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Voorwoord 
Het afgelopen jaar hebben wij grote slagen kunnen slaan in het door ontwikkelen van ons 

Buitenhoeveconcept. We hebben gewerkt aan een stevige basis van waaruit we de 

gewenste kanteling van het onderwijssysteem met nog meer vertrouwen kunnen 

voortzetten. Er is nog veel werk aan de winkel en er zal nog veel transformatie plaatsvinden 

en toch zijn blij met en tevreden met de huidige situatie die we zo goed als mogelijk 

weergeven in dit document. U moet weten dat wij ook de schoolgids zien als een 

ontwikkeldocument, want terwijl u dit leest, werken wij door aan het creëren van de nieuwe 

situatie waar wij volgend jaar willen zijn.  

Er staan ons ook grote veranderingen te wachten in de wereld en het transformatieproces is 

in volle gang, dat zie je overal om je heen. Een crisis draagt altijd bij tot groei, creativiteit en 

inventiviteit. We zien wat we willen behouden, we ontdekken nieuwe structuren en vormen 

en krijgen een duidelijk gevoel van richting van waar we heen willen, van wat we willen 

creëren. Wat dat betreft werkt de huidige tijd ons enorm mee! 

De wereld heeft nieuwe leiders nodig, leiders die durven voelen, leiders die de kracht van de 

kwetsbaarheid durven gebruiken, leiders die in verbinding zijn met hun hart en met hun 

passie. Leiders die vanuit de kracht van de liefde hun eigen unieke bijdrage aan de wereld 

kunnen geven. Daar leiden wij toe op, dat is de motivatie achter het ontstaan van De 

Buitenhoeveschool. 

Stapje voor stapje zullen wij de weg vervolgen richting onze idealen, wetend dat we nooit 

aan zullen komen op een eindpunt, maar we kunnen nu volop genieten van de weg ernaar 

toe, de weg die wij samen met u en uw kinderen mogen bewandelen. 

Wij zijn intens dankbaar dat we juist in deze tijd in staat zijn om deze unieke plek aan onze 

kinderen te kunnen bieden!  

 

 

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, schroom dan niet  deze 

stellen aan een van de begeleiders of aan Amanda amandavandertuuk@accrete.nl  

 

Wij wensen u veel leesplezier, 

Team de Buitenhoeve 

 

 

 

‘Het gaat er niet in de eerste plaats om kinderen verder te brengen, 

maar om hen eerst bij zichzelf te brengen.’ 
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Kindercentrum de Buitenhoeve  
De Buitenhoeve is ontstaan vanuit de ambitie daadwerkelijk een waardevolle bijdrage te 

leveren aan het leven en leren van jonge kinderen en hun ouders. Dit uit zich in de hoge 

eisen die wij stellen aan de kwaliteit van de opvang en het onderwijs en aan de doelstelling 

die wij dagelijks nastreven. Namelijk een leef-leeromgeving creëren waarin de kinderen in 

verbinding met zichzelf, de ander en de omgeving mogen leren en ont-wikkelen. 

Kinderopvang de Buitenhoeve is opgericht in 2011. Na een aantal jaar ontstond de wens -

zowel bij kinderen, ouders als begeleiders- het Buitenhoeve concept te willen uitbreiden en 

doorontwikkelen tot een schoolconcept waarin kinderen vanaf de kleuterleeftijd hun 

eigenheid en onderzoekende houding mogen behouden en door ontwikkelen.  
De Buitenhoeveschool heeft vervolgens haar deuren geopend in september 2016. 

De Buitenhoeveschool valt (als dislocatie van Kindcentrum Claus) onder Stichting PCO 

Accrete. Samen met hen en onze kernpartners werken wij aan een brede- en optimale 

ontwikkeling van onze kinderen, waarin zij alle ruimte, tijd en mogelijkheden krijgen hun 

eigenheid, onderzoekende houding en talenten te ontwikkelen in relatie met anderen en de 

omgeving.  

Hierdoor zullen zij met voldoende vaardigheden, vertrouwen en zelfkennis op hun eigen 

wijze kunnen participeren in de maatschappij van de 21e eeuw.  
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Onze Missie  

“Leren leven vanuit innerlijk weten”  

Het is onze opdracht om, vanuit een leerrijke en liefdevolle omgeving, kinderen te inspireren 

en te begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei) zodat zij, nu en in de 

toekomst, gelukkig kunnen leven in verbinding met zichzelf, de ander en een complexe en 

snel veranderende wereld.  

 

Onze visie  
Wij willen de kinderen stimuleren tot creatieve en ondernemende wereldburgers 

(onderzoekende houding) in verbinding met zichzelf (authenticiteit en eigen kracht) en in 

verbinding met de omgeving (mens, maatschappij, natuur). Daarom scheppen wij een 

krachtige leef-leeromgeving waarin het welzijn de basis vormt en kinderen zo levensecht 

mogelijk kunnen leren, creatief vormgeven en waarin zij hun vaardigheden en talenten 

optimaal kunnen ontdekken, ontwikkelen en inzetten.  

Wij creëren zo een plek waar gelukkige en zelfbewuste kinderen en mensen leren de regie te 

voeren over hun eigen leven en van daaruit kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. 

 

De school als creatieplaats voor een nieuwe samenleving 

Een uitgangspunt is dat de school niet een plek is, los van de samenleving, waar je als kind 

wordt voorbereid op de samenleving voor later. De school is de samenleving, op dit 

moment. En zelfs meer: We bouwen de samenleving in de school. We onderzoeken en 

ontdekken al doende hoe we het willen hebben. De school is een creatieplaats voor de 

samenleving. 

Waarom een nieuwe samenleving? Een gezonde samenleving is altijd in ontwikkeling. Op dit 

moment zijn we in de wereld in een transitie. Waarden en praktijken die tientallen jaren 

gewerkt hebben, passen niet meer. Als we doorgaan op deze manier, maken we de aarde en 

ons ecosysteem kapot. Er wordt gezocht naar nieuwe antwoorden. Een basis in die 

samenleving is dat we balans moeten houden. Balans tussen hoofd en hart, balans tussen 

geven en ontvangen en samenwerken met de natuur. In de samenleving van nu en de 

toekomst is het van groot belang dat we onszelf als richtsnoer nemen. Het gaat mis in levens 

waar mensen de verbinding met zichzelf zijn kwijt geraakt. Daarbij is welzijn een basis, ons 

eigen welzijn, dat van de kinderen, de ouders en andere wezens.  

We stellen onszelf de vragen: Wat heeft dit kind nu nodig? Voor zichzelf en van ons? Wat 

hebben wijzelf nodig?  

 

De natuurlijke harmonieuze ontwikkeling 

Op De Buitenhoeve werken we aan de natuurlijke harmonieuze ontwikkeling van het kind. 

Wij gaan ervan uit dat alle leren voortkomt vanuit de functieontwikkeling. De gedachte is dat 

ieder organisme een compleet ingebouwd systeem heeft om tot groei en ontwikkeling te 

komen. De basis ligt in de aanwezigheid van natuurlijk aanwezige reflexen die allen een 

functie hebben, achter deze functie zit een behoefte (intrinsieke motivatie). Alles werkt 
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ingenieus met elkaar samen; het ene stimuleert het andere en het ene kan niet zonder het 

andere (systeemdenken). Een goede functiewerkzaamheid gaat in werking bij een adequate 

sensitieve respons van de opvoeders. De uitkomst van goed afgestemde functies is de 

ontwikkeling van vaardigheden.  

 

Concreet voorbeeld: Natuurlijke primaire reflexen sturen de bewegingen aan. Voldoende 

bewegingsvrijheid en adequate stimulans leidt tot een harmonieuze ontwikkeling van de 

motoriek en later tot kinderen met veel bewegingsvaardigheid. Een harmonieuze 

motorische ontwikkeling leidt op haar beurt weer tot een goede ontwikkeling van het brein, 

waardoor er zich weer meer vaardigheden kunnen ontwikkelen. Bewegen en leren zijn dus 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt natuurlijk voor alle componenten in de 

ontwikkeling van het kind.  

Kortom, we streven naar een kind in balans vanuit het holistisch mensbeeld, die op zijn 

beurt weer in goede afstemming met de ander en de omgeving kan functioneren. 

In ons concept zetten wij dat neer door eerst altijd aan een goed welbevinden te werken op 

alle lagen, zowel fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, als spiritueel. Daarop ontwerpen we 

een krachtige leer-leefomgeving waarin we samen met de kinderen ontdekken, groeien en 

leren vanuit de gedachte dat alles met alles verbonden is. Het logische gevolg is dat kinderen 

tot scheppen en creatieve expressie komen.  

 

Onderliggende waarden 

Verbinding 

Verbonden met jezelf, anderen en met je omgeving. Hierdoor ontstaat ook  respect voor 

jezelf en voor anderen. De ruimte krijgen om jezelf te zijn en anderen de ruimte geven om 

zichzelf te kunnen zijn. We hebben veel aandacht voor vriendschappen, warmte en liefde. 

We vinden het belangrijk om ons verbonden te voelen met elkaar. Hiermee bedoelen wij 

betrokken te zijn bij de kinderen, ouders en begeleiders. We willen de kinderen laten 

ervaren dat ze echt gezien worden. Ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten. Deze 

diversiteit van iedereen die we in huis hebben, mag gezien en gebruikt worden.  

Vertrouwen 

We vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en we geven ze de ruimte om zich op 

alle gebieden vrij te kunnen ontwikkelen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar 

vinden we belangrijk, dit laten wij groeien door ze te laten ervaren dat ze competent zijn. 

We willen de competenties van de kinderen bevorderen door ze te stimuleren en begeleiden 

in hun eigen handelen. Wanneer een kind hulp vraagt, kijken onze begeleiders eerst of het 

kind (evt. samen met een ander kind) zichzelf kan redden of eventueel met begeleiding van 

een volwassene. “ Leer het mezelf te doen”.  Zo leren de kinderen op zichzelf te vertrouwen 

en zelf keuzes maken.  
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Ruimte, Vrijheid en Verantwoordelijkheid 

Om te leren leven vanuit innerlijk weten is er ruimte en vrijheid nodig om dit te ontdekken. 

Tegelijkertijd met vrijheid komt verantwoordelijkheid.  

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, samen verantwoordelijk zijn voor de 

Buitenhoeve. Dit vraagt ruimte en vrijheid om te mogen oefenen met zelf keuzes maken en 

te leren reflecteren op de consequenties van je keuzes, voorbij aan goed of fout.  

 

Onderzoekend 

We willen graag dat onze kinderen hun onderzoekende houding (die kinderen van nature 

hebben!) behouden en door ontwikkelen. Met deze houding leren/behouden kinderen de 

mogelijkheid tot een leven lang leren. Iets wat essentieel is in deze snel veranderende 

wereld. Voor ons laat een onderzoekende houding zich kenmerken door verwondering, 

nieuwsgierigheid, vragen durven stellen, kritisch durven kijken naar jezelf, de ander, de 

natuur en de maatschappij.  

Hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je nog zoveel niet weet. ‘Steeds je eigen 

ongelijk willen bewijzen’ is een ultieme uiting van een onderzoekende houding. 

We geven de kinderen de ruimte geven om te komen tot onderzoeken, ervaren en bevragen.  

Materialen en activiteiten lokken onderzoek uit en we maken ons aanbod zintuigelijk rijk. 

Hiermee lokken we verwondering uit van waaruit kinderen kunnen leren.  

 

Strategie 

De beste strategie is voorleven. Dat vraagt om een levende missie en visie en om het kunnen 

voelen en doorleven van de gezamenlijke waarden. Wat leef je voor als begeleider en als 

team? Doe je zelf wat je van de kinderen verlangt? Leef je zelf wat je de kinderen gunt?  

 

Welzijn als basis 
Welzijn is de basis van alle leren en ontwikkeling en loopt als rode draad door alle 

onderwijsaanbod en alle lagen van de organisatie.  

