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Een woord vooraf 
 
 
Aan de ouders / verzorgers. 
 
Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool De Boomhut schooljaar 2018-2019 met 
informatie over de inhoud van het onderwijs en over alles wat er verder op onze school gebeurt. 
Daarnaast ontvangt u ieder jaar van ons een jaarkalender met de belangrijkste activiteiten én een 
informatieboekje waarin alle informatie is opgenomen die betrekking heeft  op dit schooljaar. 
 
Deze schoolgids is bedoeld om u een indruk te geven van wat u mag en kan verwachten als uw kind 
onze school bezoekt of gaat bezoeken. U treft er de uitgangspunten en doelstellingen aan van het 
onderwijs dat wij aan uw kind geven. 
 
Wij hopen dat door het lezen van deze schoolgids nieuwe ouders een duidelijk beeld krijgen en op 
grond hiervan een keuze zullen maken voor onze school.  Wij nodigen u graag uit voor een kennisma-
kingsgesprek en een rondleiding. Op onze website vindt u de meest actuele informatie over onze 
school www.obsdeboomhut.nl . 
 
Voor hen die al kinderen op onze school hebben, hopen wij dat zij in deze gids zien weergegeven hoe 
wij het onderwijs vorm geven.  
 
 
 

 
 
  

http://www.obsdeboomhut.nl/


1.  De Boomhut 
 
De Boomhut is een openbare basisschool met bijna 
vijfhonderd leerlingen. De Boomhut heeft twee loca-
ties aan de rand van Park Angerenstein. De groepen 1 
t/m 3 krijgen les aan de Julianalaan en de groepen 4 
t/m 8 zijn gevestigd aan de Bernhardlaan. De Boom-
hut is een onderdeel van DeBasisFluvius, een overkoe-
pelende stichting van alle openbare basisscholen in 
Arnhem. 
 
Op locatie Bernhardlaan bevindt zich een inpandige 
peuterspeelzaal. Deze maakt onderdeel uit van de 
Stichting Peuterspeelzalen Arnhem en heeft als naam 
’t Paasheuveltje. Op beide locaties bevindt zich een 
vestiging van de SKAR (Stichting Kinderopvang Arn-
hem) voor buitenschoolse opvang. 
 

1.1  Uitgangspunten 

Nederland is een multiculturele samenleving. Dat wil-
len we ook in ons onderwijs tot uiting brengen. Wij 
schenken aandacht aan andere culturen, geestelijke 
stromingen en de maatschappelijke verhoudingen in 
ons land. Maar vooral bevorderen wij, dat in onze school ieder kind zich geaccepteerd weet met zijn 
uiterlijk, zijn taal, culturele achtergrond, afwijkend standpunt en zijn sociaal - economisch milieu. 
 

Ons uitgangspunt is dat ieder kind wil leren. 
 
Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zich-
zelf mag zijn. We vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent 
een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze 
kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. 
 

 

DeBasisFluvius 
In 2015 is een start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen de stichtingen De Basis en Flu-
vius. Dit heeft geleid tot het samengaan van de stichtingen. In totaal omvat de stichting DeBasisFlu-
vius nu 38 basisscholen in Arnhem en De Boomhut is daar één van. 
 
De BasisFluvius staat voor ‘samen voor ieder kind’. Ieder kind is welkom op één van de scholen van De-
BasisFluvius. Er wordt met partners gewerkt aan Passend Onderwijs. De visie van DeBasisFluvius is: 
Alle kinderen beschikken over talenten, kwaliteiten en capaciteiten, waar ze ook vandaan komen en 
welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen die te laten ontwikkelen en gebruiken. 
 
Meer informatie is te vinden op www.debasisfluvius.nl 

  

 

 
 
De Boomhut is de naam van onze school. 
Deze naam is in 2002 bedacht naar aanlei-
ding van de verhuizing van de toenmalige 
Prinses Marijkeschool naar de locatie aan de 
Bernhardlaan. De naam past goed bij de lig-
ging van de school in een mooie groene om-
geving aan de rand van Park Angerenstein. 

http://www.debasisfluvius.nl/
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1.2  Visie en missie 

De kernwaarden van De Boomhut zijn: 
 

Plezier, ontwikkeling,  
betrokkenheid en innovatie. 

 
Plezier 
Wij vinden het van groot belang dat de kin-
deren fluitend naar school komen en ook weer 
fluitend naar huis gaan. Als een kind namelijk 
goed in zijn vel zit, kan het zich optimaal ont-
wikkelen. Als vreedzame school besteden wij 
dan ook veel aandacht aan het welbevinden 
van de kinderen. Voor ons is dat echt de voor-
waarde om optimaal tot ontwikkeling te ko-
men. 
 
Ontwikkeling 
Elk kind wil leren. Op De Boomhut hebben we 
hoge verwachtingen van kinderen en van leer-
krachten. Wij beschouwen het als onze op-
dracht om kinderen uit te nodigen, uit te da-
gen, te onderwijzen en te ondersteunen om 
steeds een volgende stap in hun ontwikkeling 
te zetten. Wij zijn gericht op een zo hoog mo-
gelijke kwaliteit van onderwijs met als doel 
kinderen te laten excelleren.  
 
Betrokkenheid 
Voor de ontwikkeling van het kind is het nodig 
dat de samenwerking tussen school en  
ouders /verzorgers optimaal is. Alleen dan lukt 
het ons namelijk om de ontwikkeling van het 
kind goed te laten verlopen. Wij zien ouders 
/verzorgers als (educatieve) partner en nodi-
gen ze graag uit om een actieve rol te spelen 
binnen de schoolorganisatie. 
 
Innovatie 
De Boomhut is een school voor moderne kin-
deren. In samenwerking met het iXperium  
maken onze docenten  op verschillende ma-
nieren kennis met ict-toepassingen voor het 
onderwijs. Ook onze leerlingen experimente-
ren met moderne technologie, zoals robotica, 
bij iXperium.  

 

1.3  Doelstelling 

De Boomhut  is de openbare basisschool voor 
de wijken (Nieuw) Monnikenhuizen, Saksen-
Weimar (de Groene Treden), Angerenstein, 
omgeving Velperweg en de Paasberg. De 
school staat open voor alle kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar. De leerlingen krijgen vorming 
en begeleiding welke uitnodigt tot exploratie. 
Aan het kind worden op eigen niveau en op 
systematische wijze mogelijkheden aange-
reikt, welke noodzakelijk zijn voor een opti-
male harmonische ontwikkeling, zodat de ba-
sis is gelegd voor het in de toekomst zelfstan-
dig vervullen van ieders levenstaak. 
 
Uit de voorgaande doelstelling spreekt: 
 
Een onderwijsdoel 
We proberen voor ieder kind een zo hoog mo-
gelijk eindniveau te bereiken, passend bij zijn 
of haar mogelijkheden. Hierbij richten we ons 
op: 

• Aanleren van culturele vaardigheden (taal, 
lezen, rekenen en schrijven) 

• Maatschappelijke verkenning 

• Creativiteit in al zijn facetten 

• Het leren functioneren in een groter ge-
heel, zoals een klas of school. 
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1.4  Openbaar onderwijs 

De Boomhut is een school voor openbaar on-
derwijs. Als openbare school willen wij dat ons 
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van 
leerlingen door naast goed onderwijs te ge-
ven, aandacht te besteden aan levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke waarden en 
normen, zoals die leven in de Nederlandse sa-
menleving. 
 
Onze school staat open voor kinderen onge-
acht hun nationaliteit of ras, ongeacht de le-
vensbeschouwelijke opvattingen, seksuele ge-
aardheid, geloofs- of levensovertuiging (van 
hun ouders). Juist die pluriformiteit van waar-
den in onze school biedt ons de gelegenheid 
onderwijs te geven met eerbiediging van ie-
ders godsdienst of levensbeschouwing.  
 
 
 
 
 
 

De identiteit van de openbare school laat zich 
als volgt karakteriseren: 

• Het is onderwijs voor allen, dat wil zeggen 
open en toegankelijk voor alle leerlingen 
zonder onderscheid van levensbeschouwe-
lijke en/of maatschappelijke opvattingen. 

• De openheid realiseren wij door een on-
derwijsklimaat dat gebaseerd is op toleran-
tie en verschillende visies op mens en 
maatschappij. 

• Het schoolklimaat biedt de leerlingen dui-
delijke regels, rust en orde, zodat zij zich 
tot zelfstandige mensen kunnen ontwikke-
len. 
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1.5  Actief burgerschap 

De samenleving verandert in rap tempo. Juist 
de dynamiek van de samenleving vraagt om 
een voortdurende aanpassing van de school. 
Vaardigheden of kennis die nodig zijn om een 
redzame volwassene te worden zijn nu anders 
dan ze vroeger misschien waren. 
Kinderen maken deel uit van de samenleving 
en wij zien het als de taak van de school  om 
enerzijds de verwachtingen van de samenle-
ving te volgen en anderzijds kinderen weer-
baar te maken ten opzichte van die verande-
rende samenleving.  
 
De Vreedzame School 
De Boomhut voedt leerlingen op voor een de-
mocratische samenleving die gekenmerkt 
wordt door verschillen. Een samenleving 
waarin niet alleen rekenen en taal belangrijk 
zijn voor succes, maar ook sociale en emotio-
nele vaardigheden. Omgekeerd is onze sa-
menleving gebaat bij burgers die zicht verant-
woordelijk opstellen, die vaardig en vreed-
zaam om kunnen gaan met verschillen en con-
flicten. 
 
Ook de school is gebaat bij actieve, zorgzame, 
initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. 
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee 
leerlingen en leerkrachten naar school gaan, 
maar zorgt ook voor een positief werkklimaat. 
 
Wij werken met de methode De Vreedzame 
School. 
 

 
 
 

 
De Vreedzame School streeft er naar om kin-
deren te leren: 

• op een positieve en zorgzame manier met 
elkaar om te gaan; 

• op een democratische manier met elkaar 
beslissingen te nemen; 

• constructief conflicten op te lossen; 

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 
en voor de gemeenschap; 

• open te staan voor verschillen tussen men-
sen. 

