leerkrachten toegang hebben tot de persoonsgegevens van uw zoon of 

dochter. Zonder dat de pabo-student die bij ons stage loopt zomaar gebruik kan maken van de 

persoonsgegevens van uw kind. Hij of zij mag over uw kind alleen iets schrijven zonder 

naamsvermelding of anders met uw uitdrukkelijke toestemming.   

Wij zullen u ook uw toestemming vragen voor elk gebruik van foto en video waar uw kind op staat. Willen 

wij een publicatie uit laten gaan, waarin uw zoon of dochter wordt genoemd, dan mogen wij dat alleen 

maar doen met uw toestemming. Dit doet u via een toestemmingsformulier dat u van ons ontvangt. 
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Leerstofaanbod 
 

Schoolplan 

In ons schoolplan beschrijven wij hoe wij op SBO De Bouwsteen uw kind onderwijs willen geven. Het 

plan ligt voor iedereen ter inzage op school. We hebben daarin de kernpunten, uitgangspunten en 

doelstellingen van ons onderwijs vastgelegd. Ook onze sterke en zwakke punten en hoe we die laatste 

willen verbeteren. Het schoolplan bevat onze beleidsvoornemens. Wat we doen aan kwaliteitszorg en 

wat aan schoolontwikkeling. Net als het onderwijs zelf is ook ons schoolplan steeds in ontwikkeling.  

 

Basisvaardigheden 

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basis voor elke andere ontwikkeling. Op deze kernvakken 

leggen wij veel nadruk. Daarnaast geven wij natuurlijk ook veel andere vakken. Wij streven ernaar de 

kinderen aan het einde van groep 8 prima aan te laten sluiten op het voortgezet onderwijs. 

 

Ontwikkelingsproces 

Wij stemmen ons onderwijs af op de voortgang in de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

Dit betekent dat wij onze lesmethoden zeer verantwoord kiezen en regelmatig vernieuwen. Bij die 

persoonlijke ontwikkeling hoort immers ook eigentijds lesmateriaal. 

 

Gebruikte methodes 

Op De Bouwsteen werken we met de volgende methoden: 

 

Leergebied Methode 

Aanvankelijk lezen Lijn 3 

Technisch lezen Flits 

Taal Taal op Maat 

Spelling Spelling op Maat 

Rekenen Wizwijs 

Natuurkunde en biologie Natuniek 

Overige wereldoriëntatievakken nieuwe methode vanaf schooljaar 2019-2020 

 

 

Toetsing 

Tweemaal per jaar nemen we op de Bouwsteen de methodeonafhankelijke toetsen van Cito af voor de 

vakken spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. We doen dit om de leerstof zo goed 

mogelijk af te stemmen op het niveau van uw kind. De gegevens van deze toetsen vindt u terug in het 

ontwikkelingsperspectief dat we twee keer per jaar met u bespreken. 
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Kwaliteit van onderwijs 
 

Meten is weten 

Op De Bouwsteen willen we het maximale uit de leerlingen halen. Willen we tegelijkertijd zien dat uw 

kind gelukkig is op onze fantastische school. Willen we kwaliteit bieden én vasthouden. Dat kan alleen 

wanneer we bijhouden welke resultaten uw zoon of dochter haalt. Zowel op didactisch als op sociaal-

emotioneel vlak. Verder houden we bij naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen gaan. Wanneer we 

deze gegevens analyseren, krijgen we al een mooi beeld van de kwaliteit van onderwijs.  

Dat beeld kunnen we verder verfijnen door zelfevaluatie en door tevredenheidsonderzoeken onder 

leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze manier krijgen we een accuraat inzicht in de sterke én 

verbeterpunten van onze school. Met dat inzicht formuleren we elke vier jaar op hoofdlijnen nieuw beleid 

dat we vastleggen in een nieuw schoolplan. 

 

Inspectie 

We hebben op SBO De Bouwsteen de kwaliteit op orde. Dat vinden we niet alleen zelf, ook de 

onderwijsinspectie is daarvan overtuigd. Zij handhaaft daarom het basisarrangement dat ze ons al veel 

eerder heeft verstrekt. 

 

Naar het voortgezet onderwijs 

Aan het einde van schooljaar 2017/2018 hebben 41 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten. Zij 

stroomden uit naar verschillende leerstromen in het voortgezet onderwijs: 

 

Leerstroom voortgezet onderwijs Aantal leerlingen 

praktijkonderwijs 25 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg, met leerwegondersteunend onderwijs 11 

vmbo basisberoepsgerichte leerweg 1  

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 3  

vmbo gemengde leerweg – theoretische leerweg 1  

totaal 41 
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Samenwerkingspartners 
 

Doel samenwerking 

Als school wil je ervoor zorgen dat de kinderen straks een mooie plek in de samenleving krijgen. Je hebt 

passie voor de kinderen en je wilt dat die vonk overspringt. Dat organisaties en bedrijven deze passie 

met de school gaan delen. Dan hebben we het over ‘verbinden’. Wanneer mensen met elkaar 

verbonden raken, ontstaat er een positieve wisselwerking die onze schoolkinderen ten goede zal 

komen. 