Een hoog niveau van Welzijn (WQ) zorgt immers voor een betere gezondheid, voor het beter 

functioneren & voor betere prestaties. Op die manier kunnen kinderen en volwassenen 

leren om te leven vanuit hun hoogste potentieel zodat zij meer uit het leven kunnen halen. 

Daarom ontwikkelen en implementeren we WQ (Welzijnsquotiënt). Onderdelen in WQ zijn 

een biologische lunch, moestuin, dieren en buitentijd, momenten van relaxatie, bewegen. 

Maar ook het pedagogisch klimaat en de mate van voorleven hebben invloed op het welzijn. 

Er is een welzijnscoördinator die WQ ontwikkelt, implementeert en blijft monitoren als rode 

draad door alle lagen in de organisatie heen.  
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Ons onderwijs bestaat uit de volgende bouwstenen 

• Leren aan het echte leven  

Projecten, leer- en ontwikkelingsvragen onttrekken we aan het echte leven en de omgeving 

om ons heen. Echt leren en ervaringskennis creëren doordat eigen processen en 

onderwerpen doorleefd worden en kennis en vaardigheden eigen worden gemaakt tot 

innerlijke kennis en kunde in plaats van ‘externe kennis inprenten of korte termijn leren’.  

Leren door de kinderen veel ervaringen te laten op doen met zoveel mogelijk zintuigen 

maakt dat ze deze kennis eigen maken en doorleven.  

De dagelijkse praktijk wordt als bron gebruikt. Je leert voor je omgeving te zorgen door voor 

je omgeving te zorgen, je leert hoe je met elkaar omgaat door in verschillende situaties met 

elkaar om te gaan.  

 

• Verbindend onderwijs en een open curriculum 
Het curriculum bestaat bij ons niet uit een vast aanbod. De ontwikkeling van het kind staat 

centraal en het kind en de begeleiders geven samen, middels een beredeneerd aanbod, 

vorm en inhoud aan het curriculum. Dit betekent dat de kerndoelen van het basisonderwijs 

verbonden worden aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind en niet andersom.  

De begeleiders moeten dus in eerste instantie zicht en inzicht op de ontwikkelingsfase en 

behoeftes van de kinderen. Middels kennis van de leerlijnen in tussen- en einddoelen kan er 

vervolgens een aansluitend aanbod worden vormgegeven.  

Het spanningsveld in ons concept is dat de ons bekende leerlijnen en soms verplichte lesstof 

niet per definitie aansluiten op of dienend zijn aan de natuurlijke harmonieuze ontwikkeling 

van een kind. Doel is te allen tijde de ruimte te creëren en bewaken om het aanbod te laten 

ontstaan vanuit de ontwikkelingslijnen en -behoeftes van de kinderen en niet vanuit de 

‘vastgestelde leerlijnen in de lesstof’. Onze hoogste prioriteit is gelukkige en gezonde 

kinderen uit laten stromen. Leerlijnen en lesstof zijn daaraan ondergeschikt. 

 

• Kinderen zijn hoofdrolspelers 

in hun eigen ontwikkeling  

Het kind in zijn ontwikkeling is leidraad 

bij het bepalen van het aanbod en de 

wijze waarop dat aanbod wordt 

vormgegeven. Zo sluiten we aan bij de 

natuurlijke harmonieuze ontwikkeling 

van een kind in het algemeen(zie 

boven), maar ook bij het unieke kind en 

zijn eigen ontwikkelingsfase en behoeftes. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op 

hun eigen ‘wijze’ in eigen ‘tijd’ en ‘tempo’. Dat vraagt in eerste instantie altijd om acceptatie. 

Zonder oordeel kunnen kijken naar wat er is en wat er nodig is.  
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 Begeleiders als regisseurs van het leerproces 

Op de Buitenhoeve hebben we begeleiders met ieder hun eigen specifieke talenten. Wij 

staan als team rondom de ontwikkeling van het kind en zetten elkaar in op elkaars 

kwaliteiten.  Dat maakt dat we de ruimte hebben om specialisaties te ontwikkelen, zodat we 

als team veel in huis hebben wat nodig is voor de harmonieuze ontwikkeling van het totale 

kind. De begeleiders werken nauw met elkaar samen en hierdoor kan ook het kind terecht 

bij de begeleider die hij/zij op dat moment nodig heeft. Er staan dus meerdere professionals 

rondom het kind. Het kind heeft wel een vaste coach die de eerste begeleiding van het kind 

op zich neemt. Dit zal in de meeste gevallen ook de stamgroep begeleider zijn.   

De begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor het regisseren van het onderwijs en de 

krachtige leef- en leeromgeving, die voorwaardenscheppend is.  

 

• Identiteitsontwikkeling  

Kinderen leren naar eigen mogelijkheden optimaal te participeren in een democratische 

samenleving. Hiervoor is bewustzijnsontwikkeling nodig: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 

Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden en talenten en 

stimuleren we verbondenheid van het 

kind met zichzelf, de ander en de wereld.  

Om het kind hierin goed te kunnen volgen 

en begeleiden, wordt er voortdurend 

gecoacht en worden er 

begeleidingsgesprekken ingepland, 

waarbij dit aan de orde komt. Wij 

gebruiken hierbij een aantal items van het 

leerlingvolgsysteem ZIEN, maar ook  

gesprek- en ontwikkelplannen. Daarnaast 

worden er regelmatig workshops gegeven 

in verschillende vormen van (creatieve) 

expressie. Waarbij de kinderen de 

verschillende “talen” ontdekken waarin 

het zich kan uitdrukken en waarbij de 

persoonlijkheidsontwikkeling wordt 

gestimuleerd. Voorbeelden van deze 

workshops zijn Zinvol Tekenen, creatief vormgeven, Aikido, yoga, drama… 

Doel is het persoonlijk meesterschap vergroten door te komen van zelfontdekking en 

zelfontplooiing naar zelfbewustzijn en zelfexpressie in relatie met je omgeving (mens, 

natuur, maatschappij).  

Zelfbewuste kinderen en mensen staan in hun kracht! Zij kennen zichzelf goed, weten waar 

hun mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Weten dat ze anderen nodig hebben, omdat 

je samen sterker bent. Zij zorgen goed voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving.  
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De Buitenhoeveschool in de  praktijk 
Basisvaardigheden 

Tijdens de ochtenden werken de kinderen in werkblokken aan 

hun eigen leerdoelen binnen de basisvaardigheden. Naast de 

nodige basisvaardigheden om tot rekenen, taal en schrijven te 

komen, zijn dat ook vaardigheden als organiseren, doorzetten, 

samenwerken, informatie verwerken, grenzen aangeven en 

balans bewaken. Kortom de basisvaardigheden om tot een 

gelukkig en gezond leven te kunnen komen. Deze leerprocessen 

zijn met elkaar verweven en  deze vaardigheden kunnen niet 

afzonderlijk van elkaar tot ontwikkeling komen. 

Kinderen worden ingepland of plannen zelf wanneer ze aansluiten 

bij instructie en introductie momenten. Ook binnen deze twee 

werkblokken hebben de kinderen vrije ruimte om de doelen op 

hun eigen wijze, eigen te maken en om zelfstandig of samen te 

werken aan hun onderzoek of project, waarbij de 

basisvaardigheden worden toegepast. 

 

Projecten, activiteiten, workshops, vaardigheden en 

talentontwikkeling 

In de middag ontwikkelen de kinderen hun vaardigheden en 

talenten in projecten, activiteiten of door het volgen van 

workshops. Projecten en onderzoeksactiviteiten kunnen ontstaan 

vanuit een vraag van een kind/de groep of vanuit de begeleider 

die inspeelt op een behoefte of interesse van de groep. 

Onderzoeken of projecten duren vaak meerdere dagen maar 

kunnen ook een aantal weken of maanden in beslag nemen, dit is 

afhankelijk van de verdieping  in de onderzoeksvragen. De 

begeleider ondersteunt de kinderen in het aanbod van materiaal 

en bewaakt de koppeling tussen de ‘kerndoelen primair 

onderwijs’ en de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.  

Ook het ondernemen van uiteenlopende activiteiten en deelname 

aan verschillende workshops, maken dat kinderen veel 

verschillende ervaringen op kunnen doen. Zo komen ze in 

aanraking met een breed palet aan talenten die ze al dan niet 

verder willen ontdekken en ontwikkelen. Voorbeelden van 

activiteiten zijn ‘op avontuur gaan’, helpen op de peutergroep, 

moestuinieren, gezamenlijk spel, muziek maken, appelmoes 

maken etc. Workshops kunnen zijn (Zinvol) tekenen, schilderen, 

bloemen prikken, schaatsen, pijl en boog maken etc. 

Talenten kunnen pas tot bloei komen als diverse vaardigheden beheerst worden. Talenten 

kunnen tot uiting komen op alle vlakken. Goed kunnen organiseren, verzorgen, leiding 
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geven, luisteren, ruimtelijk inzicht, muziek maken, vreugde brengen, creëren, zijn allemaal 

voorbeelden van uiteenlopende talenten.  

Het dagritme 
Ritme en structuur zijn belangrijk. Het geeft kaders en duidelijkheid en maakt dat processen 

goed gestroomlijnd kunnen verlopen. Daarbij mag het niet tot een keurslijf gaan worden en 

natuurlijk zullen wij hier waar nodig en gewenst van afwijken. Vanuit een veilige basis, kun je 

ook wendbaar zijn. Het dagelijks basisritme ziet er als volgt uit. 

8.15 uur (tijdelijk vanaf 8.00 uur) 

Ontvangst door één van de begeleiders op het plein.  

8.30 uur Aanvang in de groep 

Dagopening per stamgroep. Er is ruimte voor wat ‘leeft’, mooie verhalen of momenten van 

verbinding; beweging en muziek maken onderdeel uit van deze ontvangstkring. We praten 

over het project, de inrichting en laten zien wat er deze dag op het programma staat.  

9.00 uur Werkblok 1  

Na de ontvangstkring  kiezen kinderen activiteiten uit het dagprogramma en/of werken 

verder aan hun projecten of kiezen voor de verschillende speel- en ontdekhoeken. 

Er wordt gewerkt aan de gestelde leerdoelen, zelfstandig of samen gewerkt aan het project. 

Er zijn momenten van instructie en introductie van nieuwe onderwerpen in kleine groepjes.  

10.00 uur Fruitmoment 

We nemen een moment pauze; een aantal kinderen bereiden een fruitschaal voor en we 

drinken hier thee en/of water bij.  

10.15 uur Werkblok 2  

De kinderen werken verder aan hun leerdoelen, project of nemen deel aan workshops of 

instructie.  

11.15 uur Buitentijd 

De kinderen werken en spelen buiten. Er wordt gewerkt in de (moes)tuin, dieren verzorgd, 

bewogen en gespeeld in de tuin of op het plein.  

Een aantal kinderen bereiden de lunch voor; koken soep of maken een ander gerecht.  

12.00 uur Lunchen 

Tussen de middag lunchen de kinderen gezamenlijk met de begeleiders een broodmaaltijd, 

waar het kan aangevuld met groente/gerecht (waar mogelijk uit eigen tuin!). 

12.30 uur Een moment van rust  

Waarbij kinderen zich even kunnen terugtrekken met een boek, of naar een voorgelezen 

verhaal kunnen luisteren.  

13.00 uur Werkblok 2 

Tijdens dit blok zijn er workshops rondom het project. Dit zal in de groepen, in kleine 

groepjes maar ook regelmatig groep doorbrekend plaatsvinden. 
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14.00 uur Dagafsluiting  

We ruimen samen op en sluiten samen af. De 

leerlingen laten aan elkaar zien wat ze 

gemaakt hebben of vertellen welke activiteiten 

ze hebben gedaan; talenten worden zo 

zichtbaar gemaakt en is inspirerend voor de 

andere kinderen.  