 
Het gevolg is dat: 

• kinderen zich veilig voelen; 

• kinderen zich gehoord en gezien voelen; 

• iedereen op een positieve manier met el-
kaar omgaat; 

• leerkrachten en leerlingen prettig werken; 

• minder sprake is van handelingsverlegen-
heid bij leerkrachten; 

• de eigen kracht van kinderen benut wordt. 
 
Academische Opleidingsschool 
Vanaf het schooljaar 2012-2013 is de Boom-
hut een Academische Opleidingsschool . Dit 
betekent dat pabo studenten vanaf het 
tweede leerjaar met een onderzoek een bij-
drage leveren aan schoolontwikkelings-
thema’s. De pabo-studenten worden hierin 
begeleid door Martin Egberts, die opleider in 
de school is. De studenten richten zich tijdens 
het onderzoek op de kinderen in de groep 
waarin zij stage lopen. Het onderzoek wordt 
afgesloten met een presentatie voor het team.  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden ge-
bruikt om het onderwijs aan de kinderen van 
de Boomhut te optimaliseren. Bovendien lei-
den wij als Academische Opleidingsschool sa-
men met de pabo goede, nieuwe leerkrachten 
voor de toekomst op. 
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2.  Het onderwijs 
 
Leerlingen van De Boomhut gaan naar school om te leren, om zich te ontwikkelen tot kinderen die 
klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijs op De Boomhut is erop gericht dat de leer-
lingen het beste uit zichzelf halen, ongeacht het leertempo en de leerstijl van de individuele leerling. 
Kinderen die moeite hebben met de lesstof hebben, krijgen extra ondersteuning. Kinderen die erg 
makkelijk door de stof gaan, krijgen extra uitdaging aangeboden. 
 

2.1  Uitgangspunten 

Ons onderwijs is, inhoudelijk en organisato-
risch,  zo ingericht dat leerlingen in beginsel 
binnen acht aaneensluitende jaren,  in een on-
onderbroken ontwikkelingsproces,  de school 
kunnen doorlopen. Basisonderwijs legt de 
grondslag voor het volgen van voortgezet on-
derwijs. 
 
Leerinhouden en leermiddelen zijn op elkaar 
afgestemd. We werken met doorgaande leer-
lijnen.  
 
Wij zijn ons bewust, dat de kinderen zich in 
een verschillend tempo ontwikkelen en uit-
eenlopende leerstijlen hebben. We proberen 
daarom ons onderwijs zo veel mogelijk af te 
stemmen op de voortgang in de ontwikkeling 
van de individuele leerlingen. 
 

2.2 Groepen en klassen 

In de kleutergroepen wordt thematisch ge-
werkt. Door het geven van ervaringsgericht 
onderwijs brengen we de leerlingen in contact 
met de wereld om hen heen. Er wordt ge-
werkt aan de totale ontwikkeling van het kind. 
Aan het begin van de kleuterperiode ligt de 
nadruk op het werken met concreet materiaal 
en is er veel aandacht voor de bewegingsbe-
hoefte van het kind. Wanneer de kinderen aan 
het eind van de kleuterperiode zijn gekomen, 
zijn ze in staat om gedurende langere tijd zelf-
standig aan een opdracht te werken en zijn de 
voorwaarden om te kunnen beginnen aan het 
aanvankelijk lees-, reken-, en schrijfonderwijs 
aanwezig. De kleutergroepen zijn heterogeen  
samengesteld, kleuters uit groep 1 en 2 zitten 
samen in één klas. 
 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met het jaar-
klassensysteem, dus met homogene jaargroe-
pen. Binnen deze organisatievorm wordt reke-
ning gehouden met de individuele verschillen 
en behoeften. Dat doen wij onder andere 
door doelgerichte leeractiviteiten aan te bie-
den met verschillende werkplekken. Waar no-
dig zal het basisprogramma aangepast worden 
aan de individuele behoeften en mogelijkhe-
den.  
 

2.3  Verbetering van het onderwijs 

In het onderwijs staan de ontwikkelingen niet 
stil. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen ma-
ken het mogelijk ons onderwijs steeds te ver-
beteren. Veranderingen als inzet van nieuwe 
ICT-middelen of nieuwe methoden, worden 
opgenomen in het jaarplan.  
 
Het jaarplan is onderdeel van een meerjaren-
plan, waarin ook zaken als leerlingenzorg of 
pedagogisch klimaat een plek heeft. Het jaar-
plan is op school in te zien.  
  
  



 
 

 Pagina 11 
 

2.4  De resultaten van het onderwijs 

Om de vorderingen van onze leerlingen te vol-
gen, maken we gebruik van methodegebon-
den toetsen en niet-methodegebonden toet-
sen.  Wij nemen halfjaarlijks de toetsen van 
het Cito Leerling Volg Systeem af bij alle leer-
lingen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd 
en daardoor zijn de resultaten van ieder indivi-
dueel kind te vergelijken met de gemiddelde 
resultaten op het betreffende onderdeel. 
Door ieder halfjaar te toetsen is de ontwikke-
ling van het kind goed te volgen en kan het 
onderwijs zo nodig hierop  aangepast worden. 
Daarnaast worden de resultaten op schoolni-
veau gebruikt om ons onderwijsaanbod te 
evalueren, bij te stellen en mogelijk te verbe-
teren.  
 
In groep 8 maken alle leerlingen in Nederland 
een verplichte eindtoets. Wij maken gebruik 
van de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Deze 
toets wordt, anders dan vroeger, niet meer 
enkel gebruikt aan als instrument voor de 
schoolkeuze voortgezet onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens groep 8 leerlingen:  
 

vervolgonderwijs 2015-2016 2016-2017 

VWO 29% 32% 

HAVO 34% 30% 

VMBO-T 28% 23% 

VMBO-K 7% 11% 

VMBO-B 2% 4% 

praktijkonderwijs 0% 0% 

 
Scores Cito Eindtoets Basisonderwijs groep 8 
afgezet tegen landelijk gemiddelden: 
 

cursusjaar De Boom-
hut 

landelijk 
gemiddelde 

2008 – 2009 536,5 535,0 

2009 – 2010 541,1 534,9 

2010 – 2011 537,2 535,1 

2011 – 2012 538,2 535,1 

2012 – 2013 537,5 534,7 

2013 – 2014 535,3 534,4 

2014 – 2015 536,7 534,8 

2015 – 2016 535,8 534,5 

2016 – 2017 537,3 535,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 Pagina 12 
 

3.  De leerlingen 
 
Er zitten bijna vijfhonderd leerlingen op De Boomhut. Al deze kinderen moeten met plezier naar 
school gaan. Kinderen leren beter als ze goed in hun vel zitten en ze durven zich meer te uiten als de 
klas een veilige omgeving is waarin zij zichzelf kunnen zijn.  
 
De Boomhut probeert om dit plezier steeds terug te laten komen, zowel in de dagelijkse werkzaam-
heden  als in speciale activiteiten.  
 

3.1  Aanmelding van nieuwe kinderen 

Door middel van inloopochtenden en vrijblij-
vende oriëntatiegesprekken bieden wij geïnte-
resseerde ouders de kans om kennis te maken 
met basisschool De Boomhut.  
 
Wanneer ouders de keuze hebben gemaakt 
voor De Boomhut, kunnen zij  een inschrijffor-
mulier invullen en ondertekenen. Dit moet mi-
nimaal tien weken voordat het kind 4 jaar 
wordt. 
 
Ouders ontvangen een korte intake vragenlijst 
over de ontwikkeling van hun kind. Ook wordt 
er vaak een schriftelijke overdracht gedaan 
door het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 
Hiervoor moeten ouders altijd vooraf toe-
stemming voor hebben geven. Soms geeft de 
informatie die De Boomhut krijgt, aanleiding 
voor een gesprek met ouders.  
 
De procedure omtrent passend onderwijs 
staat verder in een bijlage in deze schoolgids 
beschreven. 
 
Een maand voordat een kind 4 jaar wordt, 
ontvangt hij/zij van De Boomhut een oproep-
kaart met daarop vermeld in welke groep het 
kind wordt geplaatst.  
 
Iedere nieuwe leerling kan 3 dagdelen mee-
draaien vóór de vierde verjaardag. Vanaf de 
vierde verjaardag mag het kind iedere dag op 
school komen.  
 

3.2  Aanmelding kind met een handicap 

Ouders van een kind met een handicap (een 
kind met een ernstige beperking of stoornis 
die speciale hulp nodig heeft om onderwijs te 

kunnen volgen) kunnen hun kind aanmelden 
op De Boomhut. 
 
De hulpvraag van het kind, mede bepaald 
door de aard en de zwaarte van de onderwijs-
beperking, wordt naast de mogelijkheden die 
De Boomhut kan bieden, gelegd. De Boomhut 
heeft een zorgprofiel (zie bijlage) en als de 
school niet de gepaste ondersteuning kan bie-
den of aanpassing kan maken, dan zal het kind 
niet worden geplaatst.   
 
Deze procedure is in meer detail beschreven 
in een bijlage in deze schoolgids. 
 

3.3  Volgen van leerlingen  

Vanaf het einde van groep 2 wordt tweemaal 
per jaar schriftelijk gerapporteerd hoe het met 
de vorderingen van de leerling staat. De kin-
deren krijgen een rapport mee naar huis en 
moeten dit (ondertekend door één van de ou-
ders) later weer op school inleveren. 
 
De gegevens van deze observaties worden op-
geslagen in het leerlingendossier, dat deel uit-
maakt van ons leerlingvolgsysteem. Het leer-
ling-dossier kan op verzoek van de ouders 
door hen ingezien worden. Gegevens kunnen 
slechts aan derden verstrekt worden na toe-
stemming door de ouders. 
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3.4  Kinderen met speciale behoeften 

De Boomhut werkt met een zorgplan. Vanaf 
het schooljaar 2016-2017 is een nieuw zorg-
plan geschreven.  
 
