SCHOOLGIDS

JAARBIJLAGE
2016 – 2017

Dit is een bijlage bij de schoolgids met informatie voor
schooljaar 2016-2017.
De volledige schoolgids 2015-2019 is te vinden op
www.bombardon.asg-almere.nl.
Jaarkalender
De jaarkalender heeft u ontvangen en staat ook
vermeld op de site van de Bombardon.
In de maandmededelingen vindt u eventuele
wijzigingen.
Belangrijke informatie:
Er kunnen foto's van uw kind, eventueel gepubliceerd
worden in nieuwsbrieven, schoolgids, kalenders,
stukjes in de krant e.d. Als u hier bezwaar tegen heeft
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Klachten?
Er is een klachtenregeling van toepassing.
Informatie hierover kunt u vinden op de site van de
Almeerse Scholengroep.
https://portal.asg-almere.nl/publiek/ouders
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Groepsbezetting
Groep
Triangel
Blokfluit
Tamboerijn
Trompet
Klarinet
Piccolo
Fagot

Assistent
Sylvana
Ivon en Melissa
?
Iris
Sandra
Karin
Henny

Bugel
Cornet
Hoorn
Klaroen

Cynthia
Trudie

Saxofoon
Trombone
Dwarsfluit
Didgeridoo
Bariton
Dagelijkse leiding
Algemeen directeur
Adjunct directeur
Adjunct directeur

Leerkracht
Jochebed
Lotte
Esther
Laura en Daisy
Yolanda en Claire
Donna
Cathrijn en
Natascha
Evelien en Natascha
Claire en Meike
Kirsten
Shobna en
Natascha
Aleida en Daisy
Wendy en Danielle
Lilian en Danielle
Bernadette en Kim
Nina

Wim Moorman
Liesbeth Oude Reimer
Lajenda Kersten

Interne begeleiding
Paula Keeven
Joke Besemer
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Commissie van begeleiding
De Bombardon heeft een zorgteam, de Commissie
van Begeleiding, waarin leerlingen besproken
worden.
Orthopedagogen
Ingrid Gons
Petra van der Storm
Psychologisch assistente
Riny de Roos
Arts
Jennifer Roseval
Maatschappelijk werkster
Maria Kemna
Logopedie
Tea Klompmaker
Tamara Kijk in de Vegte
Fysiotherapie
Anke Bode en Bregje van der Schaaf
Gymnastiek
Sven van Campen
Creatieve vakken/koken/techniek
Dirk Tiemersma
Administratie
Wendy Messelaar
Sandie van Paridon
Conciërge
Roland Niels
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Medezeggenschapsraad
Mw. van der Giessen
Mw. van de Meulenhof
Hr. Hettema
Karin Rijnbeek
Claire van Dijk
Meike van Doren

oudergeleding MR
oudergeleding MR
oudergeleding MR
teamgeleding MR
teamgeleding MR
teamgeleding MR