Om 14:00 uur is de schooldag afgelopen 

worden en gaan de kinderen naar huis en start 

de BSO voor kinderen die hier gebruik van 

maken. Naast aanbod van de begeleiders is er 

dan ook de mogelijkheid om verder te werken 

aan de projecten.  

 

Leerbronnen 
Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van een diversiteit aan materialen. We volgen 

geen methodes maar hebben wel diverse methodes, methodieken en digitale bronnen voor 

verschillende vakgebieden om lesstof uit te halen passend bij het kind met de leervraag.  

Dit kunnen boeken, methoden, werkbladen maar ook digitale leermiddelen zijn. 

Leermiddelen worden ingezet om een doel te bereiken, niet als doel op zich. Daarnaast zijn 

bij alle vakgebieden passende ondersteunende materialen. Het materialenaanbod wordt 

continu uitgebreid naar behoefte van de kinderen.  

 

Inzet Stagiaires  
We zijn ook blij dat we dit jaar zowel Lobke 

(Pedagogiek) als Margreet (Vaktherapie) weer 

mogen verwelkomen. Zij studeren dit jaar 

beiden af bij de Buitenhoeve. Daarom zullen zij 

ook regelmatig workshops geven aan groepjes 

kinderen.  
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Inzet Experts 
Het meest ideaal is geïnspireerd te 

raken en je talenten te mogen 

ontwikkelen bij experts en met passie. 

Passie is de vonk die talenten weet te 

ontwaken, die enthousiasmeert. Als je 

van daaruit ook nog deskundig 

begeleid wordt ontstaat er de 

perfecte voedingsbodem voor de 

ontwikkeling van eigen vaardigheden 

en talenten. Wij bouwen aan een 

netwerk van gepassioneerde experts 

om ons heen. 

Dit schooljaar komt iedere maandag 

Manon yoga geven aan kinderen van 

de onderbouw en de middenbouw. 

Iedere donderdagmiddag neemt 

Marcel een groepje kinderen van de 

bovenbouw met Aikido onder zijn 

hoede in een cyclus van 8 weken 

achter elkaar. 
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Jaarritme en vieringen 

  

Het bewust zijn en ervaren van het jaarritme geeft een kind 

structuur, vertrouwen en veiligheid.  Natuur en mens 

hebben elkaar nodig en staan in verbinding met elkaar. 

Bijvoorbeeld bij het dag- en nachtritme. De overgang van 

licht naar donker en omgekeerd maakt dat het melatonine 

gehalte en de biologische klok van een mens het dag en 

nacht ritme volgt van de natuur.   

Juist omdat we het zo belangrijk vinden om de natuur 

bewust te ervaren zijn staan we bewust stil bij het ritme van 

de seizoenen. Dit doen we door elk seizoen een beleefweek 

te  houden waarin we het seizoen helemaal doorleven en te 

vieren. Bijvoorbeeld in de vorm van een herfstfeest en het 

lichtjesfeest. 

  

Herfstbeleving 

De natuur laat ons zien dat de winter gaat komen, de 

temperatuur neemt af en langzaam verstilt het en sterft 

alles af. Alle dieren trekken zich weer terug en kruipen in 

hun holletjes voor een winterslaap. Ook wij trekken ons 

steeds meer terug naar binnen, en hebben moed nodig 

om na de lange zomer de kou en de wind weer aan te 

kunnen. We vieren onze moed, en ervaren hoeveel kracht 

we hebben als mens. Dit is ook het seizoen waarin we het 

eerste lichtjesfeest houden. 

Winterbeleving 

De natuur is in rust, herstelt en herbouwt voor een nieuw 

seizoen. Wij vieren Kerst door middel van het beleven van 

de ‘Lichtjestocht’ en overzien alles wat we dit jaar hebben 

meegemaakt, ervaren en beleefd. 

Lentebeleving 

In de natuur ontkiemen de spruiten en de planten groeien. De zon komt steeds hoger te 

staan en de warmte neemt toe. De natuur laat zich zien. Wij vieren het nieuwe begin van 

alles om ons heen tijdens de lentebelevingsweek. 

Zomerbeleving 

In de natuur is alles in bloei en 21 juni is het midzomer, de langste dag van het jaar. De hitte 

van de zon geeft de planten groei, bloei en rijp kracht maar kan ze ook laten verschroeien. 

Het is het einde van het schooljaar en bijna tijd om alles los te laten en met de zomerbries 

mee te waaien. Wij vieren het loslaten, van dit schooljaar en maken ons op voor een fijne 

lange vakantie. 
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Volgen van de ontwikkeling van kinderen 
Begrijpend lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de 

basisvaardigheden op een goed niveau beheersen en het potentieel van elk kind tot bloei 

komt. Daarnaast is persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk bij de Buitenhoeve. 

Hoe volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling? Hoe toetsen wij deze vaardigheden en hoe 

brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart?  

 

Observatie en coach gesprekken 

De meest waardevolle bron zijn de kinderen zelf. Gesprekken met kinderen, coaching en 

observaties zijn aan de orde van de dag. In de onderbouw leveren de observaties van de 

begeleiders de grootste input. Vanaf de middenbouw heeft de begeleider om de vier 

maanden een uitvoerig coachgesprek met het kind om de ontwikkeling te bespreken en 

nieuwe doelen voor in het persoonlijk ontwikkelplan, vast te stellen. Zij bespreken samen 

met het kind tijdens coachgesprekken de ontwikkeling op zowel cognitief, als sociaal-

emotioneel gebied en het welbevinden: Wat is het niveau van welbevinden? Waar heeft het 

kind zich in ontwikkeld, wat beheerst het kind en waar ligt zijn/haar interesse? Welke 

leerstijl past bij het kind en welke ondersteuning heeft hij/zij daarbij nodig? Welk talent is 

krachtig ontwikkeld en aan welke vaardigheden wil het kind gaan werken?  

Dit alles wordt vastgelegd in de ontwikkelingsplannen en tijdens oudergesprekken bespreekt 

de coach dit met de ouders en vanaf de bovenbouw met ouders en kind.  

 

 

Leerlingvolgsysteem Spectrovita 

Wij willen de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. Het 

basissysteem wat wij vanaf dit schooljaar in gebruik gaan 

nemen is Spectrovita. Dit biedt een doorlopende lijn van  

0 -12 jaar. Hierin staan alle kerndoelen en leerlijnen waarbij 

de coach kan aangeven waar een kind zich in zijn ontwikkeling 

bevindt. Kinderen kunnen er “bewijsstukken” en gemaakt 

werk in toevoegen. Kinderen, ouders en begeleiders kunnen 

hier berichten in kwijt m.b.t. de ontwikkeling van het kind.  

Het portfolio zal op deze wijze een onderdeel zijn van dit 

leerlingvolgsysteem. Hierin zijn onder andere het werk van 

uw kind en individuele ontwikkelplannen te vinden zijn.   

 

Leerlingvolgsysteem Parnassys 
Naast Spectrovita houden we (voorlopig) ook deels het leerlingvolgsysteem Parnassys aan, 

waarin de leerling administratie en toetsing (DIA en CITO) wordt bijgehouden.  

Tevens worden hier de gevoerde oudergesprekken opgeslagen. 
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Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en DIA-toetsen  
Wij nemen de niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (afgekort als NSCCT) af. Dit is geen 

toets over schoolvaardigheden, maar geeft inzicht over het leggen van verbanden, relaties 

en dergelijke en brengt het ‘leerpotentieel’ in beeld. Het helpt leerkrachten het 

leerstofaanbod nog beter op uw kind(eren) af te stemmen. De NSCCT wordt vanaf ongeveer 

7 jaar, elk jaar afgenomen. Aan de hand van de resultaten van de NSCCT en/of onze 

observaties bepalen wij welke volgtoets van DIA (en soms nog CITO) er bij uw kind 

afgenomen gaat worden. De DIA toetsen zijn adaptief, dat betekent dat het automatisch het 

niveau van de vragen aanpast aan het niveau van het kind (binnen een leerjaar). Op deze 

wijze zal een kind nooit geconfronteerd worden met een te moeilijke of te makkelijke toets. 

We zullen deze toetsen minimaal 1 keer per jaar afnemen in het midden van het schooljaar 

(januari/februari). Daarnaast kan de begeleider een toets inzetten als het nodig is om tot een 

goed beeld te komen, of op aanvraag van het kind zelf. 

De uitkomsten van de toetsen dienen voornamelijk als informatiebron voor de begeleiders, 

zij zullen de toetsen analyseren en kijken of het overeenkomt met de observaties en het 

leerlingvolgsysteem Spectrovita. Het onderwijsaanbod zal gestuurd blijven worden vanuit de 

eigen, individuele ontwikkeling van het kind, in die zin dienen de toetsen op de Buitenhoeve 

een ander doel dan u mogelijk gewend bent. Bij de Buitenhoeve willen we de ontwikkeling 

van het kind vooral vergelijken met zichzelf, waar staat het kind ten opzichte van zichzelf een 

half jaar geleden? 

Begeleider en kind (vanaf de middenbouw) samen bepalen vervolgens de leerdoelen voor de 

komende periode en op welke wijze zij daaraan gaan werken en wat ze daarbij nodig 

hebben. Dit plan delen we met u tijdens een ontwikkelgesprek. 

De uitslag van de NSCCT en DIA toetsen wordt niet los van de context (observaties, 

coachgesprekken en Spectrovita) teruggekoppeld, maar wordt meegenomen in het 

ontwikkelgesprek waar we een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de totale 

ontwikkeling.  

 

Portfolio 
Een portfolio is een digitale map in Spectrovita waarin de kinderen de (werk)stukken 

bewaren waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven.  

In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar aan de hand van concreet 

werk, foto’s, presentaties, prestaties, onderzoek, film, eigen plannen, spel en leer- en 

ontwikkellijnen.  

We meten de ontwikkeling van kinderen niet vanuit het landelijke gemiddelde, maar kijken 

naar de groei van het individu en op welke wijze hij/zij leert en wat hij/zij hiervoor nodig 

heeft. Op een ontwikkelkaart wordt beschreven in hoeverre een leerling verschillende kennis 

en vaardigheden beheerst en waar de ontwikkelkansen liggen. 
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Oudergesprekken 

De begeleider voert in principe twee keer per jaar een uitgebreid gesprek met de 

ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang tijdens de ontwikkelgesprekken. 

Ons doel van het ontwikkelgesprek is om het holistische kindbeeld in beeld te brengen. Dit 

houdt in dat we kijken naar het lichamelijk welzijn, cognitief welzijn en het sociaal-

emotionele welzijn van het kind.   

In april/mei mogen de kinderen zelf hun portfolio/ontwikkeling presenteren aan de 

ouders/verzorgers en begeleider(s).  

 

Eindtoets en uitstroomadvies 
Aan het einde van basisschool wordt een eindtoets rekenen en taal afgenomen. Er is 

besloten om hiervoor de DIA-taal eindtoets te kiezen; deze wordt afgenomen tussen 15 april 

en 15 mei. DIA-taal is een adaptieve toets; dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag 

wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot 

moeilijkere vragen en andersom.  

Het schooladvies is leidend en de toelating voor het voortgezet onderwijs mag niet afhangen 

van de uitslag van de eindtoets. Mocht de eindtoets resulteren in een hoger 

plaatsingsadvies, dan kan het advies voor het voortgezet onderwijs worden heroverwogen. 

Wanneer de eindtoets een lager plaatsingsadvies weergeeft, wordt het schooladvies 

gehanteerd. 

Ons leerlingvolgsysteem kan voor de kinderen in de bovenbouw naast de beheersing van de 

einddoelen, ook aangeven welk niveau van het Voortgezet Onderwijs, het beste aansluit. 

Het uiteindelijke uitstroomadvies wordt gebaseerd op de volgende pijlers: het advies van de 

leerkracht(en), het leerlingvolgsysteem Spectrovita, de afgenomen DIA volgtoetsen, de 

NSCCT en de eindtoets. Het adviesgesprek zal plaatsvinden in de maand februari. 