Bij elke leerling kijken wij met zorg naar wat 
het kind nodig heeft. Hiervoor worden de leer-
lingen op school ingedeeld in verschillende 
zorgniveaus. Deze zorgniveaus bepalen de 
mate van extra hulp die wordt ingeschakeld 
om het kind goed te kunnen begeleiden.  
 
De zorgniveaus en de procedure staan uitge-
breid beschreven in een bijlage van deze 
schoolgids. 
 

3.5  Begeleiding van kinderen naar het 
voortgezet onderwijs 

Begin groep 8 heeft de leerkracht samen met 
de ouders en de leerling een gesprek, waarbij 

een voorlopige richting aangegeven wordt 
voor het vervolgonderwijs. Indien nodig vol-
gen er meerdere gesprekken. Afhankelijk van 
de verdere ontwikkeling in groep 8 stelt de 
leerkracht zijn/haar oordeel bij en wordt er in 
overleg met de ouders een definitief advies 
gegeven. De resultaten op de halfjaarlijkse 
Cito Leerling Volgsysteem toetsen zijn hierbij 
van aanvullend belang. 
 
Vertegenwoordigers van het voortgezet on-
derwijs worden in de gelegenheid gesteld op 
onze school informatie te geven over het 
voortgezet onderwijs. Ook maakt de school 
bekend op welke dagen de scholen voor 
voortgezet onderwijs open dagen houden die 
door ouders met hun kinderen bezocht kun-
nen worden. Een aantal scholen voor voortge-
zet onderwijs wordt in klassenverband be-
zocht. 
 
De ouders ontvangen tevens de brochures die 
het ministerie van OC&W uitgeeft. 
 

3.6  Melding van afwezigheid en ziekte 

Als een kind niet naar school kan komen, bij-
voorbeeld in verband met ziekte, dan vragen 
wij ouders of verzorger om hem/haar vóór 
8.30 uur af te melden. 
 

3.7  Besmettelijke ziekten en hoofdluis 

Indien er bij één van de kinderen in een klas 
een besmettelijke ziekte is geconstateerd, dan 
zullen de ouders hiervan op de hoogte gesteld 
worden via een mededeling bij de klas. Om 
privacy-redenen wordt er niet gecommuni-
ceerd om welke leerling het gaat. 
 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend pro-
bleem. Direct na iedere schoolvakantie wor-
den alle leerlingen op school gecomtroleerd 
op hoofdluis. Indien er hoofdluis is geconsta-
teerd, dan zal dit persoonlijk aan de ouders 
worden doorgegeven, en zullen de ouders van 
de klasgenootjes worden geïnformeerd. 
 
Meer informatie over het hoofdluisbeleid is te 
vinden in een bijlage. 
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3.8  Langdurig ziekte 

Indien een leerling langere tijd niet naar 
school kan komen wordt samen met de ou-
ders/verzorgers bekeken hoe het onderwijs, 
rekening houdend met de ziekte, kan worden 
voortgezet. Hierbij wordt er soms hulp inge-
roepen van de deskundigheid van een consu-
lent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. 
 
Het continueren van het onderwijs, aangepast 
aan de problematiek, is belangrijk omdat de 
zieke leerling dan bezig blijft met de toekomst 
en leerachterstanden zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat 
een zieke leerling contact blijft houden met de 
klasgenoten en de leerkracht om te ervaren 
dat hij/zij meetelt en erbij hoort.  
 

 
Onderwijs aan zieke leerlingen 
Op de website van Marant Educatieve 
diensten, www.marant-ed.nl  en op de site 
van Ziezon, het landelijk netwerk van ziek 
zijn en toch onderwijs, www.ziezon.nl, is 
meer informatie te vinden over dit onder-
werp.  
 

 

3.9  Schoolarts 

Om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te 
sporen, is het in de wet geregeld dat alle kin-
deren in Nederland regelmatig onderzocht 
worden op school. Op De Boomhut  voert 

GGD/Hulpverlening Gelderland Midden deze 
onderzoeken uit. 
 
Kinderen worden in groep 2 voor de eerste 
keer onderzocht, en een van de ouders/ver-
zorgers mag daarbij aanwezig zijn. Bij het eer-
ste onderzoek zijn zowel de jeugdarts als de 
assistente aanwezig. Zij kijken hoe het kind 
zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en so-
ciaal gebied.  
 
Het tweede onderzoek is in groep 7. Dit on-
derzoek wordt uitgevoerd door de jeugdver-
pleegkundige. Het gaat om een kort lichame-
lijk onderzoek. Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan de leefstijl van het kind. De ou-
ders/verzorgers wordt gevraagd om, vooraf-
gaand aan het onderzoek, een vragenlijst in te 
vullen. 
 
Alleen met toestemming van de ouders – en 
enkel wanneer dit van belang is voor het leer-
proces of de algemene ontwikkeling van het 
kind – wordt de school geïnformeerd over za-
ken uit de onderzoeken. 
 

 
GGD/Hulpverlening 
De GGD/Hulpverlening Gelderland Midden 
ondersteunt onze school ook met preven-
tieve activiteiten, zoals ouderavonden, 
schoolkrantartikelen, cursussen voor leer-
krachten, lesmaterialen en projecten over 
bijvoorbeeld druk gedrag, hoofdluis, pes-
ten, voeding en tandenpoetsen. 
 

 

3.10  Logopedie 

Kinderen in groep 2 worden door de logope-
diste gescreend. Persoonlijk contact is moge-
lijk op maandagmiddag tussen 16.00 uur en 
17.00 uur telefonisch bereikbaar onder tele-
foonnummer 026-3773805. 
 
 
 
 

  
 

http://www.marant-ed.nl/
http://www.ziezon.nl/
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4.  Het personeel 
 
De Boomhut heeft ongeveer 30 leerkrachten, waarvan de meesten in deeltijd werken. Een admini-
stratief medewerkster en een conciërge assisteren het onderwijzend personeel en de directeur.  
 
De leerkrachten verzorgen niet alleen het onderwijs voor de kinderen, maar zijn ook steeds bezig om 
dit onderwijs te verbeteren. Op basis van gezamenlijke inzichten, en ondersteund door de Cito-sco-
res, worden aandachtspunten bepaald. De aandachtspunten worden met bijbehorende verbeterac-
ties in een jaarplan opgenomen.  
 

 
 

4.1  De leerkrachten 

In iedere groep is het uitgangspunt om met 
maximaal twee verschillende leerkrachten te 
werken. 
 
De leerkrachten van basisschool De Boomhut 
volgen geregeld (na)scholingscursussen om bij 
te blijven in hun vak. Soms gebeurt dit indivi-
dueel, en soms gezamenlijk met het gehele 
team. Ieder jaar wordt hiertoe een (na)scho-
lingsplan gemaakt.  
 
Naast de groepstaken hebben alle leer-krach-
ten nog één of meerdere schooltaken. Hierbij 
valt te denken aan het zitting hebben in één 
van de vier stuurgroepen, de organisatie van 
verschillende festiviteiten, het beheer van de 
ICT, het organiseren van de leerlingenbiblio-
theek en dergelijke. Ook zijn er leerkrachten 
voor een deel vrij geroosterd van groepstaken 
voor interne begeleiding, opleider in de 
school,  het begeleiden van startende leer-
krachten, of het coachen van leerkrachten.  
 
Specifiek voor bewegingsonderwijs (gymnas-
tiek) is een vakleerkracht aangesteld. Zij geeft 
les aan zes  groepen uit de midden- of boven-
bouw.  
 

De Boomhut is een academische opleidings-
school voor pabo-studenten. Deze studenten 
worden begeleid door een leerkracht. 
 
Vervanging leerkracht bij afwezigheid 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht 
wordt gebruik gemaakt van de vervangings-
pool Primair Select. Deze vervangingspool 
wordt gecoördineerd door het stafbureau van 
DeBasisFluvius. In een periode met hoog ziek-
teverzuim (bijvoorbeeld een griepgolf) waarbij 
geen aanspraak meer gemaakt kan worden op 
deze vervangingspool is er een noodplan voor 
de eerste dagen. In noodgevallen wordt een 
groep opgedeeld. Bij opsplitsing wordt een 
groep niet langer dan twee dagen achter el-
kaar verdeeld. 
 
Als, in een zeer uitzonderlijke geval, het nodig 
blijkt om kinderen thuis te houden,  krijgen 
ouders hier altijd tevoren schriftelijk bericht 
van. Als vanzelfsprekend proberen we dit zo 
goed mogelijk tegen te gaan. 

4.2  Stagiaires 

Kinderen krijgen op De Boomhut regelmatig te 
maken met een student van de Pedagogische 
Academie Basis Onderwijs (Pabo) Arnhem. 
Leerkrachten van De Boomhut en de Pabo 
Arnhem werken samen als academische oplei-
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dingsschool. Dit is voor studenten een combi-
natie van werken en leren, waar theorie en 
praktijk op elkaar zijn afgestemd. 
 
Alle leerkrachten van De Boomhut zijn ge-
schoold als mentor (coach) voor de studenten. 
Deze studenten werken minimaal drie dagen 
per week op De Boomhut aan de eigen ont-
wikkeling. De klas waarin zij ervaring opdoen 
is de thuisklas en de school als geheel een 
rijke leeromgeving. Naarmate studenten ver-
der zijn met hun opleiding, worden ze meer 
betrokken bij de overige teamtaken. 
 
Studenten die bijna afgestudeerd zijn, moeten 
nog een LIO-stage volgen (Leraar-In-Oplei-
ding). Deze studenten verzorgen gedurende 
een aantal maanden zo zelfstandig mogelijk 
het onderwijs in een groep, waarbij de leer-
kracht eindverantwoordelijk blijft. 
 
Daarnaast hebben wij regelmatig in meerdere 
groepen SPW (sociaal pedagogisch werk) sta-
giaires. Zij worden opgeleid voor klassen- of 
onderwijsassistent. Deze stagiaires worden 
ondersteund door de leerkracht Mariska Bul-
ters. 
 

 

4.3  De directie 

 
De directeur is verantwoordelijk voor de gang 
van zaken op De Boomhut en zet in op onder-
wijsinhoudelijke verbetering. 
 
