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Ons onderwijs 
Hoe staat het met groen op de St 
Bonifatiusschool? Het NKC biedt ons veel 
ruimte om in de natuur bezig te zijn. De 
thema’s waarin dat het allerbeste kan zijn 
voor ons nu helder. We zijn met de moestuin 
al druk bezig om de vertaling te maken naar 
de praktijk. Volgende week is er een 
brainstormsessie met Natuurmonumenten om 
te kijken naar de mogelijkheden voor een 
breed aanbod. Uiteraard doen we dat ook 
vanuit de thema’s van het NKC. Zo maken we 
een duurzaam plan om zoveel mogelijk van 
ons onderwijs te vertalen naar de prachtige 
omgeving van de school. O, en aanstaande 
vrijdag maken we een grote stap in het 
maken van een definitief plan voor het 
Groene Schoolplein.  

 
 
Panelgesprekken  
In november hebben we met een groep 
ouders om de tafel gezeten. In dit gesprek 
kwam de gezamenlijke taak die we hebben 
om onze leerlingen zo goed mogelijk te 
kunnen bijstaan in hun leerproces hier op 

school aan de orde. In april zullen we een 
tweede gesprek aangaan en richting het 
einde van het jaar nog één. Mocht u het leuk 
vinden om met Lotte en Sanne in gesprek te 
gaan over ons onderwijs dan kunt u zich altijd 
aanmelden via lotte.gras@rksbs.nl  
 
 
NCO Leergroei rapportages 
Als school willen wij al onze leerlingen zo 
goed mogelijk onderwijs geven. Dit doen wij 
door zelf onderzoek te doen, maar ook door 
mee te werken aan onderzoek. Een 
onderzoek waar we aan meewerken is het 
Nationaal Corhortonderzoek Onderwijs. 
Daarbij worden verschillende gegevens van 
uw kind gedeeld met het Centraal Bureau 
voor Statistiek. Alle gegevens worden geheel 
volgens de privacy wetgeving (AVG) 
verwerkt. Mocht u toch bezwaar hebben 
tegen het delen van de gegevens van uw 
kind, dan kunt u dit op 
school aangeven (info@rkwbs.nl, onder 
vermelding van naam kind, naam school). 
Leest u vooral de extra informatie via deze 
link over dit onderzoek en welke gegevens er 
op welke manier gebruikt worden. 
 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
mailto:lotte.gras@rksbs.nl
https://drive.google.com/file/d/1MSUA0FgfisAniEujCSdbbQOqki8C0j8j/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MSUA0FgfisAniEujCSdbbQOqki8C0j8j/view?usp=share_link
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Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het 
sociaal-emotioneel functioneren van uw 
kind/kinderen op een andere manier 
geobserveerd en gesignaleerd dan de 
voorgaande jaren. Sinds dit schooljaar zijn wij 
gestart met het observatie-instrument 
Kindbegrip. Kindbegrip is ontwikkeld door de 
Rijksuniversiteit van Groningen en Kees van 
Overveld, specialist in gedrag en sociaal-
emotioneel leren.  
Binnen Kindbegrip staan er vijf vaardigheden 
centraal: het besef van jezelf, 
zelfmanagement, besef van een ander, 
relaties met anderen en keuzes maken. Deze 
zijn onderverdeeld in drie competenties: De 
emotionele-, de sociale- en de morele 
competentie. Deze competenties zijn 
gekoppeld aan de competenties binnen 
Kindbegrip, zoals op onderstaande foto 
duidelijk wordt gemaakt. Binnen Kindbegrip 
wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
onderbouw(1-2), middenbouw (3-6) en 
bovenbouw (7-8). De observatie uitkomsten 
worden vergeleken met een grote groep 
leeftijdsgenoten. Er zit een opbouwende en 
doorgaande lijn in.  

 

 
(Bron: Van Overveld, 2017). 
 