 

Uitstroom voorgaande schooljaren 

 2018-2019 2019-2020 

Totaal aantal leerlingen 5 3 

VMBO-Kader 1  

VMBO-TL 1 2 

HAVO-VWO 2 1 

VWO-Gymnasium 1  

 De gemiddelde route 8 
score van afgelopen jaar 
was:  192,7 

I.v.m. de Coronacrisis is er 
dit schooljaar geen 
eindtoets afgenomen 

 

Inspectie van het onderwijs 
De inspectie controleert namens het ministerie de inrichting van het onderwijs en de gang 

van zaken op de scholen. In 2017 heeft de inspectie na een groot inspectie bezoek de 

Buitenhoeve met een voldoende beoordeeld.  
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Extra zorg en ondersteuning  
 

Soms ondervindt een leerling een probleem tijdens zijn ontwikkeling waarbij extra 

ondersteuning wenselijk is. Allereerst zal de begeleider gericht gaan observeren en in 

gesprek gaan met het betreffende kind en zijn ouders; het is van belang om te komen tot 

een zo compleet mogelijk beeld, om de achterliggende oorzaak helder te krijgen.  

Een kindbespreking kan hierbij helpen; het kind wordt dan ingebracht door de begeleider bij 

directe collega’s, waaronder de intern begeleider, didactisch specialist en pedagogisch 

specialist. In overleg met de ouder kan ook een fysiotherapeut, logopedist, externe 

orthopedagoog of een ambulant begeleider geconsulteerd worden. Vervolgens wordt er een 

begeleidingsplan opgesteld, die met de ouders en het kind besproken wordt.  

Binnen Accrete is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht werken 

(HGW) ingevoerd. Hierbij wordt handelingsgerichte procesdiagnostiek ingezet. 

De intern begeleider kan in afstemming met leerkracht en ouders besluiten om een leerling 

aan te melden voor een HGPD-gesprek samen met de orthopedagoog. Bij dit overleg zijn de 

ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog aanwezig. In sommige situaties kan 

ook de leerling gevraagd worden om kort aan te sluiten bij het overleg. Er wordt een analyse 

gemaakt van de kind kenmerken, de onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. 

Binnen deze gebieden wordt gekeken naar de protectieve en belemmerende factoren.  

Ook wordt er gekeken naar de momenten waarop het probleem niet of minder aan de orde 

is. Middels oplossingsgerichte gesprekstechnieken wordt gezocht naar kansen en 

mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Er worden tot slot 

handelingsafspraken gemaakt die in de komende periode uitgevoerd zullen worden. Binnen 

dit gezamenlijke zoekproces hebben alle partijen inbreng vanuit hun eigen rol en wordt er 

gezocht naar de meest effectieve aanpak om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden.  

Mocht de inzet van deze begeleiding niet het gewenste of verwachte resultaat opleveren, of 

blijft de begeleider handelingsverlegen, dan wordt gekeken in hoeverre nader onderzoek 

door externen noodzakelijk is.  

Een dergelijk onderzoek vindt alleen plaats na overleg en toestemming van 

ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Vervolgens worden de vervolgstappen 

bepaald, waarbij bijvoorbeeld ook de begeleider gecoacht kan worden, of ouders 

ondersteuning in de thuissituatie kunnen krijgen.  

Biedt ook deze begeleiding niet het gewenste resultaat, dan zal gekeken moeten worden of 

de Buitenhoeve de juiste vorm van onderwijs en begeleiding biedt om de leerling te 

begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. In een enkel geval kan dit leiden tot verwijzing naar 

een andere school, die beter voorziet in de behoeftes van de ontwikkeling van de 

desbetreffende leerling.  
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Passend onderwijs 
Onze onderwijsvorm is erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van 

een leerling. Kinderen met een handicap of leerstoornis zijn welkom op de Buitenhoeve, 

mits de bandbreedte van ons dat toelaat. Die bandbreedte wordt gevormd door de aard van 

de handicap of stoornis, de expertise die wij daarvoor in huis hebben of in huis kunnen 

halen, de intensiteit van de begeleiding en de (on)mogelijkheden van de locatie, het gebouw 

en de basisstructuur van ons onderwijsconcept. In het school ondersteuningsprofiel hebben 

wij een inventarisatie gemaakt van de ondersteuning die wij op dit moment kunnen bieden.  

Wanneer ondanks alle extra hulp toch blijkt dat de Buitenhoeve niet kan voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van het kind wordt advies gevraagd aan de Commissie van 

Arrangeren (CvA). Afhankelijk van dit advies kan het kind aangemeld worden bij een andere 

basisschool of extra (personele/materiële) inzet op onze eigen school. Gedurende dit traject 

worden de ouders/verzorgers voortdurend in kennis gesteld van de stand van zaken en om 

toestemming gevraagd. Een eventuele aanmelding bij een speciale school voor 

basisonderwijs moet door de ouders gebeuren, nadat er toestemming is verleend door de 

zogenaamde Commissie van Toelating.   

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dat betekent dat 

besturen van scholen (in ons geval Accrete) de verplichting hebben om een passende school 

voor kinderen te zoeken. In principe is dit een school in de buurt. Deze verplichting gaat 

echter pas gelden na een gedegen intake van de nieuwe leerling. De school bekijkt 

vervolgens of aan de betreffende onderwijsbehoefte van deze leerling voldaan kan worden. 

Mochten wij redenen hebben om hier niet aan te kunnen voldoen, dan kunnen wij eventueel 

een alternatief bieden, of hierover met u meedenken. 

Via onderstaande link kunt u het zorgplan van Accrete inzien: 

https://static.accrete.nl/global/downloads/zorgplan-accrete-2011-2015.pdf  

 

Kan een leerling blijven zitten? 
Nee, bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten, omdat wij werken met persoonlijke 

ontwikkelplannen (we hanteren dus geen zogeheten ‘leerstofjaarklassensysteem’). Kinderen 

volgen hun eigen leer- en ontwikkellijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet 

aan te passen aan andere kinderen. In overleg kan, om verschillende redenen, besloten 

worden om een kind te laten ‘verlengen’ in de onder- , midden- of bovenbouw en daardoor 

in totaliteit een jaar langer op de Buitenhoeveschool verblijven. 

 

Onderwijs tijdens een ziekteperiode van een leerling 
Kinderen die kort afwezig zijn geweest door ziekte worden door de begeleiders in de klas 

opgevangen. Als de afwezigheid wat langer duurt, neemt de begeleider contact op met de 

leerling en de ouders om te overleggen over de voortgang van het ontwikkelingsproces.  

Dit kan d.m.v. huiswerk of b.v. door huisbezoek van de leerkracht.  

  

https://static.accrete.nl/global/downloads/zorgplan-accrete-2011-2015.pdf
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Voor leerlingen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn, is het 

belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. 

Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang:  

•Het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk 

voorkomen.  

•De zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en voorkomt een isolement.  

Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor 

het onderwijs aan die leerling. De school staat er echter niet alleen voor. De school kan voor 

ondersteuning bij het onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op de consulent 

Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) van de organisatie OZL IJsselgroep/Expertis. Alle 

consulenten OZL zijn bevoegde leerkrachten met daarnaast nog specifieke kennis over de 

invloed van ziek zijn op onderwijs. De leerkracht van de school en de consulent OZL maken in 

overleg met de ouders/verzorgers van de zieke leerling afspraken over de vorm en inhoud 

van de ondersteuning bij het onderwijs. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij 

steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelding voor deze vorm van ondersteuning bij het 

onderwijs kan worden gedaan door de ouders/verzorgers en door de school van de zieke 

leerling. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van OZL 

IJsselgroep/Expertis. Tel: 038 – 4257876 

Voor meer informatie over onderwijs en zieke leerlingen kunt u kijken op de volgende 

websites:  

www.ziezon.nl   over ziek zijn en onderwijs in Nederland 

www.minocw.nl  over de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen en  

www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl over de dienst OZL IJsselgroep/Expertis 

  

http://www.ziezon.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl/
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Ouders op De Buitenhoeve 

Schoolkeuze 
De Buitenhoeveschool moet een bewuste keuze zijn om meerdere redenen. Hieronder 

geven wij de belangrijkste redenen en een korte toelichting weer. Voor een constructieve 

samenwerking is het van belang dat ouders een innerlijk en volmondig ‘ja’ voelen wanneer 

zij voor onze school kiezen.  

1. De Buitenhoeve is geen reguliere school en geeft geen regulier onderwijs, sterker nog, ze 

is opgericht vanuit de beweegreden dat er revolutionaire wijzigingen nodig zijn binnen de 

huidige onderwijssystemen. Het doel is nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen waarin 

kinderen en hun natuurlijke ontwikkeling tot hun recht komen. Daarvoor is het nodig dat er 

heel veel bestaande kaders, gedachtes en patronen in en over onderwijs doorbroken 

worden die niet dienend zijn aan de natuurlijke harmonieuze ontwikkeling van het kind. Het 

leerstofjaarklassensysteem, de prestatiegerichte mindset, het idee dat kinderen alleen een 

didactische behoefte hebben, het idee dat scholen alleen leerkrachten nodig hebben en 

zoveel meer voor ons bekende beelden. 

Het loslaten van oude patronen, gedachtes en systemen en het opbouwen van nieuwe 

dienende structuren rondom onze kinderen vraagt vertrouwen, geduld en veerkracht. Dit 

zijn tevens levensvaardigheden die wij onze kinderen mee willen geven. Op andere lagen 

vragen wij dit dus ook van de ouders èn moeten wij dit zelf kunnen voorleven. Dit is voor ons 

allemaal spannend, omdat we allemaal de ‘bekende’ beelden hebben ervaren en het nieuwe 

is nog onbekend. In deze soms spannende zoektocht willen wij elkaar constructief bevragen, 

zodat we samen met onze kinderen mee kunnen ontdekken, leren en groeien. 

Om uit te vinden wat WEL werkt, kom je op die weg ook tegen wat NIET werkt. Dat hoort bij 

nieuwe wegen verkennen. Daarom nemen we de vrijheid (en leven dat ook voor aan 

kinderen) om terug te komen op beslissingen die niet of minder goed werken. Om 

materialen of systemen, waar we eerder voor kozen, niet meer of anders in te zetten, omdat 

we zien dat het niet voor iedereen werkt. In het uitvinden en opbouwen van de nieuwe 

dienende structuren vragen wij u, samen met ons uit te vinden wat wel en niet werkt en 

vragen wij dus om uw kritische en constructieve vragen en feedback, zodat we waar nodig 

nieuwe beslissingen kunnen maken. 

 

2. Persoonlijke ontwikkeling is het belangrijkste wat wij willen en kunnen faciliteren voor uw 

kind. Wij willen de kinderen zichzelf laten ontdekken, hun eigen kracht en persoonlijke 

talenten, dat zij weten wie ze zijn, waar hun kracht ligt en dat zij over zichzelf mogen 

beschikken in het leven. Zij zijn auteur van hun eigen leven en die kracht mogen ze 

ontwikkelen en in balans brengen, in verbinding met zichzelf, de ander en de omgeving. Dit 

levert (veer)krachtige kinderen op die leren voelen wat ze nodig hebben en dat ook aan 

leren geven, voor zichzelf durven en kunnen opkomen in verbinding en in afstemming met 

de ander. 

Deze pedagogische uitgangspunten moeten door de ouders gedeeld en ondersteund 

worden. Worden de kinderen thuis heel anders benaderd dan op school, dan komen de 

kinderen in een constant loyaliteitsconflict. Het is daarom heel belangrijk dat een school het 
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opvoedingsklimaat voert wat u thuis ook voert of wilt voeren. Pas dan is er sprake van 

gebundelde krachten. Ook hier geldt het samen willen en durven leren van en met elkaar is 

de cultuur die we willen creëren. 