 

4.4 Ondersteunend personeel 

Aan de school is ook onderwijsondersteunend 
personeel verbonden. Marianne Lokkerbol is 
de interne begeleider (IB’er).  Daarnaast assis-
teren een administratief medewerkster en 
een conciërge het onderwijsgevend personeel 
en de directie.  Het schoonmaken van het ge-
bouw is uitbesteed aan een schoonmaakbe-
drijf. 
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5.  De ouders 
 
Ouders doen meer dan alleen kinderen naar school brengen en weer ophalen. Er zijn ouders die hel-
pen met de schoolbibliotheek, met de luizencontrole, of voor vervoer bij excursies zorgen. Er zijn ou-
ders die lid zijn van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.  Er zijn ouders die helpen met het 
schoolreisje, sportdag, verschillende feesten, thema verkeer  of met een knutselochtend op school.  
 
Deze betrokkenheid van ouders is van vitaal belang voor De Boomhut. De school is geen eiland op 
zich, maar een onderdeel van de wereld waarin onze kinderen opgroeien, een deel van de samenle-
ving. Betrokkenheid is één van de kernwaarden van De Boomhut, om de verbinding tussen de school 
en de leefwereld te benadrukken. 
 
 

5.1  Contact met De Boomhut 

Het team van De Boomhut vindt het belangrijk 
om regelmatig met de ouders te praten over 
de vorderingen, het gedrag en andere zaken 
die een rol spelen bij het schoolleven van kin-
deren. De contacten vinden op de volgende 
manier plaats: 
 
Informatiemiddag of -avond 
Ieder jaar wordt er rond de derde schoolweek 
een informatiemiddag of -avond georgani-
seerd door de groepen 3 t/m 8. Ouders krijgen 
de gelegenheid te zien en horen wat er in het 
zojuist begonnen schooljaar aan de orde 
komt. Voor de ouders van de groepen 1/2 is er 
in januari en in juni een informatieavond. 
 
Contactmiddagen en -avonden 
Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 7 worden 
er drie maal per jaar 10-minuten gesprekken 
georganiseerd waarop ouders de gelegenheid 
geboden krijgen om over hun kind te spreken 
met de groepsleerkracht. Zo nodig kan de in-
tern begeleider aanschuiven bij het gesprek.  
 
De leerkracht van groep 8 houdt in het najaar 
en het voorjaar adviesgesprekken met betrek-
king tot de verwijzing naar het voortgezet on-
derwijs. 
 
Overig contact 
Naast deze vormen van contact is het altijd 
mogelijk om zomaar eens even een praatje te 
maken met de leerkracht, of een aparte af-
spraak te maken voor een gesprek.  

5.2  Informatie vanuit De Boomhut 

Bijna alle informatie gaat digitaal via Mijn 
Schoolinfo. Via dit digitale kanaal is ook de 
jaarkalender digitaal te vinden en te koppelen 
aan uw eigen digitale agenda. 
 
Mijn  Schoolinfo 
Om de communicatie tussen ouders en de 
school efficiënt te laten verlopen, wordt er ge-
bruik gemaakt van MijnSchoolinfo. Mijn 
Schoolinfo bestaat uit een digitaal leerling-
portfolio. Alle ouders hebben een eigen inlog-
naam op Mijn Schoolinfo en hebben daarmee 
toegang tot alle informatie over hun kind. Er is 
nooit meer informatie 'zoek’: de informatie-
briefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, 
de jaarkalender, het staat allemaal in Mijn-
schoolinfo. 
 
Nieuwsbrief 
Bij nieuws, ontwikkelingen op school of bijzon-
derheden ontvangen ouders een mail via 
MijnSchool Info, zodat zij regelmatig op de 
hoogte gehouden worden van dat wat speelt 
op De Boomhut. 
 
Website 
De Boomhut heeft uiteraard ook een eigen 
website  www.obsdeboomhut.nl . 
 
 

http://www.obsdeboomhut.nl/
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5.3  Tussenschoolse opvang (TSO) 

Tussen de middag is er de mogelijkheid over 
te blijven. Op de Julianalaan van 12.00-12.45 
uur en op de Bernhardlaan van 12.00-13.00 
uur. De opvang bestaat uit een samenwer-
kingsverband tussen teamleden en ouders.  
Om gebruik te maken van de overblijf moet 
een kind ingeschreven worden. Er is keuze uit 
een jaarabonnement (vaste dagen in de week) 
of een strippenkaart voor incidenteel overblij-
ven. 
 
De school int de tarieven voor de abonnemen-
ten via automatische incasso. De strippenkaart 
is te koop bij de administratie van de school.  
 
De kosten voor een abonnement aan de Julia-
nalaan bedragen  € 95,00. 
Een strippenkaart (voor 10 maal overblijven) 
aan de Julianalaan kost  € 13,50. 
 
De kosten voor een abonnement aan de Bern-
hardlaan bedragen € 125,00. 
Een strippenkaart (voor 10 maal overblijven) 
aan de Bernhardlaan kost € 17,50. 
 
Er zijn regelmatig overblijfkrachten (ouders) 
nodig. 

5.4  Voorschoolse opvang (VSO) en bui-
tenschoolse opvang (BSO) 

Zoals de meeste scholen kiest ook De Boom-
hut voor een samenwerkingsverband met er-
kende kinderopvangorganisaties voor de VSO 
en BSO te Arnhem. De Boomhut werkt samen 
met de Stichting Kinderopvang Arnhem (SKAR)  
en heeft in beide locaties BSO groepen gehuis-
vest. De ruimte aan de Bernhardlaan wordt te-
vens benut voor de voorschoolse opvang. 
Voor VSO geldt een minimum van 10 kin-
deren. Voor meer informatie en aanmelding:  
www.skar.nl. 
 
Uiteraard zijn ouders vrij om te kiezen voor 
een andere organisatie of andere vorm van 
opvang. 
 

5.5 Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee 
over alles wat met de school te maken heeft. 
Dat kan zijn als reactie op voorstellen vanuit 
het bevoegd gezag (bestuur) of omdat de MR 
vindt dat zij haar standpunt(en) over een be-
paalde zaak kenbaar wil maken.  
 
De medezeggenschapsraad verschilt van an-
dere “raden” die op school voor kunnen ko-
men, doordat deze raad wettelijke bevoegd-
heden heeft. In de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS) is vastgelegd op welke gebie-
den de MR niet alleen meepraat, maar gebruik 
kan maken van haar advies- of instemmings-
recht. Het adviesrecht geeft aan dat het 
schoolbestuur niet zomaar om een advies van 
de MR heen kan. Er moet serieus mee omge-
gaan worden. Het instemmingsrecht betekent 
dat het schoolbestuur beslissingen, waarop de 
MR instemmingsrecht heeft, alleen kan ne-
men met instemming van de MR. 
 
In de nieuwe Wet Medezeggenschap die met 
ingang van 2006 van toepassing is, zijn de ge-
bieden waarop het advies- dan wel instem-
mingsrecht van toepassing is, vastgelegd. Ook 
de procedures die gevolgd moeten worden, 
zijn in het reglement opgenomen.  
 
De grootte van de MR, waarin personeel en 
ouders gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn, 

http://www.skar.nl/
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wordt bepaald door het leerlingenaantal van 
de school. Lidmaatschap van de MR is voor 
een periode van drie jaar en kan verlengd 
worden. 
 
De huidige MR van De Boomhut bestaat uit 10 
personen. De directeur maakt geen deel uit 
van de MR. Enerzijds kan hem door het be-
voegd gezag gevraagd worden namens hen 
het overleg met de MR te voeren, anderzijds 
kan hij de MR op hun verzoek informeren en 
adviseren. 
 
Bij het openbaar onderwijs is een aantal taken 
gedelegeerd aan een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Dat betekent, 
dat over een aantal zaken in de GMR beslist 
wordt. In de GMR zijn de medezeggenschaps-
raden van alle Arnhemse openbare basisscho-
len door een ouder en een personeelslid ver-
tegenwoordigd. 
 

5.6  Ouderraad (OR) 

De OR is een groep enthousiaste ouders die 
ondersteunt bij het organiseren van activitei-
ten buiten het lesprogramma. Zo levert de OR 
een positieve bijdrage aan de ontwikkeling 
van de kinderen. Onze werkzaamheden: 

• Mede-organiseren van het sinterklaasfeest, 
kerst-/eindejaarsfeest (kerstdiner en/of 
kerstmarkt), pasen en eventueel acties 
voor goede doelen. 

• Organiseren van de schoolfotograaf, 
avondvierdaagse en het midzomerfeest.  

• Eventueel organiseren van thema-avonden 
voor ouders. 

• Bestellen en verkopen van de rode Boom-
hut T-shirts. 

• Innen van de bijdrages van ouders. 
 
Met twee locaties kunnen we eigenlijk altijd 
goed nieuwe leden en hulp gebruiken om het 
werk meer te spreiden. Op de website ziet u 
de huidige bezetting aan OR-leden. Dat mogen 
er 16 zijn. En we zoeken altijd hulpouders voor 
specifieke activiteiten of klussen. We horen 
het graag als u wilt helpen. Op de website is 
bij Ouderraad meer informatie te vinden. 

5.7 Ouderbijdrage 

Naast het geld dat de school ontvangt van de 
overheid, wordt van de ouders/verzorgers een 
bijdrage gevraagd.  
 
Er zijn twee soorten ouderbijdrages. De één is 
een bijdrage voor de activiteiten die (mede) 
door de ouderraad (OR) worden georgani-
seerd. Er gaat daarnaast ook een deel naar 
nieuwe boeken voor de bibliotheek.  
 
Daarnaast is er de bijdrage die noodzakelijk is 
voor het schoolreisje en het kamp in groep 8. 
De school bedenkt en organiseert dat, de OR 
verzorgt alleen de inning van de bijdrage. De 
school heeft ervoor gekozen om het school-
reisje te variëren: het ene jaar is het cul-
tuur/educatie, het andere jaar sport en het 
volgende jaar is het een speelparadijs of pret-
park. Om die reden is de bijdrage gebaseerd 
op een gemiddelde van de kosten over drie 
jaar. 
 