 

Partners 

Onze school werkt samen met een aantal partners: 

 

 Samenwerkingsverband Aan den IJssel in het kader van passend onderwijs; 

 Speelwijs/Kinderdam als het gaat om voor- en naschoolse opvang; 

 Bouwsteen Expertise als het gaat om de ondersteuning van leerkrachten en interne begeleiders; 

 Enver voorheen Stek; 

 CJG Capelle aan den IJssel; 

 Krimpen Sociaal Team; 

 alle omliggende gemeenten; 

 Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam; 

 omliggende scholen voor speciaal basisonderwijs; 

 SBO Werkverband; 

 Onderwijs & Advies Teams Rotterdam; 

 Albeda College; 

 Hogeschool Rotterdam; 

 Koers VO. 
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Financiële zaken 
 

Vrijwillige ouderbijdrage  

De overheid betaalt ons om basisonderwijs te geven aan uw kind. En toch vragen wij van u ieder jaar 

een vrijwillige ouderbijdrage. Wij doen dit om extra activiteiten te kunnen betalen. Denk aan de 

sinterklaasviering of de kerstviering, uitstapjes en traktaties op speciale dagen. Het geld van de overheid 

mogen wij alleen gebruiken voor de inrichting van het onderwijs. Níet voor die extra dingen. Voor 

schoolreisjes vragen wij van u een aparte ouderbijdrage. 

 

Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00. 

Daarnaast vragen wij u een bedrag van € 25,00 voor deelname van uw zoon of dochter aan de jaarlijkse 

schoolreis. 

 

Verzekeringen 

Er kan iets gebeuren waarvoor u de school aansprakelijk kunt stellen. Stichting BLICK op onderwijs 

heeft voor die gevallen verzekeringen afgesloten. We noemen er drie: 

Het kan zijn dat de school, het personeel of de directie onrechtmatig heeft gehandeld. Of nalatig is 

geweest. Voor die situaties heeft BLICK een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de 

schade die door het handelen of niet handelen van de school is opgetreden. 

Het kan zijn dat leerlingen of leerkrachten in schooltijd een ongeval krijgen op school. De 

schoolongevallenverzekering dekt de schade die zij daarbij oplopen.  

Gebeurt het ongeval tijdens een schoolreisje, kamp, excursie of dienstreis, dan kunnen wij de schade 

daarvan verhalen bij een doorlopende reisverzekering. 

 

Schade door leerlingen 

U bent als ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die ontstaat door uw zoon of dochter, totdat hij 

of zij 14 jaar wordt. Leerlingen vanaf 14 jaar zijn volledig zelf aansprakelijk te stellen volgens Artikel 

6:169 in het Burgerlijk Wetboek. Het kan zijn dat uw kind schade toebrengt aan gebouwen, meubilair of 

andermans eigendom (bijvoorbeeld een auto of fiets). Deze schade wordt dan hersteld op kosten van 

de ouders/verzorgers. 

Wordt uw zoon of dochter aansprakelijk gesteld voor een schade, dan meldt de groepsleerkracht dit 

direct aan u. Na herstel van de schade ontvangt u de rekening. Hebt u in dat geval een 

aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP), dan kunt u proberen het bedrag bij deze verzekering 

terug te vorderen. 

De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die leerlingen aan zichzelf 

of anderen of andermans eigendom hebben toegebracht. De school vergoedt ook geen materiële 

kosten. 
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Schoolregels 
 

Op De Bouwsteen gelden een aantal schoolregels. Wij verwachten van zowel leerlingen als personeel 

dat zij die naleven. Regelmatig worden ze in de groep met de leerlingen besproken. U kunt de 

schoolregels opvragen bij de administratie. 

 

Orde en veiligheid 

Wanneer leerlingen zich niet aan deze regels houden, neemt de school ordemaatregelen. Met zijn 

overtreding doet de betrokken leerling namelijk afbreuk aan de veiligheid en goede sfeer binnen de 

school. 

 

Voor uitzonderlijke situaties heeft de school de beschikking over zware ordemaatregelen: schorsing en 

verwijdering. Deze worden alleen toegepast wanneer het gedrag van een leerling dermate 

grensoverschrijdend is, dat hij of zij een bedreiging is voor zichzelf, voor anderen en voor zijn of haar 

nabije omgeving. We geven hieronder aan wanneer wij tot schorsing of verwijdering moeten overgaan. 