Contactpersonen:
Natascha Bosman
Yolanda Lodewijks
Onderwijs Jeudghulp Arrangement
De Bombardon werkt intensief samen met
Stichting Vitree om hulp te bieden aan
leerlingen binnen school en ouders te
ondersteunen in de thuissituatie.
Schooltijden
We beginnen om 8.40 uur. De eindtijd is op woensdag
om 12.30 uur, op de andere dagen om 14.30 uur.
Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen naar binnen om in
de middenruimte en in de klas te spelen.
Bereikbaarheid ouders/verzorgers
In geval van nood willen wij u graag snel bereiken. Wij
stellen het op prijs als u, behalve uw telefoonnummer,
ook het telefoonnummer van uw werk en/of
familie/oppas achterlaat bij de administratie.
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Positive Behavior Support (PBS)
De Bombardon is een PBS-school. Op de Bombardon
zien we wie je bent, luisteren we naar wat je wilt en
samen zorgen we dat je het kan.
Wij willen:
-Dat iedereen met plezier naar school komt.
-Dat je jezelf en de ander accepteert zoals je bent.
-Dat je vertrouwt op je eigen mogelijkheden en die
van de ander.
Wij begeleiden je hierbij met enthousiasme,
duidelijkheid en structuur.
Plezier, duidelijkheid, acceptatie en vertrouwen zijn
onze waarden.
Wij zorgen voor een vriendelijke, positieve, open sfeer
met oog voor elkaar.
Veiligheid
Binnen de Bombardon vinden we het belangrijk dat
personeelsleden, ouders en kinderen met plezier naar
school komen en zich veilig en welkom voelen.
Ervaart u problemen op dit gebied, dan kunt u
terecht bij de directie van de school, maar dit kan
ook bij de contactpersonen in school.
Het team van de Bombardon is getraind in het
preventief handelen, om escalatie bij conflicten te
voorkomen. Sommige leerlingen worden bij
problemen uit de conflictsituatie gehaald en naar
een rustige time-out-plek gebracht. Dit ivm de
veiligheid van het kind en de groep.
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De Bombardon houdt een administratie bij van
incidenten die met veiligheid, agressie en ongevallen
te maken hebben. U wordt als ouders geïnformeerd
door school als uw kind betrokken is geweest bij een
incident.
Daarnaast wordt er op school ieder jaar een
ontruimingsoefening gehouden, en zijn er teamleden
opgeleid als BHV-er (bedrijfshulpverlener).
Speelgoed
Op sommige dagen mogen leerlingen speelgoed
mee naar school nemen. Bij het meegeven van
kostbaar speelgoed, is het goed u te realiseren dat u
zelf verantwoordelijk bent, als er iets vermist wordt of
kapot gaat.
Spreekuur schoolleiding
Als u een afspraak wilt maken met iemand van de
schoolleiding, kunt u dit telefonisch via de
administratie regelen
Bellen naar de Bombardon
Tussen 8.15 en 16.30 uur zijn we telefonisch bereikbaar
en op woensdag tot 14.30 uur. Als u de leerkracht van
uw kind telefonisch wilt spreken, is dat mogelijk tussen
8.15 en 8.25 uur en tussen 14.45 en 16.30 uur; op
woensdag tot 14.30 uur. Het kan zijn dat de leerkracht
in een overleg zit. In dat geval kunt u ook bij de
administratie een boodschap achterlaten.
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Mobiele telefoons
Mobiele telefoons worden door de leerlingen
ingeleverd bij de leerkracht. In de lokalen worden de
telefoons bewaard in een kluisje.
Sieraden
Tijdens de gymnastieklessen worden de sieraden door
de gymleerkracht verzameld en bewaard. In verband
met het risico van verlies en beschadiging adviseren
wij u om kostbare sieraden thuis te laten.
Petje af
In school doen leerlingen hun pet af.
Vernielingen
Als een kind iets moedwillig vernielt, brengen wij de
kosten bij de ouders in rekening. U wordt hierover
ingelicht door de leerkracht of de schoolleiding.
Koek-snoep-frisdrank
Wilt u uw kind gezonde tussendoortjes en lunch
meegeven. Verjaardagen mogen gevierd worden
met traktaties.
Liniaal-potlood-vulpen
Elk kind krijgt bij de start op onze school
schrijfmateriaal dat past bij het kind.
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Gymnastiek
U ontvangt het gymrooster in het nieuwe schooljaar
na de zomervakantie.
De kinderen douchen na afloop van de les. Naast
gymkleding dus ook een handdoek meegeven.
Douchen is verplicht.
DigiDuif
Wij onderhouden contact met u bij voorkeur via
digiDuif; een inlogcode voor deze digitale
beschermde omgeving is op school verkrijgbaar.
Excursies
In de loop van het jaar kan het zijn dat uw kind met
de groep deelneemt aan een excursie.
U ontvangt hierover van te voren bericht van de
leerkracht.
Geld
Als uw kind geld meeneemt naar school, verwachten
we dat uw kind dit inlevert bij de leerkracht.
Medicijnen
Er is een protocol gericht op medicijngebruik. In
iedere groep hangt een medicijnkastje.
Als uw kind medicijnen op school moet innemen,
vult u een formulier medicatie-gebruik in, en
bespreekt dit met de leerkracht.
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Waar gingen de schoolverlaters naar toe?
In het schooljaar 2015-2016 hadden wij
52 schoolverlaters.
De uitstroom naar het vervolgonderwijs:
VMBO BBL-niveau (met LWOO)
12 leerlingen
VMBO KBL-niveau (met LWOO)
3 leerlingen
VMBO TL-niveau (met LWOO)
6 leerlingen
HAVO
1 leerling
PRO
16 leerlingen
VSO BBL
6 leerlingen
VSO KBL/TL
4 leerlingen
VSO HAVO
2 leerlingen
VSO ZML
2 leerlingen
VMBO
VSO
BBL
KBL
TL
LWOO
PRO
ZML

voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
theoretische leerweg
leerwegondersteunend onderwijs
praktijkonderwijs
zeer moeilijk lerend

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 28,--.
Schoolkampgeld
€80,-- voor de groepen Didgeridoo en Bariton. Deze
groepen gaan 2 nachten/3 dagen op schoolkamp.

10 Jaarbijlage schoolgids De Bombardon 2016-2017

Rekeningnummer:
NL40INGB0001909618
t.n.v. ASG inzake SBO de Bombardon
o.v.v. naam leerling en groep

Algemene schoolinformatie
De Bombardon
Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Simon van Collemstraat 7
1325 NA Almere
Tel: 036 – 53 73 560
Email: administratie@bombardon.asg-almere.nl
Internet: www.bombardon.asg-almere.nl
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