Dit schooljaar is dat: 
 

• Een ouderbijdrage van € 30 per jaar voor 
de extra activiteiten. 

• Een bijdrage van € 25 per jaar die noodza-
kelijk is voor het schoolreisje.  

• Een bijdrage die noodzakelijk is voor het 
kamp in groep 8.  

 
We werken voor de bijdrage voor het school-
reisje/kamp alleen met een machtiging. Voor 
de ouderbijdrage voor activiteiten heeft een 
machtiging ook onze sterke voorkeur. Dit om 
werk te besparen en fouten te voorkomen. De 
machtigingen zijn op de website te vinden. En 
in de loop van het jaar wordt een brief met de 
machtiging meegegeven aan kinderen waar 
nog geen automatische incasso voor is. Wilt u 
de machtigingen inleveren bij de administratie 
op school? 
 
Als u op de machtiging uw mailadres ver-
meldt, kan de OR via dit e-mail adres met u 
communiceren. Zo ontvangt u altijd eerst een 
emailbericht voor er geïncasseerd wordt. Als 
uw kind van school gaat, wordt de automati-
sche incasso gestopt. 
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Ouders/verzorgers voor wie de bijdrages een 
te hoge last zijn, kunnen zich wenden tot de 
gemeente Arnhem of de Stichting Leergeld 
Arnhem. Deze ouders/verzorgers hoeven geen 
machtigingsformulier in te vullen; u kunt een 
kopie van het pasje inleveren bij de admi-
nistratie. De kosten voor schoolreisje of kamp 
worden vergoed voor dat schooljaar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gelrepas en Stichting Leergeld Arnhem 
Ouders/verzorgers voor wie de bijdrages een te 
hoge last zijn, kunnen zich wenden tot: 
1. de gemeente Arnhem, voor het aanvragen van 

een GelrePas. Deze GelrePas is bestemd voor 
inwoners van Arnhem (en hun kinderen tot 18 
jaar) met een inkomen op het minimumniveau. 
U kunt dit doen via de website van de ge-
meente Arnhem. 
 

2. de Stichting Leergeld Arnhem van de Vincentius 
Vereniging Arnhem. Deze stichting stelt zich ten 
doel ouders in een armoedesituatie te helpen, 
om hun schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 
jaar aan vormende activiteiten binnen en buiten 
school te laten deelnemen. De stichting is be-
reikbaar op telefoonnummer (026) 445 55 72 en 
is gevestigd aan de Verlengde Hoflaan 72 in 
Arnhem. Overige gegevens zijn te vinden op de 
websites  www.vincentius-arnhem.nl en 
www.leergeldarnhem.nl.  

 

 
  

http://www.vincentius-arnhem.nl/
http://www.leergeldarnhem.nl/
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6.  Regels en afspraken 
 
De Boomhut begeleidt de kinderen bij de ontwikkeling tot actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verant-
woordelijke leerlingen.  De methode De Vreedzame School  leert leerlingen om vaardig en vreed-
zaam om te gaan met verschillen en conflicten. De Boomhut-code is leidend voor ons gedrag, deze 
hangt dan ook zichtbaar in de school. 
 
Verantwoordelijke en zorgzame leerlingen (en uiteraard ook de leraren en ouders) zijn gebaat bij re-
gels en afspraken die een kader aangeven. Deze regels en afspraken staan in dit hoofdstuk beschre-
ven. 
 

6.1  Schooltijden 

Op normale dagen hanteert De Boomhut de 
onderstaande schooltijden. Op bijzondere da-
gen, zoals de dag voor de kerstvakantie, kun-
nen de schooltijden afwijken. 
 
Groepen 1 t/m 3 aan de Julianalaan: 
 

dag ochtend middag 

maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.45 

dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.45 

woensdag 08.30 - 12.15  

donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.45 

vrijdag 08.30 - 12.00  

 
Groepen 4 t/m 8  aan de Bernhardlaan: 
 

dag ochtend middag 

maandag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00 

dinsdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00 

woensdag 08.30 - 12.30  

donderdag 08.30 - 12.00  13.00 - 15.00 

vrijdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00* 

* groep 5 t/m 8 (groep 4 is vrijdagmiddag vrij) 
 
De schooltijden zijn voor de maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag zodanig aangepast 
dat ouders die kinderen op beide locaties heb-
ben in de gelegenheid zijn om voor beide loca-
ties het kind naar school te brengen en halen. 
Voor de woensdag en vrijdagochtend is een 
aanpassing van schooltijden niet mogelijk.  
 
Kinderen zijn welkom vanaf 08:15 in de klas.  
Er is altijd een leerkracht aanwezig en kin-
deren hebben iets te doen tot de les om 8.30 
uur begint.  
  

 
Onderwijstijd 
In de groepen 1 t/m 4 hebben de kinderen 
recht op minimaal 880 uur onderwijs per 
jaar. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt een 
minimumonderwijstijd van 1000 uur per 
jaar. 
 

 

6.2  Vakantietijden 

De vakanties worden volgens de richtlijnen 
van het ministerie door ons schoolbestuur De-
BasisFluvius vastgesteld. Daar waar mogelijk 
wordt getracht om de periodes van school-
gaan en de periodes van rust voor de kinderen 
evenwichtig te verdelen. Er wordt naar ge-
streefd om na een aaneengesloten periode 
van 6 tot 8 weken schoolgaan een korte va-
kantie te plannen. Zie voor het huidige school-
jaar de kalender op de website van De Boom-
hut: www.obsdeboomhut.nl. 
 
Leerplichtige kinderen kunnen alleen in bijzon-
dere gevallen extra verlof krijgen. In een bij-
lage is de procedure beschreven rond het ver-
krijgen van extra verlof.  
 
Naast de regels voor verlof kent de wet regels 
voor vrijstelling van het volgen van lessen van-
wege religieuze vieringen, verplichtingen e.d.   
 

6.3  Schoolverzuim 

Kinderen van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig. Zij 
geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier 
weken, dan is de school verplicht dit te mel-
den bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer 
een leerling vaak te laat komt of buiten de 

http://www.obsdeboomhut.nl/
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schoolvakanties op vakantie gaat (luxe ver-
zuim) moet de school dit melden bij de leer-
plichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal 
in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in 
een goede samenwerking tussen de leerling, 
de ouders/ verzorgers en de school,  het 
schoolbezoek te herstellen. 
 
Het voorkomen van schoolverzuim 
Schoolverzuim  wordt geregistreerd. Is een 
leerling afwezig zonder bericht, dan neemt de 
groepsleerkracht zo snel mogelijk contact op 
met de ouders/verzorgers. Wanneer de 
groepsleraar het nodig acht op grond van ver-
kregen informatie, of wanneer het verzuim 
meer structureel van aard wordt, bespreekt 
hij dit met de directie van de school. Er wor-
den afspraken gemaakt met betrekking tot de 
voortgang. 
 

 

6.4 Pestprotocol 

Pesten is een probleem dat aandacht verdient. 
Een klimaat waarin gepest wordt, tast ieder-
een aan. In een klas waar gepest wordt, kun-
nen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestge-
drag moet dan ook door iedereen serieus wor-
den genomen. Het lastige is dat veel pestge-
drag zich in het verborgene afspeelt, zodat het 
moeilijk is om er greep op te krijgen. Om pes-
ten te herkennen en tegen te gaan, heeft De 
Boomhut een pestprotocol. Dit protocol is te 
vinden op de website van De Boomhut (zie 
www.obsdeboomhut.nl onder de kop “de 
school”). 

6.5 Schorsing en verwijdering 

In extreme situaties kan een kind worden ge-
schorst of zelfs verwijderd. Bij schorsing mag 
het kind tijdelijk niet op school komen en bij 
verwijdering wordt het kind definitief uitge-
schreven.  
 

Schorsing 
Een schorsing kan per direct ingaan en wordt 
opgelegd door de directie van de school. De 
directie zal het bestuur en de betrokken ou-
ders/verzorgers onmiddellijk van de genomen 
maatregel op de hoogte stellen. 
 
Verwijdering 
In het geval dat een kind een gevaar is voor 
anderen en wij niet de veiligheid van het kind 
of van anderen kunnen garanderen, kan dit 
kind worden verwijderd. Hiervoor heeft het 
bestuur een verwijderingsprocedure opge-
steld. Een leerling wordt pas definitief verwij-
derd als het bestuur ervoor 
heeft gezorgd dat een andere basisschool 
(soms is dat een school voor speciaal onder-
wijs) bereid is de leerling toe te laten. De ver-
wijderingsprocedure kan in extreme situaties 
ook opgestart worden wanneer er sprake is 
van ernstig wangedrag van ouders. 
 

6.6 Klachtenprocedure 

De school hanteert de algemene klachtenre-
geling van DeBasisFluvius. Indien een ouder in 
verband met een conflict of klacht de leer-
kracht benadert, dan wordt de klacht behan-
deld volgens het stappenplan van De Boom-
hut. Deze klachtenprocedure staat, samen 
met de contactgegevens van de vertrouwens-
personen, beschreven in een bijlage van deze 
schoolgids. 
 

6.7 Sponsoring 

De Boomhut conformeert zich aan het Conve-
nant sponsoring zoals neergelegd in  
 
Uitleg, Gele katern nr. 7 en 8 d.d. 19 maart 
1997 van het ministerie van OCW, echter met 
enkele toevoegingen. Deze zijn te vinden in 
een bijlage van deze schoolgids.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdeboomhut.nl/
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Schoolregels en afspraken 
Op school houden we ons aan de volgende gedragsregels. Deze regels gelden voor alle mensen die 
in en rond de school zijn. 