 

3. Kinderen spiegelen, dat is ons uitgangspunt bij het observeren en analyseren van gedrag. 

Bij ons op school hebben wij dus geen ‘lastige kinderen’. Wij hebben wel kinderen die ‘lastig 

gedrag’ laten zien en in onze visie komt dat nooit door het kind alleen. Kinderen laten met 

hun gedrag namelijk zien wat zij nodig hebben van de volwassen om hen heen en zij laten de 

volwassenen met hun gedrag constant in de spiegel kijken. Dit houdt in dat wanneer wij als 

begeleiders en u als ouders altijd bereid moeten zijn in die spiegel te kijken. Het is onze taak 

en verantwoordelijkheid aan ons eigen gedrag te willen werken, zodat we de kinderen beter 

kunnen faciliteren bij hun ont-wikkeling. Dit vraagt een kwetsbare en open houding van de 

volwassenen, temeer omdat school en ouders hierin samen moeten werken. 

 

Een concreet voorbeeld: Vertoont een kind grenzeloos gedrag? Dan vraagt het van ons het 

kind en de omgeving te begrenzen èn moeten wij ons de vraag stellen ‘Waar vertonen wij 

zelf nog grenzeloos gedrag?’ Pas als we in onszelf ontwikkelen wat de kinderen ons laten 

zien, kunnen we echt goed voorleven. 

 

4. Ervaringen zijn van levensbelang voor eerlijke ontwikkelkansen. Dit is in de breedste zin 

van het woord. Ervaringen zijn nodig om het erachter te komen wat je wilt leren, ervaringen 

zijn nodig om te kunnen oefenen in de eindeloze school van het leven. Niets werkt beter dan 

aan den lijve ondervinden en dat geldt niet alleen voor de positieve en fijne dingen in het 

leven. Wij bieden veel ruimte aan de kinderen om ervaringen op te mogen doen en 

behoeden ze niet constant voor minder fijne ervaringen. Juist het kunnen en mogen 

doorvoelen van ook de ‘minder fijne emoties’ maakt dat er een krachtiger verlangen 

(intrinsieke motivatie) ontstaat naar de fijne emoties en ervaringen. Bijvoorbeeld in 

vriendschappen, deze relaties bieden bij uitstek een kans om te leren over jezelf en bieden 

voeding voor de eigen persoonlijkheidsontwikkeling.  

Je mag ervaren en doorvoelen hoe het is om even niet mee te mogen spelen, je mag ervaren 

en doorvoelen hoe het is om een ander even niet mee te laten spelen. Ervaringen aan beide 

kanten van het spectrum zijn nodig voor de eigen groei, kinderen hebben daarbij wel 

begeleiding nodig. Dit is een zeer belangrijk, groot en integraal onderdeel van onze 

schooldagen. Hierin is communicatie en terugkoppeling tussen school en ouders essentieel. 

 

5. Samen bouwen is een onmisbare kracht. Alles opbouwen vanaf niets is een proces wat 

veel tijd vraagt. Op alle lagen tegelijk bouwen en transformeren leidt èn tot nieuw 

inhoudelijk samenhangend en krachtig verhaal in de praktijk èn tot een zeer intensieve klus 

voor het team. Het vraagt een constant onderzoekende en ontwerpende houding van ons 

als begeleiders om èn continue kwaliteit te leveren aan de kinderen die daar nu recht op 

hebben èn te blijven herontwerpen en bouwen aan ons concept voor de kinderen in de 

nabije toekomst. Dit alles hebben wij te doen vanuit de reguliere bekostigingskaders en zoals 
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bekend is de werkdruk in het onderwijs hoog. Het moge dan ook duidelijk zijn dat er niet 

voldoende ruimte en tijd is om al onze idealen in een keer te verwezenlijken en helaas zijn 

wij genoodzaakt om concessies te doen. Daarnaast bevinden wij ons zelf ook in een 

leerproces en ook wij leren dagelijks door ervaringen aan beide kanten van het spectrum. Er 

gaat wel eens wat mis en dat maakt dat wij kunnen leren! 

 

Wij vragen van de ouders vertrouwen, geduld, veerkracht en begrip hiervoor en staan altijd 

open voor de constructieve dialoog over hoe wij onze idealen nog beter kunnen realiseren 

binnen de kaders van waaruit wij nu werken. Wij vragen ouders samen met ons mee te 

bouwen! En wij vragen bovenal samen met ons mee te genieten van alles wat wij onze 

kinderen nu al dagelijks kunnen bieden. 

 

Communicatie en informatie 
We vinden het heel belangrijk een goede communicatie en samenwerking met ouders te 

hebben. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en samen 

dragen we zorg voor het welbevinden van de kinderen. ‘’Goed onderwijs maak je samen!’’ 

Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom en betrokken voelt. Kinderen zullen zich alleen 

thuis voelen wanneer u zich ook thuis voelt en tevreden bent. De begeleider van uw kind is 

hierin uw eerste aanspreekpunt. 

Deze schoolgids geeft veel informatie over onze school. Deze kunt u vinden op onze website 

www.debuitenhoeve.nl  Op school ligt ook altijd het schoolplan ter inzage voor ouders die 

hierin geïnteresseerd zijn.  

Naast deze schoolgids wordt ieder jaar een jaarkalender opgenomen in de nieuwsbrief aan 

de start van het schooljaar met de vakanties en vrije dagen.  

Ook kunt u ons vinden op Facebook:  

https://www.facebook.com/buitenhoeveschool  

En er is een besloten groep voor ouders van De Buitenhoeveschool: 

https://www.facebook.com/groups/196512494191140 

Minimaal maandelijks ontvangt u een nieuwsbrief van de school. Bij kort nieuws of een 

korte mededeling tussendoor zult u per mail een nieuwsflash ontvangen. Klasbord 

gebruiken we voor groeps- specifieke berichten. Bijvoorbeeld over activiteiten die niet 

middels de jaarkalender of nieuwsbrief gedeeld zijn, of doen we bijvoorbeeld een oproep 

aan ouders die kunnen helpen bij het vervoer.  

Oudergesprekken 
We informeren u over de ontwikkeling van uw kind tijdens de ontwikkelgesprekken.  

Indien u, of de begeleider de behoefte heeft aan een gesprek, kan hier altijd een afspraak 

voor gemaakt worden. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar de 

desbetreffende begeleider of tussen 14.00-14.30 de begeleider aanspreken.  

In de loop van dit schooljaar krijgt u voor u kind een inlogcode voor Spectrovita, met deze 

code kunnen de kinderen samen met hun ouders thuis kijken naar de voortgang in de 

leerlijnen. Dit systeem wordt op moment van schrijven klaargezet, als het allemaal 

werkzaam is ontvangt u hier meer informatie over en ontvangt u de inlogcodes.  

http://www.debuitenhoeve.nl/
https://www.facebook.com/buitenhoeveschool
https://www.facebook.com/groups/196512494191140
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Informatieavonden /thema-avonden 
Jaarlijks verzorgen wij informatieavond(en) over een inhoudelijk onderwerp op de groep(en). 

Heeft u specifieke behoeftes of inbreng, dan bent u van harte welkom die met ons te delen. 

Ook wanneer het niet direct gerelateerd is aan de groep/onderwijs, kan het heel waardevol 

zijn een onderwerp wat leeft bij meerdere ouders op een thema-avond samen op te pakken. 

Als ouders komen we allemaal voor onderwerpen of thema’s te staan waarbij het zeer 

waardevol is om te delen met anderen. Bijvoorbeeld media-wijsheid, begrenzen, voeding… 

 

Medezeggenschapsraad 
De Buitenhoeve heeft op dit moment nog een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit 

twee geledingen.  

In de oudergeleding nemen de volgende ouders deel: Elize Kootstra en Bety Nicolai. Vanuit 

het onderwijsteam nemen Floor Broekaart en Amanda van der Tuuk deel. 

De directeur (Linda Hollink) is door het Bevoegd Gezag gemandateerd om de 

onderhandelingen met de MR te voeren.  

 

De taken van de MR zijn: 

• het bespreken van belangrijke zaken die de school betreffen 

• instemmen met, dan wel adviseren over een groot aantal zaken genoemd in de Wet 

Medezeggenschap Onderwijs (WMO)   

De MR vergadert in de regel zes maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. 

De notulen van de vergaderingen liggen op kantoor ter inzage.  

De MR kunt u o.a. per email bereiken via mrbuitenhoeve@gmail.com  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  Accrete kent zoals alle schoolbesturen 

in Nederland een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin participeren alle 

scholen die vallen onder ons bestuur. De GMR adviseert en stemt al dan niet in met 

voorstellen van het bestuur. Overigens: Niet iedere school is vertegenwoordigd in de GMR, 

er wordt gewerkt met kiesgroepen. 

Op het moment van schrijven is bovenstaande nog de vormgeving van de MR, echter we 

gebruiken dit schooljaar om de transitie vorm te geven naar een IKC-raad; Een ouderraad 

voor het gehele kindercentrum 0-12 jaar.  

 

 

Wij ontwikkelen dit samen 

met de huidige leden van 

de MR (school) en huidige 

leden van de OC (opvang). 

Over de vormgeving van de 

IKC-raad volgt in een later 

stadium meer informatie.  

  

mailto:mrbuitenhoeve@gmail.com
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Ouderhulp 
Als school met een ambitieuze visie, hebben we soms wat hulp nodig bij het verwezenlijken 

van onze idealen. Dit schooljaar willen we ouderhulp weer uitbreiden. Er zal dan oproep 

komen in de nieuwsbrief waarin een van de begeleiders gerichte hulp vraagt bij een of 

meerdere klussen zoals: 

• Tuinonderhoud 

• Een gedeelte van de moestuin verzorgen 

• Begeleiden excursies/kamp 

• Dierverzorging  

• Helpen bij de seizoensbelevingen en jaarvieringen 

• Luizencontrole 

• Schoonmaak (van speelgoed)  

Geef aan de begeleider of schoolleiding aan wanneer je op een bepaald gebied betrokken 

wilt zijn bij de school of als je ideeën of mogelijkheden ziet qua praktische 

ouderbetrokkenheid. 

 

Ouderbijdrage 
De Buitenhoeveschool is een unieke school op een 

unieke locatie ontstaan uit een unieke kans. Nog 

steeds zeer dankbaar voor de kans om in de vorm 

van een ‘dislocatie’ een eigen schoolconcept te 

mogen voeren. Toch ondervinden wij nog steeds de 

financiële belemmeringen van het zijn van een 

dislocatie. We missen substantiële subsidies en 

vergoedingen vanuit de rijksoverheid waar reguliere 

scholen wel recht op hebben. Zo hebben wij nooit 

een budget gehad voor een degelijke basisinrichting 

bij aanvang. Ook is er geen enkele financiering voor 

de aanleg/inrichting of onderhoud van ‘het 

plein’/de buitenomgeving, terwijl deze bij ons veel 

duurder is in onderhoud dan een stenen plein.  
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Vormgeven van levensecht onderwijs kost meer 

dan dat er in het reguliere stelsel bekostigd 

wordt. Wij zouden nog zoveel wensen willen 

vervullen. Ook verzorgen wij naast ons ‘reguliere’ 

onderwijsaanbod met regelmaat extra 

activiteiten, vieringen, workshops, uitstapjes en 

maken gebruik van (kwaliteits)materialen die 

meer geld kosten dan in het reguliere stelsel 

bekostigd wordt. 

Om deze activiteiten te kunnen (blijven) organiseren vragen wij een vrijwillige 

ouderbijdrage. De richtlijn is voor het schooljaar 2020-2021  €150,- per kind. Deze 

ouderbijdrage wordt beheerd door de stichting Vrienden van de Buitenhoeve School. Ook 

voor meer informatie of vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u bij hen terecht.   

  

  

 

Lunchgeld  
Naast bovenstaande vrijwillige 

ouderbijdrage vragen wij u ook een 

vergoeding voor het eten en 

drinken wat uw kind op school 

krijgt. De gezamenlijke (biologische) 

lunch en pauzehapjes kunnen wij 

natuurlijk niet kosteloos verzorgen 

en wij vragen daarvoor van u een 

vrijwillige bijdrage van €250,- per 

kind per jaar. Omgerekend is dat 

€1,25 per kind per schooldag.  