 

Schorsing 

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs spreekt een schorsing uit op voorspraak van en in 

overleg met de schooldirecteur. Tot schorsing van een leerling wordt alleen overgegaan wanneer die 

leerling:  

 

 gezorgd heeft voor een direct bedreigende en/of intimiderende situatie, waardoor de veiligheid op 

school in het geding is gekomen; 

 in bezit was van vuurwerk, verdovende middelen of wapens; 

 fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond; 

 langdurig negatief gedrag of structureel wangedrag heeft getoond, zonder dat er zicht is op 

verbetering; 

 gedrag heeft getoond dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Bij schorsing wordt de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de school ontzegd. Het 

besluit tot schorsing en de reden daarvan worden zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd met 

de ouders/verzorgers. Een afschrift van het besluit stuurt het stafbureau van stichting BLICK naar de 

leerplichtambtenaar. 

Om leerachterstanden te voorkomen, biedt de school de betreffende leerling aan om huiswerk toe te 

sturen.  

Na afloop van de schorsing vindt er een gesprek plaats tussen schooldirecteur, ouders/verzorgers en 

de leerling. Zonder dat gesprek kan de leerling niet op school terugkeren. Een schorsing duurt maximaal 

vijf schooldagen. 

 

Verwijdering 

De bestuurder van stichting BLICK op onderwijs beslist tot een verwijdering. Ouders kunnen daartegen 

in beroep gaan, aangezien een verwijderingsprocedure onder het bestuursrecht valt.  

 

De bestuurder kan alleen tot verwijdering van een leerling overgaan wanneer: 
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 sprake is van voortdurend dreigend of agressief gedrag van de leerling (ofwel de 

ouders/verzorgers), waarbij gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de 

andere leerlingen en waarbij herhaling niet is uitgesloten;  

 de betrokken leerling binnen een kalenderjaar (gerekend vanaf de eerste schorsing) drie 

schorsingen heeft gekregen;  

 de leerling gedrag vertoont dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.  

 

Gedurende een verwijderingssituatie kan de leerling eerst geschorst worden – op te vatten als een 

tijdelijke verwijdering – voorafgaand aan de definitieve verwijdering. 

De school moet in een verwijderingssituatie aantoonbaar serieus gezocht hebben naar een 

vervangende school, voordat de betrokken leerling definitief verwijderd kan worden.  

 

Wanneer de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit tot verwijdering, kunnen zij dat 

aanvechten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, ondergebracht bij de LKC 

Onderwijsgeschillen te Utrecht, www.onderwijsgeschillen.nl.  

De wettelijke regeling rondom schorsen en verwijderen kunt u lezen op:  

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen 

 

Verlofregeling  

Wij kunnen aan een leerling alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Denkt u dat uw 

zoon of dochter in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u dat aanvragen via een formulier. Dat 

is op school verkrijgbaar. De directie mag alleen kortdurend verlof toekennen zoals de Wet op de 

leerplicht die toestaat. Géén redenen voor extra verlof zijn: 

  

 een afwijkend vakantierooster van andere kinderen in uw gezin;  

 familiebezoek in het buitenland; 

 vermijden van vakantie in het hoogseizoen; 

 de lagere prijs van een vakantie; 

 eerder afreizen naar het vakantieadres óf later terugkomen van vakantie;  

 verjaardagen van familie of lange weekenden weg.  

 

Ziekmeldingen/absentie  

Wanneer uw kind ziek is, horen we dat graag telefonisch van u voor 8.30 uur. Is uw zoon of dochter 

zonder afmelding afwezig, dan nemen wij contact met u op vanaf één uur na het begin van de lestijd. 

Absenties registreren wij altijd. Leerlingen die vaak absent zijn (óók door ziekte) melden we bij de 

afdeling Leerplicht van uw woonplaats.  

 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen
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De dagelijkse praktijk 
 

Bereikbaarheid van de school 

 Het telefoonnummer van SBO De Bouwsteen is: 010 – 451 19 07. 

 Onze school is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 16.30 

uur en op woensdag tot 15.00 uur.  

 Het e-mailadres van de school is: info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl. 

 Onze website is: www.sbodebouwsteen.nl. 

 

Onderwijstijden  

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

  

 de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; 

 de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur. 

 gedurende de 8 schooljaren (onder- én bovenbouw): 7.520 uur. 