De Boomhut-code.                                                                                     
 
Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de volgende afspraken, om-
dat het dan fijn is om hier te zijn! 
- Ik voel mij veilig en prettig en ik zorg dat jij je ook veilig en prettig voelt. 
- Ik zorg goed voor mezelf en voor jou, voor onze spullen en de school. 
- Ik luister naar jou en jij luistert ook naar mij. 
- Wanneer ik iets niet fijn vind, dan zeg ik dat tegen jou. Ik vind het goed dat je dat ook bij mij doet 
- Ik ben rustig en aardig in de school en ik maak graag plezier. Doe je mee?! 
 
Als wij ons met elkaar aan deze regels houden, creëren wij met elkaar een veilige omgeving voor 
iedereen! 
  
Extra regels specifiek voor de leerlingen, wij… 

• zijn op tijd op school; 

• schrijven niet op plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld; 

• respecteren en aanvaarden het gezag van de leerkrachten en andere volwassenen; 

• blijven gedurende de schooltijd op ons eigen terrein; 

• leveren gedurende de schooltijd de mobiele telefoon in bij de leerkracht; 

• geven evt. andere waardevolle spullen in bewaring; 

• dragen in de school geen hoofddeksels; 

• pesten en dreigen niet/ ook niet digitaal. 
 
Extra regels specifiek voor ouders, wij…. 

• zorgen dat onze kinderen op tijd op school zijn; 

• bemoeien ons niet met ruzies en/of onenigheden; 

• corrigeren geen kinderen, maar laten dit over aan de leerkrachten; 
  
Leerkrachten, ouders en andere betrokkenen kunnen kinderen helpen door zelf het goede voor-
beeld te geven, door hen duidelijk te maken wat de inhoud en de waarde van deze manier van le-
ven is. Ze kunnen laten zien welke verantwoording zij hebben voor de ander en voor zichzelf. Hier-
over moeten wij regelmatig met elkaar en de kinderen in gesprek. wij voeden immers met elkaar de 
kinderen op. Natuurlijk kun je met ons van mening verschillen of meen je dat jouw kind onrecht-
vaardig is bejegend. In dat geval kunnen wij hierover met jou van gedachten wisselen en zoeken wij 
uit wat de juiste toedracht is. 
 
Als een kind zich ernstig misdraagt, dan wordt er altijd contact opgenomen met de ouders/verzor-
gers. Daarnaast is er een veiligheidsplan opgesteld door de drie grote besturen van Arnhem. Dit 
plan geldt ook voor onze school, in dit veiligheidsplan zijn protocollen voor o.a. gedragscode, pes-
ten, digitaal pesten, toelating en verwijdering opgenomen. Dit veiligheidsplan dient om dit soort 
zaken te voorkomen, maar geeft ook duidelijkheid aan een ieder hoe te handelen bij een van deze 
problemen (zie www.debasisfluvius.nl). 
 

http://www.debasisfluvius.nl/
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Tenslotte 
 
Deze gids is met zorg samengesteld. Het is niet mogelijk om op alle onderwerpen uitgebreid in te 
gaan. Mochten er na het lezen nog vragen zijn, dan kunnen ouders te allen tijde terecht bij de direc-
tie die graag verder informeert. Ook is het dan mogelijk om de school in vol bedrijf te zien en de sfeer 
te proeven. 
 
Deze schoolgids is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en wordt uitgereikt 
aan ouders en/of verzorgers die zich over De Boomhut willen informeren, alsmede aan alle ouders 
en/of verzorgers die hun kind op de school inschrijven. Deze schoolgids is ook te downloaden op 
onze website www.obsdeboomhut.nl . 
 
  

http://www.obsdeboomhut.nl/


 
 

 Pagina 26 
 

7.  Bijlagen 
 

7.1  Bijlage: Passend Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te 
realiseren.   
 
In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voor-
keur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school heb-
ben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders 
een aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken 
voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.   
 
U ontvangt een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeer je ons over de ont-
wikkeling van jouw kind. Deze informatie  is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken 
hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding jouw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als 
school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van jou ontvangen hebben, word je uitgenodigd 
voor een gesprek op school.  Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met infor-
matie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast 
te stellen of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.  
 
Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

• Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?  

• Welke mogelijkheden ziet de school?  

• Is de school in staat de begeleiding te bieden?  
 
Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient 
een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan 
bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:  

• Een dusdanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt 
belemmerd.  

• In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs 
te prevaleren.       

 
Meer informatie vind je in het Schoolondersteuninsprofiel, deze kun je vinden op de website van de 
school (zie www.obsdeboomhut.nl onder de kop “de school”). 
 
Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. 
Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoef-
ten, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school 
voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.  
 
Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het  SWV PassendWijs de volgende stappen toe:  
 
1. Aanmelding 
Het begint met een aanmelding: 

• Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school door het  invullen van 
het aanmeldingsformulier 

• Intake vragenlijst invullen 

• Uitnodiging voor een gesprek 

• Toelichting op de procedure 

http://www.obsdeboomhut.nl/
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• Mogelijke inschrijving  
 

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:   

• Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen.  Ouders heb-
ben informatieplicht. 

• De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventu-
eel verlengd worden met nog eens 4 weken.  

• Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. 
 

2. Afweging  
Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of  vindt een bespreking in het Zorg-
team plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de 
begeleiding te bieden.    
 
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm 
te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.   
 
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onder-
zoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.   
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn 
en worden uitgenodigd bij de bespreking in het Zorgteam.  
 
Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een 
brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.  
 
Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de 
school tijdelijk in.  
 
3. Besluitvorming 
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. 
Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de 
intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.  
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in) 
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.  
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.   
 
4.Vervolg bij niet plaatsen 
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onder-
wijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal ba-
sisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevon-
den tussen  de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijk-
heden van scholen.  
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een 
school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheids-
verklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar 
een andere passende plek voor het kind.  
 
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing, kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het 
bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie. 
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Meer informatie  
Alle afspraken over  extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaar-
heidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vind je terug in 
het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2014-2015 van het Samenwerkingsverband 
PassendWijs (zie  www.swv-passendwijs.nl). 
 
  

http://www.swv-passendwijs.nl/
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7.2  Bijlage: Zorgniveaus en procedure PCL 

Bij elke leerling kijken wij met zorg naar wat hij of zij nodig heeft. Hiervoor worden de leerlingen op 
school ingedeeld in vijf verschillende zorgniveaus: 
 
Zorgniveau 0: basiszorg 
Uw kind maakt onderdeel uit van de groep en krijgt passende ondersteuning van de groepsleer-
kracht. 
 
Zorgniveau 1: basiszorg, leerling met specifieke onderwijsbehoefte  
De leerling wordt besproken in een leerling-bespreking. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt 
over de ontwikkeling van jouw kind, wordt jouw kind met de intern begeleider besproken tijdens een 
leerling-bespreking. Aan de hand van de hulpvraag van de leerkracht bespreken we welke hulp jouw 
kind nodig heeft.  
 
Zorgniveau 2: breedtezorg  
De leerling profiteert onvoldoende van de extra zorg en wordt besproken in het Zorgteam. Op het 
moment dat de school zich handelingsverlegen voelt in de begeleiding van jouw kind vragen wij ad-
vies in het Zorgteam (ZT).  In het Zorgteam bespreken we met de psycholoog, de schoolgericht maat-
schappelijk werker, de leerkracht en de intern begeleider welke hulp jouw kind nodig heeft.  Op ver-
zoek kunnen ook externe disciplines aanschuiven bij het Zorgteam.  Het kind blijft steeds deel uitma-
ken van het groepsplan.  Wij informeren je altijd over onze hulpvraag en wat wij bespreken in het 
Zorgteam.  
 
Zorgniveau 3: breedtezorg 
De leerling wordt besproken in het Zorgadviesteam/ZAT+. Wanneer de leerling zich zodanig ontwik-
kelt dat er speciale hulp nodig is, zal de school  toestemming vragen om jouw kind te bespreken in 
het Zorgadviesteam (ZAT+).  Het ZAT+ is een team van mensen uit het onderwijs en hulpverleners 
met ervaring op het gebied van de ontwikkeling van kinderen.  De Intern Begeleider begeleidt de 
leerkrachten van die leerlingen die extra zorg nodig hebben. 
 
Zorgniveau 4: dieptezorg (kinderen met een rugzak) 
Als de hulp van de leerkracht in de klas, in de school en bovenschools vanuit het Samenwerkingsver-
band niet het door de school gewenste resultaat heeft, kan dit leiden tot een advies van de school 
aan u, als ouder, jouw kind aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het 
Samenwerkingsverband.  
 
Als de hulp van de leerkracht in de klas, in de school en bovenschools vanuit het Samenwerkingsver-
band niet het door de school gewenste resultaat heeft, kan dit leiden tot een advies van de school 
aan jou, als ouder, jouw kind aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van 
het Samenwerkingsverband. 
 
De PCL beoordeelt of plaatsing van een leerling op de Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) “de 
Piramide” nodig is. Dit is een wettelijke taak voor de PCL. Alleen met een positieve beschikking van 
de PCL kunt je jouw kind aanmelden bij SBO “de Piramide”. 
Als je jouw kind liever bij een andere SBO in een ander Samenwerkingsverband wilt aanmelden, 
moet je toch eerst bij de PCL van ons Samenwerkingsverband aanmelden. 
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De procedure 
Ouders vragen, meestal in goed overleg met de basisschool, schriftelijk om een beslissing van de PCL 
over de toelaatbaarheid voor het speciaal basisonderwijs. Dit gebeurt middels het aanmeldingsfor-
mulier dat je op de basisschool kunt krijgen. De PCL beziet of het verzoek compleet is. Zo niet, dan 
wordt een termijn gesteld voor completering. 
Tegelijkertijd verzendt de basisschool het onderwijskundig rapport. Daarin is opgenomen waarom de 
school van mening is dat de leerling al dan niet verder op de basisschool kan blijven. Ook de maatre-
gelen die in het verleden zijn getroffen om de leerling op de basisschool te begeleiden en de resulta-
ten daarvan worden in het onderwijskundig rapport vermeld. De basisschool vraagt jou om jouw 
zienswijze kenbaar te maken. Waar nodig kan de PCL de basisschool om aanvullende informatie vra-
gen. 
 