Hiervoor krijgt uw kind een volledig 

dagelijks aanbod van brood(beleg), 

groente, fruit en drinken, hapjes op 

(jaar)feesten en het maken van traktaties op school.  
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Kamp 
De kinderen van de midden-bovenbouw gaan ieder jaar op kamp.  

Voor de Bovenbouw bedragen de kosten voor kamp €35 per kind per jaar (dag -en 

avondprogramma). 

En voor de Middenbouw bedragen de kosten €25 per kind per jaar (alleen dagprogramma). 

Deze bijdrage hoeft u alleen te betalen als u kind meegaat met het kamp. 

De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de Medezeggenschapsraad. De vrijwillige 

ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de stichting vrienden van de 

Buitenhoeve school.  

Voor uw betaling van de verschillende componenten Ouderbijdrage ontvangt u een 

machtiging. U kunt hierop eventueel aangeven dat u in een of vijf termijnen wilt betalen. 
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Veiligheid en gezondheid 
We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar de Buitenhoeve gaan. Wanneer een kind 

zich thuis voelt op school is het gemotiveerd om te leren en zal het zich ontwikkelen.  

Het welzijn van het kind is de basis om zich te ontwikkelen. Hiervoor hanteren we de WQ-

aanpak (Welzijnsquotiënt)  FQ+EQ+IQ+SQ=WQ (fysiek, emotioneel, cognitief/mentaal, 

sociaal/spiritueel)  

Als op deze lagen een hoog niveau van welzijn is, kan een kind (ieder mens!) zich 

harmonieus ontwikkelen. Dit is een dynamisch systeem waarbij verschillende ingangen, 

activiteiten en benaderingen kunnen zorgen dat het  algehele welzijn zich verhoogt.  

 

Welzijn en Betrokkenheid 
Onze begeleiders observeren continu het welzijn en de betrokkenheid van de kinderen. 

Wanneer het welzijn en de betrokkenheid van de kinderen hoog is, dan uit dat zich in 

kinderen die: 

 

 

Welzijn 

- die zich thuis voelen 

- ontspannen en    

aanspreekbaar zijn 

- zelfvertrouwen tonen 

- vitaliteit uitstralen 

- in verbinding met 

zichzelf zijn 

- kunnen genieten 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid 

- geïnteresseerd zijn 

- gefascineerd zijn 

- geconcentreerd 

zijn 

- mentaal actief zijn 

-genieten van 

exploreren 

- zichzelf uitdagen 
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Als kinderen dit gedrag laten zien, dan weten we 

dat ze volop in ontwikkeling zijn. Wanneer het 

welzijn en/of betrokkenheid laag is, betekent dit 

dat er iets mis gaat in de basisbehoeften. De 

begeleiders onderzoeken samen met het kind en 

eventueel de ouders op welke gebied de 

belemmerende factoren liggen. 

Binnen ons onderwijs wordt uitgebreid aandacht 

besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Dit is niet alleen van belang voor de brede 

ontwikkeling van kinderen, maar uit onderzoek 

blijkt dat emotionele processen voorafgaand aan 

cognitief leren.  

Binnen de Buitenhoeve heeft één van de begeleiders zich gespecialiseerd tot pedagogisch 

specialist Kind en Educatie. Zij zal de kinderen begeleiden bij deze sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het welzijn van zowel kinderen als collega’s monitoren.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een mens altijd leert, je kunt niet ‘niet leren’. Er kunnen wel 

factoren zijn die het leren kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld een (emotioneel) onveilige 

omgeving (angst) en dwang tot iets te doen. Beiden staan het leerproces in de weg, omdat 

de innerlijke motivatie geen ruimte meer krijgt. Wij proberen deze factoren zo klein mogelijk 

te maken door een zo emotioneel veilig mogelijke omgeving te creëren en de kinderen zelf 

hun leerweg te laten bepalen. Leertijd is hiermee optimaal en kinderen ontwikkelen zich 

mede daardoor zeer effectief. 

Bij onenigheden tussen de kinderen treden de begeleiders op als mediator maar nooit als 

scheidsrechter. Hierdoor ontwikkelen de kinderen tevens sociale vaardigheden die ze nodig 

hebben om zelf en met elkaar problemen op te lossen. 

Gezonde voeding 
Wij hechten veel waarde aan gezonde en verantwoorde voeding. De producten worden door 

ons bewust en gevarieerd samengesteld. Waar mogelijk proeven wij ook producten uit eigen 

(moes)tuin. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gevarieerd leren eten, er is te kiezen uit 

wat ‘de pot schaft’, we stimuleren alles te proeven, maar dwingen niet tot opeten. 

We eten in de ochtend vers fruit en tussen de middag een broodmaaltijd, die vaak wordt 

aangevuld met groente, verzorgd door de Buitenhoeve.  

Sport en beweging 
Dagelijks hebben de kinderen de ruimte om voldoende te bewegen en letterlijk de ruimte op 

te zoeken voor hun activiteiten. Vanaf de midden-bovenbouw groep wordt er op 

dinsdagmiddag gegymd. Als het weer het enigszins toelaat gebeurt dit op de Buitenhoeve. 

Komend jaar zullen de sport faciliteiten op onze eigen locatie worden uitgebreid. Te denken 

valt aan een plek voor verspringen, sprinten e.a. atletiek onderdelen en een veld voor 

slagbal/honkbal enz. Indien het weer het niet toe laat hebben we op dinsdagmiddag de 

beschikking over de gymzaal: Gymnastieklokaal bij School B; Mr. Z. ter Steghestraat 3, in 

Steenwijk. 
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Web en veiligheid 
ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. Dat betekent dat ook kinderen op de 

Buitenhoeve met computers werken. Dit proberen we zo goed mogelijk vorm te geven. Voor 

het gebruik van computers en internet worden workshops georganiseerd. Daarbij gaat het 

ook om praktische vaardigheden, zoals het maken van een PowerPoint. Maar ook aan de 

attitude van onze kinderen besteden we aandacht.  

Moderne media bieden veel kansen en kinderen lijken er mee te vergroeien. Het lijkt vanzelf 

te gaan. Dat is maar gedeeltelijk waar. Qua technische vaardigheden is het voor kinderen 

makkelijk om te leren hoe een computer, tablet of smartphone bediend wordt. De inhoud 

van internet maakt het lastiger. Controle van de leerkracht en structurele gesprekken in de 

groep over het gebruik van de nieuwe media zijn zeker zo belangrijk in het media-wijs maken 

van de kinderen.  

 

Sociale veiligheid 
We leven samen met elkaar in een groep. Hierdoor zijn er de hele dag door sprake van 

sociale processen. Dit neemt een grote plaats in binnen ons onderwijs. Dit omvat zelfkennis. 

Wie ben ik? Wat kan ik? Zelfontplooiing en zelfexpressie in relatie tot je omgeving. Als je 

jezelf goed kent, ben je beter in staat je behoeftes te erkennen, aan te geven en waar nodig 

grenzen te stellen. Ook  ben je dan beter in staat een ander te begrijpen. Bij de Buitenhoeve 

gaan we uit van verschillen, iedereen is anders, iedereen is uniek en iedereen mag er zijn, 

precies zoals je bent! Wanneer kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen, is het ook 

makkelijker op een respectvolle manier met anderen om te gaan.  Al deze sociale processen 

zullen ook middels gesprekken, drama, vormgeven en bewegen een plek  krijgen.  

Daarnaast wordt het samen leven serieus geoefend tijdens het vrije spel. Kinderen lopen op 

deze manieren tegen allerlei (sociale) uitdagingen aan. Wij zien het de taak van de 

begeleiders om hierbij op een gepaste, veilige, afstand te zijn, zodat kinderen zelf de ruimte 

krijgen om hierin te oefenen. Maar we zijn dichtbij genoeg, voor als we moeten ingrijpen. 

 

Pestprotocol 
Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van ongewenst gedrag van leerlingen, dan hanteert 

Accrete stichting breed een pestprotocol (zie website Accrete) dat gevolgd wordt bij 

incidenten bij leerlingen. Dit pestprotocol bevat een stappenplan dat gevolgd zal worden. Elk 

kindcentrum heeft conform de wetgeving een anti-pestcoördinator benoemd, die een vast 

aanspreekpunt vormt voor alles wat met pesten te maken heeft. Hij behartigt de belangen 

van betreffende ouders en leerlingen en coördineert een samenhangende aanpak van het 

pestgedrag en houdt contact met betrokkenen totdat het pesten is gestopt. Zij fungeert 

daarnaast als klankbord voor collega’s. 

Op de Buitenhoeveschool is Paula van der Mast onze coördinator.  
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Veiligheidsplan 

In het veiligheidsplan van Accrete, staan duidelijke afspraken over preventief en incidenten 

beleid en over registratie en evaluatie. In de bijlagen van het veiligheidsplan zijn protocollen 

opgenomen over b.v. agressie en geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail. Dit beleid, 

de afspraken en de protocollen gelden voor alle scholen van Accrete. Het veiligheidsplan ligt 

op school ter inzage en is vastgesteld door het bestuur en de GMR.  

Schorsing of verwijdering 
Op de basisscholen van Accrete gaan we uit van een protocol. Dit protocol treedt in werking 

als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of 

lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er kunnen drie vormen van maatregelen 

genomen worden: Time-out, Schorsing en Verwijdering. Voor nadere informatie hieromtrent 

verwijzen wij u naar de website van Accrete: www.accrete.nl  

Gezond en veilig leef-en werkklimaat 
Gezondheid en veiligheid liggen in elkaars verlengde. De Buitenhoeve hecht veel belang aan 

een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de Buitenhoeve. De GGD controleert de 

Buitenhoeve opvang jaarlijks op tal van risicofactoren. De GGD stelt strengere eisen aan een 

opvanglocatie dan een school, maar uiteraard hanteert de school dezelfde richtlijnen. Deze 

inspectierapporten kunt u inzien onder ‘downloads’ op onze website.  

Verklaring omtrent het gedrag 
Alle medewerkers die direct in contact staan met kinderen beschikken over een verklaring 

omtrent gedrag (VOG). Dat geldt dus niet alleen voor begeleiders, leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers, maar ook voor alle andere medewerkers en stagiaires.  

Veilig medicijngebruik 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal 

malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan de 

begeleider om deze middelen te verstrekken. In dergelijke situaties is schriftelijke 

toestemming van de ouders een absoluut vereiste. De Buitenhoeve werkt met het protocol 

‘Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen’ van de GGD. Dit protocol is 

op de Buitenhoeve in te zien. 

Ongelukken, letsel en ziekte 
Als uw kind een ongelukje krijgt dat niet ernstig is, behandelen wij dit zelf. Er zijn altijd 

meerdere teamleden met een bedrijfshulpverleningsdiploma, zogenaamde BHV-ers, 

aanwezig en een groot deel van het team heeft kinder-EHBO. Deze teamleden worden 

jaarlijks (bij)geschoold. Namen van teamleden met een BHV-opleiding vindt u achterin deze 

gids. Mocht er sprake zijn van ernstiger letsel of ziekte, dan neemt de begeleider van uw 

kind direct contact met u op met de vraag of u uw kind kunt begeleiden naar de dokter. Om 

die reden is het van groot belang dat wij over actuele telefoongegevens beschikken. Bij geen 

gehoor zullen wij bij calamiteiten in principe altijd contact opnemen met uw eigen huisarts. 

Wanneer het spoed betreft zullen wij echter naar de dichtstbijzijnde huisarts gaan. 

