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Met z’n allen aan de start 

   En toen was het ineens alweer de eerste schooldag. Kinderen, ouders    

   en leerkrachten kwamen verwachtingsvol het gebouw binnen om in   

   schooljaar 2019-2020 te stappen. We hopen dat iedereen een fijne  

   vakantie heft gehad en dat we met z’n allen aan de start staan van een  

fantastisch schooljaar. Heel veel plezier allemaal. 

Speciaal welkom aan de kinderen en medewerkers van ‘de Regenboog-groep’. Zij zijn te 

gast en gehuisvest in een lokaal aan de Wieldraaierlaan en zullen met buitenspelen en 
tijdens gymtijden samen optrekken met Bongerd-leerlingen. 

Op 5 september a.s. staat de zogeheten openingsviering op het program- 

ma. We staan dan stil bij de start van een nieuw schooljaar, en willen 

kinderen bewust maken dat iedereen een rol erin heeft om het een goed 

schooljaar te laten zijn. 

 

In de jaarkalender staat de starttijd van 8.45 uur en dat ouders welkom zijn. Dit geldt 

niet voor alle groepen. Het juiste en volledige schema is als volgt: 

- 8.45 uur; groepen 1 tot en met 3; Paukenlaan, zónder ouders omdat de 

ruimte te beperkt is om ouders te kunnen ontvangen. De viering vindt daar dus 

plaats met alleen leerkrachten en leerlingen. 

- 9.45 uur; groepen 4 tot en met 8; hal Wieldraaierlaan, mét ouders. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblad 
Schooljaar 2019-2020, nummer 1 

29 augustus 2019 

Openingsviering 

Hal Wieldraaierlaan 

Het kan u niet zijn ontgaan, de nieuw gekleurde muren en deuren, 

de twee bomen en de moswanden in de hal van locatie Wieldraaierlaan. 

Wat een beetje kleur en beplanting al niet kan doen. En we gaan door. 

Binnenkort nieuw meubilair en verlichting. En ook wordt begonnen met 

kleinere klussen om het geheel te verfomfaaien. We kijken enorm uit  

naar het eindresultaat.  

 

Net voor de zomervakantie stuurden we een sponsorbrief. Deze sturen 

we eerdaags graag nog een keer, want we hopen met sponsoring het  
meeste van al dit moois in de hal kunnen financieren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir5vSfvKHdAhUFPVAKHWl1DQYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hervormdbodegraven.nl/jeugd/jeugdclub-nieuwerbrug/&psig=AOvVaw2nm9uKzjIRligZtVf190b5&ust=1536154662650832
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Lio-studenten en stagiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verzoek vanuit 

school is om uw kind niet 

onnodig met de fiets naar 

school te laten gaan. 

Mocht uw kind wél met 

de fiets naar school 

gaan, dan vragen wij u 

hen op het hart te 

drukken om de fiets ín, 

of anders zo dicht 

mogelijk tegen de 

fietsrekken te plaatsen. 

Soms betekent dat, dat 

de fiets meer naar de 

uiteinden geplaatst moet 

worden. Alvast bedankt 

voor uw medewerking.  
 

De schoolgids van de 

school is te vinden op 

onze website 

www.daltondebongerd.nl 

onder het kopje ‘onze 

school’. 

Dezelfde inhoud staat 

ook online bij 

https://www.scholenopde

kaart.nl/ Deze website 

geeft de mogelijkheid  

om scholen op inhoud 

met elkaar te 

vergelijken.  
 
(De actuele cijfers worden 
vanuit centerale instituten 
ingelezen. Publicatie hiervan 
gebeurt op automatische wijze 
gaandeweg ieder schooljaar. 
Hier hebben we geen invloed 
op). 

 

Deze week ontvingen alle 

ouders via hun oudste kind 

op onze school de 

jaarkalender. We hopen dat 

deze kalender de 

hoofdkalender wordt bij u 

thuis. 

Alle geplande items zijn 

eveneens vermeld in de 

agenda van Social Schools. 
 

Fietsen stallen Schoolgids Jaarkalender 

Onze school is een Opleidingsschool. We werken hierbij samen met Saxion PABO, 

lerarenopleiding basisonderwijs. Vanuit een speciaal ontwikkeld opleidingsmodel voor 

stagebegeleiding is op onze school een SO’er (School-Opleider) actief om PABO-

studenten op de Bongerd te coachen, te begeleiden en op te leiden. Deze SO’er (Lucia 

Winkeler) werkt samen met een praktijkstudiebegeleider van Saxion PABO, om alle 

leerkrachtstagiaires intensief te begeleiden. 