Om de implementatie van het nieuw 
signaleringsinstrument zorgvuldig te laten 
verlopen, kiezen wij ervoor om de resultaten, 
die gemeten worden in december/januari en 
mei/juni, nog niet te verwerken in de 
rapporten dit schooljaar. De leraren van gr 1-
4 zullen een stukje schrijven in het tekstvak 
onder het kopje Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling.  De leraren van de gr. 5-8 
benoemen tijdens de rapportgesprekken hoe 
uw kind scoort binnen de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Daarnaast nemen zij dit ook kort 
mee in het tekstvak onderaan het rapport.  
 
 

http://www.stbonifatius.nl/
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Rapporten 
Op donderdag 23 februari aanstaande gaan 
de rapporten mee naar huis. We verwachten 
alle ouders op school voor een oudergesprek. 
Deze gesprekken vinden dan na de 
voorjaarsvakantie plaats. U krijgt via Social 
Schools de mogelijkheid om u in te schrijven. 
 
 

Studiedag en krokusvakantie 
Op vrijdag 24 februari heeft het team een 
studiedag en zijn alle leerlingen vrij. 
Aansluitend start de krokusvakantie. School 
start weer op maandag 6 maart. 

 

 

Privacy- gebruik van 
beeldmateriaal van uw kind 
Als school zijn we verplicht om u te vragen of 
we beeldmateriaal van uw kind(eren) mogen 
gebruiken in de kanalen die we gebruiken. 
Ouders kunnen hun wensen daarover 
aangeven via Social schools. 
• Ga naar Social Schools 
• Ga naar uw kind (één voor één) 
• Ga naar administratie 
• Geef daar uw voorkeur voor de 

onderstaande items aan 
 

SOCIAL SCHOOLS: U geeft wel/ geen 
toestemming om foto's waar uw kind op staat 
te plaatsen op de website van de school. 
SCHOOLWEBSITE: U geeft wel/ geen 
toestemming om foto's waar uw kind op staat 
te plaatsen op de website van de school. 
SOCIAL MEDIA (FACEBOOK): U geeft wel/ 
geen toestemming om foto's waar uw kind op 
staat te plaatsen op de sociale mediakanalen 
van de school. In het geval uw kind duidelijk 
herkenbaar is, zal er actief contact met u 
gezocht worden om het plaatsen van het 
beeldmateriaal met u te bespreken. 
SCHOOLBRIEF: U geeft wel/ geen 
toestemming voor gebruik van foto's van uw 
kind in de schoolbrief die tweewekelijks 
verschijnt en gedeeld wordt met de ouders 
van de school en op de website wordt 
geplaatst (als pdf). 
SCHOOLGIDS: U geeft wel/ geen 
toestemming om foto's waar uw kind op staat 
te plaatsen in de schoolgids. De schoolgids 
verschijnt één keer per jaar en wordt als pdf 
op de site geplaatst. 
YOUTUBE: U geeft toestemming dat de 
leraar uw kind filmt en het linkje met de 
ouders deelt. School heeft een beveiligde 
account. Bij activiteiten worden soms filmpjes 
gemaakt die de leraar via Youtube deelt. 
U helpt ons als u aangeeft of we het 
beeldmateriaal van uw kind wel/ niet mogen 
gebruiken.  

http://www.stbonifatius.nl/
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Vakanties schooljaar 2023-
2024 
De GMR heeft de vakantieplanning voor het 
komende schooljaar vastgesteld. 
Hieronder het overzicht:  
 
Herfstvakantie 16-10-23 t/m 22-10-23 
Kerstvakantie 25-12-23 t/m 07-1-24 
Krokusvakantie 19-02 t/m 25-02 
Goede vrijdag/ 
Tweede Paasdag 

29-3 t/m 01-04-24 

Meivakantie (incl. 
Hemelvaart) 

29-04 t/m 12-05-24 

Tweede 
Pinksterdag 

20-05-24 

Zomervakantie 15-07 t/m 25-08-24 
 
LET OP: 
In dit overzicht zijn de vrije dagen en 
studiedagen nog niet opgenomen. Zodra 
deze bekend zijn, wordt dat in de schoolbrief 
gecommuniceerd. 
 
 

http://www.stbonifatius.nl/
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