 

http://www.accrete.nl/
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Brandveiligheid 
Beide gebouwen voldoen aan de wettelijke brandveiligheidskaders en beschikken over een 

brandmeldinstallatie. De interne bedrijfshulpverleners hebben samen met de directie een 

ontruimingsplan opgesteld. Eenmaal per jaar houden we een geplande ontruimingsoefening 

op de Buitenhoeve.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Net als alle scholen hanteren wij de meldcode voor huiselijk geweld en mishandeling. Deze 

bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een begeleider moet doen 

wanneer zij vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. 

Deze ondersteunt bij het nemen van de juiste stappen om wel of niet te komen tot een 

melding bij Veilig Thuis.  

Klachtenregeling 
Als zaken op onze school misgaan, willen wij daar goede oplossingen voor zoeken. Veruit de 

meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in 

goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan 

daarna overleg met onder andere de directeur en/of de Voorzitter college van bestuur 

plaatsvinden. 

Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep 

doen op de klachtenregeling. Ook de aangestelde interne vertrouwenspersoon en externe 

vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. 

Op de website van Accrete vindt u de klachtenregeling, de procedures en contactgegevens: 

https://www.accrete.nl/informatiegids/18/klacht-basisonderwijs  

De rol van de interne vertrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon heeft tot taak de eerste opvang te verzorgen van de klager 

en informatie te geven over de mogelijk te volgen procedure(s) binnen en buiten de school. 

De klachten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld agressie, geweld, (cyber)pesten, 

seksuele intimidatie, discriminerend gedrag die zich voordoen binnen of in samenhang met 

de onderwijssituatie. 

Kindercentrum de Buitenhoeve heeft een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Bij ons 

dit Sabina Veldhuizen: sabina@buitenhoeve.nl  

 

 

 

 

  

https://www.accrete.nl/informatiegids/18/klacht-basisonderwijs
mailto:sabina@buitenhoeve.nl
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Praktische zaken 
  

School- en openingstijden 
Uw kind kan gebruik maken van de 

voorschoolse opvang tussen 07.00 – 08.30 uur. 

De begeleider van de opvang brengt uw kind 

dan om 08.15 uur naar school. 

De deuren van de school gaan om 8.15 uur 

open. Iedere schooldag begint om 8.30 uur. 

Uw kind dient vóór die tijd in de groep 

aanwezig te zijn; we starten op dat moment 

met het dagprogramma.  

Voorschoolse opvang:   7.00 - 8.30 uur 

 

Schooltijden ma-di-do-vr 8.30 - 14.00 uur 

Woe    8.30 - 12.30 uur   

 

BSO ma-di-do-vr  14.00 – 18.00 uur 

Woe    12.30 – 18.00 uur 

 

De schooltijden voor alle leerlingen op de 

Buitenhoeve zijn gelijk. Echter bij 4 en 5 jarigen 

kan in overleg gekozen worden voor minder 

uren/dagen.   
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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie  12 oktober    t/m 18 oktober 

Kerstvakantie   21 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 

Goede vrijdag  2 april 

2e Paasdag  5 april 

Meivakantie  26 april t/m 9 mei 

Hemelvaartsdag 13 mei 

Dag na hemelvaart 14 mei 

2e pinksterdag 24 mei 

Er zijn dit schooljaar geen studiedagen ingepland waardoor de kinderen extra dagen vrij zijn. 

Dit jaar heeft het team elke maand een woensdagmiddag een studiemiddag en een aantal 

studiedagen in de eerste week van de meivakantie.  

 

Brengen en halen 
Wij vragen u bij het brengen van u kind(eren) bij het plein afscheid te nemen. De kinderen 

spelen tot 8.30 op het plein. Als uw kind hier wat hulp bij nodig heeft, kan de begeleider 

hierin helpen en hem/haar begeleiden op het plein. Er staat altijd een begeleider bij het hek. 

Praktische zaken die voor die dag van belang zijn, kunt u doorgeven aan de begeleider die in 

de ochtend bij het hek staat.  Voor dringende en meer persoonlijke overdrachten kunt u ‘s 

ochtends tussen 8.00-8.30 uur bellen naar het schoolnummer van De Buitenhoeve. 

Bij het halen van uw kind is er gelegenheid om de begeleiders kort te spreken. Heeft u wat 

meer tijd nodig voor een gesprek, dan maakt de begeleider graag een afspraak samen met u.  

 

Parkeren en keren 

De positieve ervaringen en effecten zijn van de nieuwe parkeersituatie maken dat wij ervoor 

kiezen de situatie zoals deze nu is te handhaven. Om e.e.a. nog beter te stroomlijnen zijn er 

wijzigingen aangebracht in de keer- en parkeervlakken. De regels en afspraken op een rijtje: 

 

1. Het oorspronkelijke KEERvak, is vanaf nu een PARKEERplaats, deze strook is daartoe ook 

verlengd. Er zijn onder de bomen twee nieuwe KEERplaatsen aangelegd, deze mogen alleen 

gebruikt worden om te keren, dus niet om te parkeren. 

2. Alle ouders van schoolgaande kinderen parkeren op de nieuw aangelegde PARKEERstrook 

langs het pad. Dit doe je door achterwaarts in te parkeren. De auto kan daar even blijven 

staan terwijl u met uw kind(eren) meeloopt naar school. Midden-en Bovenbouw kinderen 

kunnen/mogen waar mogelijk alleen naar school lopen, dat voorkomt dat alle auto’s lang 

geparkeerd worden. 

3. Alleen de ouders van schoolgaande kinderen die ook nog broertjes en zusjes hebben in de 

leeftijd van 0 t/m 4 mogen doorrijden tot aan de rotonde bij de opvang en daar parkeren. 

Dat voorkomt lange einden lopen met (te) kleine kinderen en onveilige situaties. 
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4. Parkeer netjes in, zodat er zoveel mogelijk auto’s op het parkeervak kunnen staan. Is het 

vol, dan parkeert u in de berm langs het pad, zonder dat u de twee nieuw aangelegde 

keervakken blokkeert. 

5. Maak gebruik van de (tijdelijke) mogelijkheid vanaf 8.00 uur te mogen brengen. Dat zorgt 

voor een betere spreiding. Ziet u desondanks toch een enorm spitsmoment, kunt u 

overwegen de oudste kinderen vanaf het bruggetje bij het bruggetje aan het begin van het 

pad te laten lopen. 

Daarnaast ligt het pad er nu mooi bij, we willen dit graag zo lang mogelijk zo houden, het 

rustig rijden helpt hier echt enorm bij! Zeker waar er kinderen en ouders zullen lopen langs 

het pad is 10 km/uur noodzaak om het veilig en aangenaam te houden voor iedereen! 

Naast behoud van de weg (en dus ook kostenbesparing!), levert rustig rijden een fijne 

omgeving op. Het dwingt ons niet alleen te onthaasten, maar het bespaart de fietsers en 

wandelaars ook gigantische stofwolken! 

Kinderen kunnen hun fiets stallen achter de schuur in de fietsenstalling.   

 

Wij rekenen op uw medewerking, geduld en oplettendheid om met elkaar het brengen en 

halen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

Houdt u bij aankomst bij de school rekening met de slapende kinderen. 
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Wat geeft u mee? 
Op de Buitenhoeve zijn wij veel buiten, ongeacht de weersomstandigheden. De kinderen 

kunnen en mogen (!) vies worden als zij buiten zijn. Dus graag gemakkelijk zittende kleding, 

die tegen een stootje kan en eventuele reservekleding. I.v.m. de akoestiek in het gebouw 

lopen de kinderen binnen op sokken. Voor passende kleding bij de weersomstandigheden 

van het moment, bent u als ouder zelf verantwoordelijk. Het is fijn als elk kind eigen laarzen 

aan heeft. Wij vragen u (regen-)jas, laarzen en evt. pantoffels te voorzien van naam.   

Uitstapjes 
Het onderwijs van de Buitenhoeve houdt niet op bij onze eigen ruimte. We zoeken ook graag 

de verbinding met de wereld om ons heen. Ook hier doen de kinderen veel leerervaringen 

op. Om deze reden vinden er zowel gepland als ongepland uitstapjes plaats. Het komt 

regelmatig voor dat er een klein aantal kinderen ergens in de omgeving van de Buitenhoeve 

een uitstapje heeft, wij vinden dit belangrijk maar organisatorisch kan niet altijd de 

groepsbegeleider mee. Hiervoor hebben we ‘Richtlijnen voor onderweg’ opgesteld, 

waarmee een klein groepje kinderen ook onder begeleiding van ouders een uitstapje kan 

maken. Uiteraard blijft de school onder schooltijd altijd eindverantwoordelijk.    

Verjaardagen 

Een verjaardag is voor kinderen een heel speciale en feestelijke gelegenheid. Verjaardagen 

vieren wij op bij de leeftijd passende wijze. Trakteren hoort bij jarig zijn! We hebben 

prachtige ovens om met de kinderen te gaan bakken. Vandaar dat wij de traktatie voor de op 

de Buitenhoeve zelf verzorgen. Samen met de jarige en de andere kinderen op de groep 

maken we zelf een traktatie. 

Gebruik van een mobiel 

Mobieltjes worden in de regel niet gebruikt, kinderen die deze bij zich hebben worden 

verzocht deze uit te zetten en in de “thuismand” te leggen. Alle kinderen zijn bereikbaar via 

het telefoonnummer van de Buitenhoeve en mogen ook met dit toestel een telefoontje naar 

huis plegen als dat nodig is. 

Filmen en fotograferen 
Film en voornamelijk fotografie is wezenlijk onderdeel van onze werkwijze en wordt o.a. 

gebruikt bij het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van kinderen. Een ander essentieel 

en onmisbaar onderdeel in ons concept is ‘zichtbaar maken’. We gebruiken foto- en 

filmmateriaal om inzichtelijk te maken wat wij doen, hoe ons concept er in de praktijk uitziet 

en hoe het werkt voor met name de ouders, maar ook voor nieuwe ouders, soms voor 

studenten, opleidingen en overige geïnteresseerden. 

Beeldmateriaal wordt gepubliceerd in nieuwsbrieven en andere interne communicatie, ook 

kan beeldmateriaal gepubliceerd worden in de media. Dit laatste doen wij met grote 

zorgvuldigheid en vanzelfsprekend kunt u er op vertrouwen dat wij nooit beelden zullen 

gebruiken die u of uw kind schade berokkenen. Zo brengen wij voor foto’s op het web (bijv. 

Facebook) de kinderen onherkenbaar in beeld, bijvoorbeeld vanaf de achterkant. 

Voor het verstrekken van beeldmateriaal aan derden vragen wij altijd uw toestemming. 
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Hoofdluis 
We houden van dieren op de Buitenhoeve maar deze kriebelbeestjes zien we liever niet. Om 

een hoofdluizenplaag te voorkomen worden alle kinderen regelmatig (in ieder geval na 

iedere vakantie) door onze luizenpluizers gecontroleerd. Als er bij uw zoon/dochter 

hoofdluis geconstateerd wordt, dan krijgt u hierover een berichtje. Ook worden andere 

ouders geïnformeerd dat er in de groep hoofdluis is geconstateerd. Kinderen bij wie 

hoofdluis is geconstateerd en bij wie na herhaaldelijke controles kan worden vastgesteld dat 

de ouders de hoofdluis niet weten op te lossen, zal gezocht worden naar een oplossing. In 

overleg met het betreffende gezin kan externe hulp worden gezocht.  

Kinderziektes en andere ongemakken 

Ook bij de Buitenhoeve hebben we af en toe te maken met kinderziektes of andere 

ongemakken zoals waterpokken, hoofdluis of teken. Wij zullen dit altijd zo spoedig mogelijk 

doorgeven en extra informatie via een nieuwsflits uitdoen. Als uw kind last heeft van 

dergelijke kinderziektes of ongemakken verzoeken wij u dit door te geven aan de 

begeleiders. 

Schoonmaak 

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoon houden van het gebouw. De kinderen 

verzorgen samen met de begeleiders hun leef-leerruimte. Daarnaast zijn we heel blij met 

Carin die elke dag zorgt dat het gebouw extra fris en schoon is.  