 

Telt u het aantal uren in de onderbouw op bij het aantal uren in de bovenbouw, dan ziet u dat de 

school nog 240 uur overhoudt om aan 7.520 uur te komen. Deze 240 uren mag een school zelf 

verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 

 

Lestijden 

Dag Lestijden  

 van tot 

maandag 8.45 uur 14.45 uur 

dinsdag 8.45 uur 14.45 uur 

woensdag 8.45 uur 12.15 uur 

donderdag 8.45 uur 14.45 uur 

vrijdag 8.45 uur 14.45 uur 

De deur van de school is om 8.30 uur open. De lessen beginnen een kwartier later om 8.45 uur. 

 

Vakanties en vrije dagen 

In het schooljaar 2018-2019 gelden de onderstaande vakanties en vrije dagen: 

 

Vakantie Periode 

herfstvakantie maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 2018 

kerstvakantie  maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 

voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019 

meivakantie/Pasen vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019 

Pinksteren maandag 10 juni 2019 

zomervakantie maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 

 

De eerste schooldag voor het schooljaar 2018-2019 is op maandag 27 augustus 2018.  

De eerste schooldag voor het schooljaar 2019-2020 is op maandag 2 september 2019.  

http://www.sbodebouwsteen.nl/
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Studiedagen 

In het schooljaar 2018-2019 is er ruimte voor een aantal studiedagen. De data daarvan zullen we bijtijds 

aan u doorgeven. Tijdens deze studiedagen is de school gesloten en zijn de leerlingen vrij. 

 

Wijziging gegevens 

Wij vragen u vriendelijk om een eventuele adreswijziging of mogelijke wijziging van uw telefoonnummer 

altijd door te geven aan de administratie van de school.  

 

Medicatie 

Het kan gebeuren dat uw zoon of dochter medicijnen tijdens schooltijden moet innemen. Omdat het 

gebruik van medicijnen door leerlingen van onze school een serieuze zaak is, vinden wij het als school 

belangrijk dat we hierover duidelijke afspraken maken met de ouders/verzorgers en dat deze ook goed 

zijn vastgelegd. Hieronder noemen we wat algemene kaders daarvoor: 

 

 Onder medicijnen verstaan we: alle geneesmiddelen die door een arts of specialist zijn 

voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. 

 Als uw kind medicijnen gebruikt die het tijdens de schooltijden moet innemen, dient u een ‘Verklaring 

medicijngebruik’ in te vullen en in te leveren op school. 

 Bij veranderingen van het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht om dit 

onmiddellijk door te geven aan de school door een nieuwe ‘Verklaring medicijngebruik’ in te vullen 

en op school in te leveren. 

 Exemplaren van de ‘Verklaring medicijngebruik’ zijn op de administratie van de school of via de 

website verkrijgbaar. 

 Als er medicijnen door uw zoon /dochter moeten worden ingenomen voor en/of na schooltijd, willen 

wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het 

gedrag van het kind. 

 Mocht uw kind per ongeluk vergeten zijn om zijn of haar medicijnen ‘s ochtends in te nemen, dan 

kunt u contact met ons opnemen. In overleg worden die dan alsnog gegeven. 

 Door het ondertekenen van de ‘Verklaring medicijngebruik’ geeft u aan akkoord te gaan met de 

juistheid van de ingevulde gegevens. Tevens geeft u daarmee aan in te stemmen met de hier 

bovenstaande regels inzake de ‘Verklaring medicijngebruik’. 

 

Hoofdluisbestrijding 

In de eerste week na een vakantie controleren we ieder kind op hoofdluis. Mocht uw kind hoofdluis 

hebben, dan stellen we u hiervan middels een brief op de hoogte. 

 

Rookbeleid 

In openbare gebouwen geldt een rookverbod. In het verlengde van deze wetgeving hebben wij ook een 

rookverbod ingesteld voor de schoolgebouwen van stichting BLICK op onderwijs. Verder houden we 

ons aan de afspraak dat buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt. 

 

Mobiele telefoons etc. 

Op onze school is het gebruik van alle apparaten, waarmee leerlingen beeld en geluid kunnen opnemen 

(vooral mobiele telefoons), verboden. Heeft uw zoon of dochter een dergelijk apparaat bij zich, dan geeft 

hij of zij dat bij binnenkomst in bewaring aan de leerkracht. Aan het einde van de dag kan hij of zij het 

weer meenemen.  

U kunt uw kind steeds via de administratie bereiken. Als er voor leerlingen aanleiding is om gedurende 

schooltijden contact op te nemen met hun ouders/verzorgers, dan kunnen zij gebruikmaken van de 
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schooltelefoon. Hiermee willen wij voorkomen dat deze vaak dure eigendommen beschadigd raken of 

ongewenst verdwijnen. Daarnaast vinden we het ongewenst dat leerlingen (gevraagd of ongevraagd) 

opnames maken. 

 

  