De beslissing van de PCL wordt schriftelijk aan ouders meegedeeld, met een afschrift aan de basis-
school. Tegen de beslissing is volgens een bepaalde procedure bezwaar en beroep mogelijk. Deze 
procedure is opvraagbaar bij de PCL. De dossiers die voor een bepaalde periode in het bezit zijn van 
de PCL vallen onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Het adres van de PCL is: 
PCL ARNHEM E.O. 
t.a.v. M. Mom 
De Wuurde 98 
6662 NB Elst 
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7.3  Bijlage: Wet op de Expertisecentra (WEC) 

In augustus 2003 ging de wet op de expertisecentra in uitvoering. Deze wet is bedoeld voor kinderen 
met een ernstige beperking of stoornis die speciale hulp nodig hebben om onderwijs te kunnen vol-
gen. Ouders vragen een leerling-gebonden financiering aan bij de Commissie voor Indicatiestelling 
(CVI).  Door de nieuwe wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen ouders van kin-
deren met een beperking of stoornis voortaan kiezen: hun kind gaat naar een speciale school of naar 
een school voor (speciaal) basisonderwijs. Kiezen ouders voor een (speciale) basisschool, dan wordt 
een leerling-gebonden budget beschikbaar gesteld, het zgn. ‘rugzakje’. Daarmee kan de (speciale) 
basisschool speciale hulp voor het kind inkopen. Kiezen de ouders voor het speciaal onderwijs, dan 
gaat hun kind naar een school die behoort tot één van de vier clusters. 
 
Onder ‘rugzakkinderen’ verstaan we kinderen met een beperking of stoornis die door de commissie 
voor indicatie van één van de regionale expertisecentra zijn geïndiceerd voor het speciaal onderwijs. 
 

• Cluster 1: blinde of slechtziende kinderen 

• Cluster 2: dove of slechthorende kinderen of kinderen met ernstige spraak of taalmoeilijkhe-
den 

• Cluster 3: kinderen met ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig 
zieke kinderen 

• Cluster 4: kinderen met een psychische stoornis en/of ernstige gedragsproblemen 
 
In het kader van het recht van ouders op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van 
gehandicapte kinderen in de samenleving kunnen ouders voor het regulier basisonderwijs kiezen in 
plaats van het speciaal onderwijs (regionale expertisecentra). 
 
Scholen hebben de opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven en om zoveel mogelijk in te 
spelen op de individuele onderwijsbehoeften van deze zorgleerlingen. 
 
Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een handicap 
automatisch op een reguliere basisschool geplaatst worden. De hulpvraag van het individuele kind, 
mede bepaald door de aard en de zwaarte van de onderwijsbeperking, dient afgestemd te worden 
op de feitelijke mogelijkheden van het te realiseren onderwijsaanbod (het zorgprofiel). De basis-
school maakt daartoe een eigen afweging, die kan leiden tot het niet voldoen aan het plaatsingsver-
zoek van ouders. 
 
Ouders van een kind met een handicap kunnen ervoor kiezen hun kind aan te melden op onze 
school, in plaats van op een speciale school. De school moet dan een besluit nemen of dit kind al of 
niet aangenomen wordt. Hiervoor wordt een vaste procedure gevolgd, die bestaat uit: 

• Een eerste gesprek met de ouders. 

• Een gesprek met het regionaal expertisecentrum, dat voor het kind een “rugzakje” heeft af-
gegeven.  

• Een gesprek tussen ouders, directie en intern begeleider, waarin de ontwikkelingsmogelijk-
heden van het kind, de verwachting ten aanzien van het onderwijsaanbod en de mogelijkhe-
den en de onmogelijkheden van de school aan de orde komen.  

• Eventueel een teamvergadering, waarin het team wordt gehoord.  

• Het nemen van een besluit door de directie.  

• Het schriftelijk melden van het besluit aan de ouders.  
 
Criteria die bij het nemen van een plaatsingsbesluit een rol spelen zijn: 

• De mate waarin de leerling zich kan ontwikkelen. 

• Het karakter van de groep waarin geplaatst zou moeten worden. 
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• Het aantal gehandicapte kinderen dat al op school wordt opgevangen.  

• De grenzen in zorg waarmee de school te maken heeft. 
 
Bij een positief besluit stellen we een handelingsplan op en geven in een tijdpad het verloop van het 
verdere traject aan. Bij een negatief besluit staat in de brief tevens aangegeven welke mogelijkheden 
er zijn voor bezwaar en beroep. 
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7.4  Bijlage: Het hoofdluisbeleid van de school 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen 
kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is onge-
wild zo’n plaats. 
 
Wij zijn van mening dat school en ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van 
hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, 
waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijk-
heid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. 
 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school in samenwerking met de ou-
derraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment dat er 
hoofdluis gesignaleerd wordt binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere 
verspreiding van de hoofdluis beperkt. 
 
Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep, die door de ouderraad is ingesteld. Deze werkgroep heeft 
als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer zes keer per jaar, direct na de schoolvakanties, 
alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Ook kan de werkgroep extra ingeschakeld wor-
den in periodes waarin het hoofdluisprobleem zich weer wat meer voordoet.  
 
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld 
worden, maar zal de contactpersoon van de school telefonisch contact met de ouders van het kind 
opnemen. De contactpersoon is een leerkracht die door het team aangesteld is. Alle ouders worden 
van tevoren via een brief op de hoogte gebracht, wanneer de controle plaatsvindt. De ouders die in 
de werkgroep zitten, krijgen ondersteuning vanuit de GGD. Zij werken volgens instructie van de GGD.  
 
Hoofdluis is een veel voorkomend probleem. Iedereen, rijk of arm, dik of dun kan luizen oplopen. 
Toch vinden sommige ouders het vervelend wanneer er openlijk bekend gemaakt wordt dat hun kind 
hoofdluis heeft. De ouderwerkgroep en de contactpersoon van de school zijn zich hier terdege van 
bewust. De privacy van het kind zal dan ook zorgvuldig bewaakt en gewaarborgd worden. 
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7.5  Bijlage: Regeling voor extra verlof 

Leerplichtige kinderen kunnen alleen in bijzondere gevallen extra verlof krijgen. Wij zijn verplicht te 
handelen volgens de herziene Leerplichtwet van 1969. Hieronder tref je de regeling aan, zoals die 
geldt voor leerlingen van het primair onderwijs. Betreft de aanvraag minder dan 10 schooldagen bin-
nen een schooljaar, dan beslist de schooldirectie op grond van de richtlijnen of er verlof wordt ver-
leend. Betreft het verlof meer dan 10 schooldagen, dan is de goedkeuring van de leerplichtambte-
naar van de gemeente Arnhem vereist. De schooldirectie kan de leerplichtambtenaar om raad vra-
gen. 
 
Wanneer je voor jouw kind extra verlof wilt aanvragen, moet je tenminste één maand van tevoren 
een schriftelijk verzoek indienen bij de directie. De formulieren hiervoor zijn op school verkrijgbaar.  
 
Extra verlof voor maximaal tien dagen 
De regels voor het toekennen van extra verlof in verband met gewichtige omstandigheden voor 
maximaal 10 schooldagen per jaar ingevolge artikel 14 van de leerplichtwet zijn: 
 
De directie van de school neemt de beslissing; 
Het verzoek moet van te voren of in ieder geval binnen twee dagen na het ontstaan van de verhinde-
ring aan het hoofd worden voorgelegd; 
 
Het verlof wordt gevraagd in verband met: 

a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten schooltijd kan geschie-
den; 

b. Verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
c. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten 

hoogste 2 dagen, afhankelijk van of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van 
belanghebbende; 

d. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de 
directeur; 

e. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen bloed- of aan-
verwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e 
graad voor ten hoogste 1 dag; 

f. 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor 1 dag; 

g. Een andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, maar geen vakantieverlof. 
 
Dit verlof wordt aangevraagd door de ouders en/of verzorgers. 
 
Extra verlof voor meer dan tien dagen 
Richtlijnen voor het toekennen van verlof in verband met gewichtige omstandigheden voor meer dan 
10 schooldagen per schooljaar ingevolge artikel 14: 
 

• De leerplichtambtenaar in de woongemeente van de leerling neemt de beslissing, het hoofd van 
de school wordt gehoord; 

• In principe dient het verzoek minimaal 1 maand van te voren via het hoofd van de school aan de 
leerplichtambtenaar te worden voorgelegd; 

• De ouders en/of verzorgers kunnen een verklaring van een arts of maatschappelijk werker over-
leggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie be-
treffende één van de gezinsleden; 
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• De ouders en/of verzorgers kunnen anderszins aantonen dat de omstandigheden die de reden zijn 
voor de aanvraag van het extra verlof zwaarder wegen dan het individuele belang van het school-
bezoek van de leerling. 

 
Ten overvloede wordt erop gewezen dat niet als gewichtige omstandigheden gelden: 

• Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling moet uitkomen als vertegenwoordi-
ger van het land. Bewijsstukken dienen hierbij overlegd te worden; 

• Concerten e.d., tenzij de leerling zijn of haar land vertegenwoordigt; 

• Op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie, omdat tijdens de schoolvakantie de gelegen-
heid hiervoor ontbrak; 

• Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, e.d. buiten schoolverband; 

• Eén of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, bijvoorbeeld om financiële re-
denen (goedkoper buiten seizoen, vakantie door anderen betaald e.d.) of vervoerstechnische re-
denen (files vermijden, met anderen meerijden). 

 
De opvatting dat een leerling recht zou hebben op 10 dagen extra verlof per jaar berust op een mis-
verstand. 
 
Bijzondere regelingen 
Naast de regels voor verlof die hierboven genoemd zijn kent de wet regels voor vrijstelling van het 
volgen van lessen vanwege religieuze vieringen, verplichtingen e.d.  Eén groep wordt daar niet in ge-
noemd nl. de Getuigen van Jehova. 
  