Zindelijkheid 
We gaan ervan uit dat, als kinderen vier jaar zijn, ze over het algemeen zindelijk zijn. 

Natuurlijk is een ‘ongelukje’ zeker op jonge leeftijd, altijd mogelijk. Wij zien het echter niet 

als onze taak om dagelijks luiers of vieze broeken te verschonen. Mocht uw kind aan het 

begin van de basisschool nog niet zindelijk zijn, dan maken we daar graag goede afspraken 

over tijdens het eerste gesprek.  

Er is ook een peutergroep aanwezig. Door gebruik te maken van de peutergroep kan de start 

op school voor het kind gemakkelijker gaan.  

Verzekeringen 

Accrete heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor de scholen:   

1. Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekerd. is de aansprakelijkheid van medewerkers, 

vrijwilligers en leerlingen voor de periode waarin zijn onder toezicht van de leerkracht staan. 

De verzekering dekt schade aan personen en aan zaken. Voor schade aan zaken geldt een 

eigen risico van € 250,00 per schade. Er zijn verschillende soorten schades uitgesloten, 

waaronder de werkgeversaansprakelijkheid t.o.v. werknemers.   

2. Schoolongevallenverzekering. Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers 

en vrijwilligers bij ongevallen tijdens schooltijden/schoolactiviteiten en gedurende de reis 

van huis naar school v.v. of reis naar een schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een 

uitkering bij overlijden, invaliditeit en geneeskundige kosten.   

3. Doorlopende schoolreisverzekering. De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als 

aanvulling op de ongevallen verzekering, dekking van de schade tijdens alle reisjes en 

uitstapjes die door de school georganiseerd worden, voor het hele jaar. De verzekering dekt 
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de schade aan of verlies van bagage en ziektekosten voor zover die niet door de eigen 

ziektekostenverzekeraar worden vergoed.  
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Ziekte en verlof 

Ziekmelding van uw kind 
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen omdat hij of zij ziek is. Het is belangrijk 

dat u dit aan ons laat weten, omdat wij uw kind anders missen en ons ongerust maken. 

Tussen 8.00-8.30 uur kunt u bellen naar de Buitenhoeveschool of een WhatsApp bericht 

sturen naar het mobiele nummer. Wordt een leerling niet afgemeld, dan neemt de 

begeleider zo spoedig mogelijk contact met u op. Komt uw kind regelmatig te laat of 

verzuimt het vaak, dan nodigt de begeleider u uit voor een gesprek over de oorzaak van het 

verzuim en mogelijke oplossingen. Verzuimt uw kind langer dan drie dagen zonder geldige 

reden, dan volgt een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.  

 

Ziekte van een begeleider 
Als een leerkracht ziek is kunnen we dit in de meeste gevallen kortdurend intern opvangen. 

Mocht dit langer dan een paar dagen duren wordt er gezocht naar een invaller. Mocht er 

geen invaller beschikbaar zijn, kunt u als ouder verzocht worden uw kind(eren) thuis op te 

vangen.  

In de huidige tijd kunnen we ervan uitgaan dat er zelden invallers beschikbaar zijn en is de 

noodzaak ‘klassen naar huis te sturen’ dichterbij dan ooit. 

 

Verlof religieuze verplichtingen 
Wanneer een kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 

bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt 

gegeven. U dient dit minimaal twee dagen van te voren te melden bij de begeleider van uw 

kind. 

 

Vakantieverlof 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt 

worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per 

schooljaar het kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 

betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij aanvraag moet een 

werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de 

verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. In verband met een eventuele 

bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directie 

worden ingediend. Geldende criteria: de verlofperiode mag eenmaal per schooljaar worden 

verleend; de verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan; de verlofperiode mag 

niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

 



41 
 

Verlof andere gewichtige omstandigheden 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 a t/m g 

van de Leerplichtwet vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: Verhuizing; Bijwonen 

van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 

Overlijden van bloed- of aanverwanten; Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van 

bloed- of aanverwanten; Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten 

de lesuren kan geschieden; Calamiteiten en, naar het oordeel van de directie, belangrijke 

redenen.  

Bezoek voor meer informatie de website van Accrete. www.accrete.nl  

 

 

Plaatsingsbeleid 

Bij de plaatsing wordt veel aandacht besteed aan de intakeprocedure. Ouders moeten goed 

op de hoogte zijn van visie en inhoud van ons onderwijs en zich conformeren aan onze 

werkwijze. Voor de kinderen zal minimaal twee dagen ‘proefdraaien’ tot de procedure 

behoren om te kijken en ervaren hoe het er aan toe gaat op de Buitenhoeveschool en of 

‘het’ past bij de leerstijl van het kind. 

 

Intakeprocedure 

Kleuters uit Buitenhoeve peutergroep 

Er wordt een oriënterend gesprek met eventueel een rondleiding door de school gepland 

met één van de medewerkers van de school, waarna u de keuze kunt maken voor de 

kleutergroep in de opvang of onderbouw school. 

De mogelijkheid tot plaatsing wordt onderzocht aan de hand van de informatie die u 

verstrekt, bevindingen door de huidige begeleider en evt. in overleg met Sanne Marijn van 

Berkum en de mogelijkheid tot plaatsing in verband met de beschikbare ruimte in de school. 

Bij mogelijkheid tot plaatsing wordt het inschrijfformulier gemaild, deze kan na invullen 

retour. Er volgt een ‘warme overdracht’ door de huidige begeleider naar de nieuwe 

begeleider en er worden, in overleg met ouders, wenafspraken gemaakt. 

 

Nieuwe kleuters niet uit De Buitenhoeve*) 

Er wordt een oriënterend gesprek met een rondleiding door de Buitenhoeve gepland met 

één van de medewerkers van de school, waarna u een keuze kunt maken voor de 

kleutergroep of onderbouw school. De mogelijkheid tot plaatsing wordt onderzocht aan de 

hand van de informatie die u verstrekt en de bevindingen van de huidige peuteropvang, 

kinderdagverblijf of huidige basisschool en de bevindingen van de begeleider tijdens de 

wendagen. Er volgt zo mogelijk een ‘warme overdracht’ door de huidige begeleider naar de 

nieuwe begeleider, of middels een papieren overdracht. Bij mogelijkheid tot plaatsing wordt 

het inschrijfformulier gemaild, deze kan na invullen retour, waarna de inschrijving definitief 

is.  

 

http://www.accrete.nl/
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Zij-instroom*) 

Er wordt een oriënterend gesprek met een rondleiding door de Buitenhoeve gepland met 

één van de medewerkers van de school; hierbij is het kind (kinderen) aanwezig. Indien 

wenselijk wordt er een vervolggesprek gepland, waarin dieper op het ‘Buitenhoeveconcept’ 

ingegaan kan worden, of waarin u ons specifieker kunt informeren over de ontwikkeling 

en/of onderwijsbehoefte van uw kind(eren).  

U wordt vervolgens verzocht om een aanmeldingsformulier ‘zij-instroom’ in te vullen. Hierin 

vragen wij o.a. toestemming om contact op te mogen nemen met de huidige school. Tevens 

zullen er ± 5 proefdagen worden ingepland. 

Na de proefdagen volgt een evaluatiegesprek, waarin de ervaringen van kind, ouders en 

begeleider worden gedeeld. De mogelijkheid tot plaatsing wordt onderzocht aan de hand 

van deze informatie, ingevulde formulieren, contact met de huidige school en observaties 

van de begeleider Buitenhoeveschool. Als plaatsing mogelijk lijkt te zijn, krijgt u een 

inschrijfformulier; zodra deze retour is, is de inschrijving definitief.*) 

Tot slot verzoeken wij de huidige school om het overdrachtsdossier.  

 

*) Op dit moment zit de school vol voor instroom van nieuwe ‘niet Buitenhoeve’ kleuters en 

zij-instroom. Houd de website in de gaten, hierop melden we als er weer plek is.  

*) De aanmeldingsprocedure is als volgt op passend onderwijs is afgestemd.  

In principe is een kind met een handicap of bijzondere onderwijsbehoefte van harte welkom 

op onze school. Wij zullen echter steeds bij de aanmelding van iedere individuele leerling 

bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kan worden op onze school. Bij ieder kind 

wordt bekeken of onze school het gewenste zorgarrangement kan bieden.  

De grenzen liggen wat ons betreft bij: • Kinderen die de veiligheid van andere kinderen in 

gevaar brengen. • Kinderen die het leerproces van andere kinderen ernstig verstoren. • 

Kinderen die zoveel extra verzorging of behandeling nodig hebben dat dit ten koste van 

andere kinderen gaat. • Kinderen die zodanig gespecialiseerde zorg of behandeling 

behoeven dat dit binnen onze school (nog)niet te realiseren valt. • De onderwijslocaties 

geen ruimte meer hebben om nog meer kinderen aan te nemen. 

De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze 

termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden. De school informeert de ouder over 

het besluit; indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouder het 

inschrijfformulier ingevuld. Als dit niet het geval is, is het huidige schoolbestuur ervoor 

verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk 

onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling. 

Tot slot zullen wij i.s.m. Accrete een schoolondersteuningsprofiel opstellen, waarin wij 

beschrijven hoe de plaatsing van kinderen met speciale zorg verloopt en hoeveel van deze 

plaatsen wij beschikbaar kunnen stellen. 
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Overzicht met namen, functies en bereikbaarheid 
 

Kindercentrum de Buitenhoeve  

De Wulpen 12  

8347 HL Eesveen  

 

School: 0521-792008 

Mobiel school: 0658070342 (alleen berichten via Whatsapp) 

Opvang: 0521-578225 of 06-34996112 

 

Directeur IKC:   Linda Hollink     di-do   

    linda@buitenhoeve.nl  

Leidinggevende  

schoolse zaken en IB: Amanda van der Tuuk  di-woe-do 

amandavandertuuk@accrete.nl  

 

Begeleiders OB:  Floor Broekaart   ma-di-woe-vr 

floorbroekaart@accrete.nl 

 

Jordy van der Vegt   ma-di-do-vr 

jordyvandervegt@accrete.nl  

Jeannette van de Vegte  ma-di-woe-do 

jeannettevandevegte@accrete.nl   

Begeleiders MB/BB Sam Botter    ma-di-woe-do-vrij 

sambotter@accrete.nl  

Paula van der Mast   ma-di-woe-do-vrij 

paulavandermast@accrete.nl  

Jantina Steen    do-vr 

jantinasteen@accrete.nl  

Teamondersteuner:  Eline Geluk    di-woemi- do 

elinegeluk@accrete.nl   

 

 

Begeleiders BSO:  Floor Broekaart   ma 

Jordy van der Vegt   ma-di-do  

Jantina Steen    di- do -vr  

 

mailto:linda@buitenhoeve.nl
mailto:amandavandertuuk@accrete.nl
mailto:floorbroekaart@accrete.nl
mailto:jordyvandervegt@accrete.nl
mailto:jeannettevandevegte@accrete.nl
mailto:sambotter@accrete.nl
mailto:paulavandermast@accrete.nl
mailto:jantinasteen@accrete.nl
mailto:elinegeluk@accrete.nl
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Medezeggenschapsraad:  

Oudergeleding:    Elize Kootstra, Bety Nicolai 

Personeelsgeleding:  Floor Broekaart, Amanda van der Tuuk 

mrbuitenhoeve@gmail.com  

 

Stichting vrienden van de Buitenhoeveschool:  

voorzitter:     Amanda van der Tuuk 

Secretaris:     Eline Geluk 

Penningmeester:    Anita Hakkenes  

     vriendenvandebuitenhoeveschool@gmail.com  

 

 

Bestuur:   

Accrete PCO 

Kanaalweg 4 

8356 VS Blokzijl   

T 038 386 54 79 

bestuur@accrete.nl  

  

mailto:mrbuitenhoeve@gmail.com
mailto:vriendenvandebuitenhoeveschool@gmail.com
mailto:bestuur@accrete.nl