 

Naast de vele stagiaires die we ook dit schooljaar weer mogen 

ontvangen, zijn er drie Lio-studenten die ons team komen 

versterken. Dit zijn Britt Bonke in groep 7c, Stefan Molnár in 

groep 7b en Liselotte Pil in groep 3b.  

In samenwerking met de ROC begeleiden we ROC-studenten, 

vakrichting onderwijsassistent en gym. 

 

 

 

http://www.daltondebongerd.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Om de overdracht van de leerlingen naar de nieuwe groepsleerkracht(en) zo goed 

mogelijk te laten verlopen, besteden we hier veel aandacht aan. Zo hebben de 

leerkrachten aan het einde van het vorig schooljaar van alle leerlingen alle bijzondere 

situaties (sociaal, medisch, gezin, leerprestaties enz.) op papier gezet en dit 

doorgegeven aan en inmiddels besproken met de nieuwe leerkracht(en).  

 

Tijdens de studiedag van maandag 2 september a.s. zullen alle leerlingen nogmaals 

worden besproken tussen de leerkracht(en) van vorig schooljaar en de leerkracht(en) 

van dit schooljaar, zodat alle bijzonderheden dan nogmaals aan bod komen. Op die dag 

zijn alle kinderen vrij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overdracht leerlingen 

Op website 

www.daltondebongerd.nl 

kunt u relevante informatie 

(waaronder gymrooster) 

vinden over de Bongerd. Er 

staat onder andere 

beschreven wie er op de 

Bongerd werken en hoe het 

onderwijs er is 

vormgegeven. We nodigen 

u graag uit om onze 

website te bezoeken en 

mogelijk vindt u het handig 

om de url bij uw favorieten 

te bewaren. 

 

Naast de schoolgids en  

jaarkalender willen wij u 

door middel van het 

infoblad ook regelmatig op 

de hoogte houden van 

allerlei schoolse 

gebeurtenissen. De 

verschijningsdata staan 

ook op de jaarkalender 

vermeld en het actuele 

infoblad is eveneens te 

vinden op onze website 

(www.daltondebongerd.nl) 

 

Wanneer er 

studie(mid)dagen zijn 

gepland, kunt u gerust onze 

Breedwijspartner 

Kinderopvang Columbus 

benaderen wanneer er voor 

uw kind opvang nodig is. Zij 

kunnen u verder informeren 

over de mogelijkheden en 

over de  

vergoeding  

die zij  

hiervoor vragen. 

 

Website Infoblad Opvang 

Oudervertelavonden 

Op 10, 11 en 12 september worden de oudervertelavonden 

georganiseerd. Het is de bedoeling dat (zoals de naam al aangeeft) 

de ouders de leerkrachten gedurende een geplande tijd van 10 

minuten informeren over hun kind; waar is het kind gevoelig voor, 

wat heeft het kind nodig, zijn er bijzonderheden; sociaal, medisch, 

gezin, leerprestaties enz. 

 

Kortom: ‘U bent aan het woord’ 

 

Doel van dit gesprek is dat u informatie geeft over uw kind. Het gesprek gaat dus niet 

over prestaties.  

De planning gebeurt via de gespreksplanner van Social Schools. 

 

 

 

 

http://www.daltondebongerd.nl/
http://www.daltondebongerd.nl/
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Nadat we van enkele ouders reacties kregen over het aantal 

studie(mid)dagen dit schooljaar, vinden we het fijn dat we in dit 

infoblad toelichting hierop kunnen geven aan alle Bongerd-ouders.  

Het klopt dat er dit jaar meer studiedagen zijn dan anders. En we 

kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Het is niet een 

tendens, maar dit jaar hebben we naast de reguliere studiedagen  

een teamtraining gepland die zes dagdelen in beslag neemt en één tweedaagse. Het is 

dus als het ware een teambrede opleiding alszijnde gezamenlijke professionalisering. 

Daarnaast heeft Konot een konot-brede studiedag georganiseerd, voor alle 

werknemers. Het is ons gelukt om de teambrede opleiding op de middagen te laten 

plaatsvinden, zodat we dan niet hele dagen kinderen vrij geven, maar dat we dat deels 

onder schooltijd en vooral na schooltijd volgen. 

Dat één en ander gevolgen heeft voor oppas beseffen we ons, en aan de andere kant 

vinden we het ook van belang dat goede professionalisering gevolgd wordt om ons 

onderwijs op peil te houden en te verstevigen.  

 

 

Iedere nieuwe ouder krijgt van ons een  

activatiemail middels het schoolse  

communicatieplatform Social Schools. 

Dit is een gesloten platform, waarbinnen  

de leerkracht groepsgerichte zaken met u 

deelt. Wanneer u Social Schools via de app wilt inlezen, dient u te kiezen voor versie 3.0. 

 

Naast het communicatieplatform Social Schools, beschikt school 

over het administratieprogramma ParnasSys. Hierin staan uw  

adresgegevens, leerlinggegevens en toetsgegevens. Nieuwe  

ouders krijgen hiervoor eveneens inloggegevens zodat ze zelf  

inzage krijgen in de leerlinggebonden informatie. 

 

De ParnasSys-inloggegevens zijn alleen via een browser te gebruiken via de url: 

ouders.parnassys.net (er bestaat dus geen app voor ‘Ouderportaal’; in de Market of 

iStore bestaat wel ‘ParnasSys leerkracht’ en ‘Parro’ maar dit zijn geheel andere modules 

en daardoor niet toegankelijk met uw ParnasSys-inloggegevens). 

 

Indien bij andere Bongerd-ouders onverhoopt ParnasSys Ouderportaal en of Social 

Schools niet werkt, dan vernemen we dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar 

dir.bongerd@konot.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer studiedagen dan voorgaande jaren 

Social Schools ParnasSys 

Toestemming publicatie foto’s en video’s 
 Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig 

zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, 

bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op deze foto’s en in video’s te zien zijn. 

 

 

 

 

http://ouders.parnassys.net/
mailto:dir.bongerd@konot.nl
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Handleiding: Instellen van beeldgebruikvoorkeuren voor uw kinderen 

LET OP! Voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast 

 
Via Social Schools is het eenvoudig mogelijk om de beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen. Je gaat 
als volgt te werk: 
 
 
Via de mobiele apps 
Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren 
 

Betekenis van de velden: 
 blauwe ja = toestemming 
 blauwe nee = geen toestemming 
 witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

 

 

 
 
Via de website van Social Schools 
Ga na Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op 

 

Betekenis van de iconen: 
 groen vinkje = toestemming 
 rood kruisje = geen toestemming 
 vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij vinden het belangrijk en we 

zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van 

uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s en video’s van uw kind 

op internet verschijnen.  

 

Via dit infoblad vragen we daarom uw medewerking om in Social 

Schools de toestemmingswensen voor het gebruik van foto’s en video’s 

per kind afzonderlijk in te vullen (zie handleiding). 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 

worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken 

tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan 

uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op 

internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 

leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s en video’s te gebruiken. Als u uw 

keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel 

of niet mag. 

De door u gegeven toestemming mag op elk moment door u gewijzigd worden. 
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Ouderraad, leden en hulp gezocht 

Gezocht: Enthousiaste ouders (M / V) 

 

Altijd al bij het sinterklaasfeest willen zijn op school, of willen 

deelnemen aan de carnavalsvreugde van kinderen? Of toch liever 

een kijkje nemen achter de schermen van de schoolfotograaf? Meld 

je dan nu aan bij de Ouderraad van De Bongerd! De Ouderraad is 

een groep van betrokken ouders die samen met leerkrachten de 

organisatie van feesten en activiteiten op school verzorgt. Dit is 

een leuke bezigheid die naast gezelligheid ook betrokkenheid bij 

school geeft. We zijn op zoek naar aanpakkers, regelaars & 

creatievelingen die graag meewerken om de feesten op school nóg 

leuker te maken! Meld je aan via: info@ouderraaddebongerd.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de daltongedachte werken we 

niet alleen aan persoonlijke doelen, 

maar worden ook groepsdoelen met 

de kinderen besproken en vastgesteld. 
Als voorbeeld het doelenbord van groep 5b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 
Voor pr-doeleinden is de Bongerd te vinden op Facebook 

29 augustus t/m 12 september 2019 
2 september   Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

5 september   Openingsviering op school 

5 september   Informatieavond groepen 1, 2 en 3, 19.00 uur 

9 september   Ouderraad 

10, 11, 12 september Oudervertelavond 

 
 

Doelenbord groep 5b 

mailto:info@ouderraaddebongerd.nl
http://www.daltondebongerd.nl/