Dit is voor de school aanleiding geweest een protocol Getuigen van Jehova te schrijven met daarin de 
omgangsregels over hoe wij denken om, samen met Getuigen van Jehova, de wensen en belangen zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Uitgangspunt hierbij is dat slechts indien de school in voorko-
mende gevallen geen passend onderwijs kan aanbieden, wij de kinderen vrijstellen van het volgen 
van de lessen. Het volledige protocol is op school te verkrijgen. 
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7.6  Bijlage: Schoolverzuim 

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie 
(een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 
5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is ge-
regeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en er-
voor zorgen dat het kind naar school gaat.  
 
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo 
kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra 
vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Om hier toestemming 
voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur of wanneer het 
een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de 
leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er 
een gegronde reden is voor het toekennen van verlof (zie ook de bijlage: Regeling voor extra verlof).  
 
Geen redenen voor verlof zijn: 

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan 
• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn 
• familiebezoek in het buitenland 
• vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding 
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• vakantie in verband met een gewonnen prijs 
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte 

 
Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leer-
plichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.  
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school ver-
plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten 
de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtamb-
tenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met 
alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en 
de school,  het schoolbezoek te herstellen. 
 
Sancties bij ongeoorloofd verzuim 
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerderge-
noemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan 
de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau 
Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf 
en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd 
worden. 
 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre 
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeen-
ten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen 
de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voor-
tijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. 
Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begelei-
den bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leer-
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plichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties,  een passende onder-
wijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie 
op www.rblmidden-gelre.nl. 
 
De school kent een registratiesysteem m.b.t. aan- of afwezigheid van leerlingen. In de klassenmap 
wordt dagelijks door de groepsleraar genoteerd of een leerling afwezig is of niet. Indien mogelijk 
wordt de reden van afwezigheid aangegeven. 
Wanneer een leerling niet naar school kan komen verwacht de school van de ouders/verzorgers dat 
zij de school hierover inlichten. In principe meldt de ouder/verzorger voor aanvang van de school dat 
zijn of haar kind afwezig zal zijn met opgave van redenen. Is er voor 09.00 uur geen bericht van ver-
hindering ontvangen, dan neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. 
 
Wanneer een groepsleraar een vermoeden heeft van ongeoorloofd schoolverzuim, meldt hij dit bij 
de directie. Bij ongeoorloofd schoolverzuim volgens de geldende regelgeving wordt dit door de direc-
tie gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Arnhem. 
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7.7  Bijlage: Klachtenprocedure en contactpersoon ongewenste gedragingen 

In het vervelende geval dat je een klacht heeft, kun je gebruik maken van de hier beschreven klach-
tenprocedure. 
 
Klachtenprocedure 
De school hanteert de algemene klachtenregeling van De Basis (zie www.debasis.org). Indien een ou-
der in verband met een conflict of klacht met betrekking tot zijn of haar kind tijdens of na schooltijd 
de leerkracht benadert, wordt het volgende stappenplan op schoolniveau gevolgd: 
 
Voor klachten van onderwijskundige aard, o.a. pedagogische benadering, toetsing en beoordeling is 
de route: 

• Gesprek met de groepsleerkracht 

• Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de schoolleiding 

• Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de algemeen directeur 

• Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie 
 
Voor klachten van schoolorganisatorische aard, o.a. vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage, schoon-
maak is de route: 

• Gesprek met de schoolleiding 

• Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de algemeen directeur 

• Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie 
 
voor klachten over ongewenste gedragingen, o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, dis-
criminatie, pesten is de route: 

• Gesprek met de interne contactpersoon. Deze verwijst zo nodig door naar de externe ver-
trouwenspersoon 

• Indien dit de voorkeur heeft direct naar de vertrouwenspersoon 

• Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie. 
 
De ouder beslist over de te volgen route. Het bevoegd gezag (bestuur) neemt maatregelen.  
 
De externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen is Loes van Oosteren. Zij is telefonisch be-
reikbaar op (024) 3607103 en 06-20970855 of via de mail: oosteren@xs4all.nl . 
 
Klachtenprocedure met betrekking tot (sexuele) intimidatie, agressie en geweld 
Op onze school is Marianne Lokkerbol de interne contactpersoon voor klachten over ongewenste 
gedragingen op school: pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten. 
Je kunt haar op school vinden op maandag t/m donderdag  in het I.B.-lokaal . Telefonisch is zij 
bereikbaar onder ons schooltelefoonnummer 4433102, je wordt dan doorverbonden. Zij kan naar jou 
luisteren en zoekt een oplossing om het gesignaleerde gedrag te stoppen. Soms is het aanpakken van 
ongewenst gedrag complex. Voor meer ondersteuning kan Marianne je in contact brengen met de 
externe vertrouwenspersoon: Mevrouw Loes van Oosteren, telefonisch is zij bereikbaar onder 
nummer  (024) 3607103 en 06-20970855 of oosteren@xs4all.nl . 
 
De externe vertrouwenspersoon kan als neutrale buitenstaander nagaan of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt.  Mocht binnen school geen oplossing gevonden kunnen worden, dan 
kun je je wenden tot de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten: de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Openbaar en algemeen Bijzonder onderwijs (LKC)  
 
Secretaris: de heer mr. G.J. Mense 
Postbus 85191 

http://www.debasis.org/
mailto:oosteren@xs4all.nl
mailto:oosteren@xs4all.nl


 
 

 Pagina 39 
 

3508 AD Utrecht 
telefoon: 030 – 2809590 
email: info@onderwijsgeschillen.nl 
 
De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht en tijdens het 
klachtonderzoek. 
 
Mocht jouw klacht betrekking hebben op ontucht, aanranding of verkrachting binnen de 
schoolsituatie, dan verleent de externe vertrouwenspersoon jou bijstand bij het doen van aangifte bij 
politie of justitie. Als school zijn wij bij dergelijke strafbare feiten verplicht dit te melden bij het 
bevoegd gezag (De Basis) en om aangifte te doen bij justitie. 
  

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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7.8  Bijlage: Sponsoring 

 
De Boomhut conformeert zich aan het Convenant sponsoring zoals neergelegd in Uitleg, Gele katern 
nr. 7 en 8 d.d. 19 maart 1997 van het ministerie van OC&W, echter met de volgende toevoeging: 
 

• Sponsoring is toegestaan mits het team kan blijven beslissen over inhoudelijke zaken en de beste-
ding van beschikbare gelden. Eventuele randvoorwaarden worden in goed overleg geregeld. 

• Over aangeboden bruikbaar lesmateriaal wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Dit lesma-
teriaal mag geen duidelijke merknaam dragen en moet inhoudelijk passen binnen de doelstellin-
gen. 

• Op school worden geen producten uitgedeeld om leerlingen of hun ouders deze producten te la-
ten proberen. 

• Er wordt geen reclame gemaakt middels de nieuwsbrief, of via de prikborden. Ook zullen er geen 
reclamefolders aan de leerlingen uitgedeeld worden. 

• Op de prikborden worden alleen mededelingen over educatieve zaken zonder winstoogmerk ge-
daan. 

• Er wordt gecontroleerd of de prikborden bij de ingang nog up to date zijn. Zo nodig wordt verou-
derde informatie verwijderd. 

• Ieder sponsoraanbod, van welke aard ook, wordt besproken in het team, waarna met meerder-
heid van stemmen een beslissing genomen wordt. Deze beslissing zal pas ten uitvoer gelegd kun-
nen worden als voldaan is aan het genoemde in artikel 2, Draagvlak. 

• Voordat de school kan ingaan op het aanbod van de sponsor zal zij toestemming aan haar bestuur 
dienen te vragen. 
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8.  Adressenlijst 
 

8.1  Adressen van De Boomhut 

 

 
De Boomhut - Locatie Berhardlaan 
adres: Bernhardlaan 10, 6824 LE Arnhem 
telefoon: (026) 4433102 
 
De Boomhut - Locatie Julianalaan 
adres: Julianalaan 1, 6824 KG Arnhem 
telefoon: (026) 3701183 
 
De Boomhut - Online 
website: www.obsdeboomhut.nl 
twitter: @deBoomhutArnhem 
 
Directeur 
Linda van Druijten 
email: linda.vandruijten@debasisfluvius.nl 
 
 
Interne contactpersoon voor klachten over 
ongewenste gedragingen op school 
mevrouw Marianne Lokkerbol 
telefoon: (026) 4433102 (op maandag t/m 
donderdag) 
aanwezig op maandag t/m donderdag  in 
het I.B.-lokaal  
 
Medezeggenschapsraad 
email: mr@obsdeboomhut.nl 
 
Ouderraad 
email: boomhutor@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  Overige adressen 

 

 
DeBasisFluvius  
email : info@debasisfluvius.org 
website: www.debasisfluvius.nl 
 
Stichting Peutercentra Arnhem 
website: http://www.spa-arnhem.nl/ 
 
De SKAR  
website: www.skar.nl 
 
Logopedie 
telefoon: (026) 3773805 (op maandagmid-
dag tussen 16.00 uur en 17.00 uur) 
 
Permanente Commissie Leerlingenzorg 
(PCL) van het Samenwerkingsverband 
PCL ARNHEM E.O. 
t.a.v. M. Mom 
De Wuurde 98 
6662 NB Elst 
 
Samenwerkingsverband PassendWijs 
website: www.swv-passendwijs.nl 
 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 
webiste: www.rblmidden-gelre.nl 
 
Externe vertrouwenspersoon 
mevrouw Loes van Oosteren 
telefoon: (024) 3607103 en 06-20970855 
email: oosteren@xs4all.nl 
 
Landelijke Klachtencommissie voor het 
Openbaar en algemeen Bijzonder 
onderwijs (LKC)  
de heer mr. G.J. Mense (secretaris) 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
telefoon: 030 – 2809590 
email: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

 
 

http://www.obsdeboomhut.nl/
mailto:linda.vandruijten@debasisfluvius.nl
mailto:mr@obsdeboomhut.nl
file:///C:/Users/lutkem/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/95Z94W9B/boomhutor@gmail.com
mailto:info@debasisfluvius.org
http://www.debasisfluvius.nl/
http://www.spa-arnhem.nl/
http://www.skar.nl/
http://www.swv-passendwijs.nl/
mailto:oosteren@xs4all.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl

