BIJEEN SCHOOLGIDS 2022/2023

WOORD VOORAF
We hebben weer een nieuw schooljaar voor de boeg. Na twee
onrustige schooljaren door de pandemie hopen we op een tijd
waarin alles weer wordt zoals daarvoor. Hoe fijn is het dat kinderen
weer alle schooldagen op school zijn om samen met klasgenootjes te
leren, spelen en ontdekken.
In deze schoolgids vindt u de informatie die voor alle scholen van
Bijeen van toepassing is. We hebben de gids samengesteld voor
ouders, verzorgers en leerlingen en beschikbaar gesteld op de
website van Bijeen. Iedere school heeft naast deze bovenschoolse
schoolgids een eigen schoolgids. Hierin staat aanvullend de
informatie die van toepassing is voor de eigen school.

HOE FIJN IS HET DAT KINDEREN
WEER ALLE SCHOOLDAGEN OP
SCHOOL ZIJN OM SAMEN MET
KLASGENOOTJES TE LEREN,
SPELEN EN ONTDEKKEN

Namens alle medewerkers van
Bijeen wens ik iedereen een fijn
en leerzaam schooljaar toe!
Met vriendelijke groeten,
Jacqueline Verheggen
directeur-bestuurder

1

INHOUD
Bijeen daagt uit										3
Kernwaarden									4
Openbaar onderwijs							5
Humanisch–of godsdienstig vormingsonderwijs
5
Samenwerken in Hoogeveen
6
Alle scholen van Bijeen
6
Bestuur												8
Medezeggenschap								8
Onderwijs en kwaliteit
9
Opbrengstgericht werken
9
Passend onderwijs
9
Exellente en (hoog)begaafde leerlingen
9
Onderwijsinspectie							
10
Veiligheid									
10
Organisatie van het onderwijs					
11
Leerplicht									
11
Toelating									
11
Gedragsregels								
11
Vrijstelling van onderwijs					
12
Vakantieregeling
     12
Ouderbijdrage								
12
Klachtenregeling							
12
Privacy										
13
Meldcode kindermishandeling
     13
Verzekering en aansprakelijkheid
     13
Sponsoring									
13
2

Bijeen daagt uit
Uitdagend voor leerlingen

Ons onderwijs daagt leerlingen uit veel te leren. Niet alleen qua kennis uit
boeken, maar ook over zichzelf. Leren is een combinatie van kennis, vaardigheden
en ontwikkelen van talenten en persoonlijkheid. Binnen de scholen hebben werken
vanuit dezelfde uitgangspunten:
•
Onze positieve verwachting klinkt door in ons denken, handelen en
		voelen.
•
We werken vanuit een veilige leeromgeving door veel aandacht te be
steden aan sociale vaardigheden. Door kinderen te leren wat goed
gedrag is, groeit het zelfvertrouwen, neemt het respect voor elkaar toe en
leren kinderen op een fijne manier met elkaar omgaan.
•
Er is duidelijke communicatie en openheid tussen alle betrokkenen:
ouders, kind, school en bovenschools.
•
De scholen zijn met elkaar verbonden. Er is een bovenschools overleg
		
op basis van die verbondenheid. Daarnaast hebben scholen eigen 			
verantwoordelijkheden en de ruimte om eigen keuze te maken. We
werken decentraal waar het kan en centraal waar het moet.

Uitdagend voor medewerkers

Bijeen daagt ook alle mensen die er werken uit om samen het beste uit de kinderen te halen, hen een veilige en fijne school te bieden en samen te werken voor
het beste onderwijs, zodat kinderen een goede toekomst tegemoet kunnen gaan.
De uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:
•
•
•

•
		
•
		
		
•
•

Leerlingen krijgen de ruimte hun eigen mogelijkheden en talenten zo
goed mogelijk te ontwikkelen.
Leerlingen leren samen, van en met elkaar. We noemen dit
samenwerkend leren.
Naast het leren van schoolse kennis, leren de leerlingen moreel te
redeneren, eerlijk en betrouwbaar te handelen, te reflecteren,
een mening te vormen, hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt
zien, hoe je zelfstandig moet handelen en hoe je behulpzaam kunt zijn.
Onze openbare scholen gaan uit van de huidige samenleving. We 			
richten ons op de hele samenleving en niet een deel daarvan. Alle 			
kinderen zijn welkom.
We werken aan burgerschap door alle leerlingen te betrekken bij
waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om de samenhang in 		
de samenleving te bevorderen.
De scholen zijn wijk- en/of dorpsgericht en bieden leerlingen een veilig
schoolklimaat op basis van wederzijds respect.
We werken samen in de driehoek: kind-ouder-school.
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Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. Ze zijn
kenmerkend en onderscheidend voor onze organisatie. Waarden waarop
leerlingen, ouders, personeel en andere belanghebbenden altijd kunnen
rekenen.
Veiligheid
Een kind komt tot leren en ontwikkelen in een veilige, plezierige omgeving.
Daarom werken we op de scholen bewust aan een goede sfeer. Dat doen we vanuit respect, normen en waarden en aandacht voor elkaar.
We geven - samen met ouders - het goede voorbeeld en brengen de kinderen
sociale vaardigheden bij. Personeelsleden komen tot hun recht in een
prettige, collegiale en professionele werksfeer. Veiligheid is de basis voor een
duurzame ontwikkeling van Bijeen, de scholen en ons onderwijsaanbod.
Vertrouwen
Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen geeft kinderen ruimte voor
ontdekken, iets nieuws proberen en fouten durven maken. Zo bieden we kinderen een natuurlijke manier van ontdekken en ontwikkelen. Het motiveert en
daagt hen uit na te denken en oplossingen te
vinden voor vraagstukken. Het personeel van
Bijeen krijgt het vertrouwen om vanuit vakVEILIGHEID
VERTROUWEN
kundigheid te werken aan goed onderwijs en
het behalen van
KERNWAARDEN
doelen van de school.
Verbinding
VERBINDING
VERVOERING
Onze leerlingen staan in verbinding met hun
klasgenoten, de leerkracht en de school als
geheel. Ze werken samen aan opdrachten en
spelen samen. Hierdoor leren ze vaardigheden waarvan kinderen hun leven lang
plezier kunnen hebben. Ook Bijeen ziet die verbinding binnen en buiten de organisatie. Onderwijs maken we samen als mensen van Bijeen, maar zeker ook met
ouders en professionele organisaties waarmee we graag samenwerken.
Vervoering
Kinderen verwonderen zich, zijn nieuwsgierig en kunnen opgaan in het moment.
Daarin ligt hun kracht voor leren en ontwikkelen. In een voortdurend
veranderende wereld zijn dit vaardigheden die ook belangrijk blijven in de toekomst. We stimuleren de verwondering, de creativiteit en het
aanpassingsvermogen bij de kinderen én bij de volwassenen, zodat iedereen tot
z’n recht komt en de uitdagingen van de 21e eeuw met vertrouwen tegemoet
kan treden.
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Openbaar onderwijs

Naast de kernwaarden voor Bijeen en de scholen van Bijeen, werken we vanuit de
kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en
ontmoeting.
Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol zijn. Hoeveel mensen ook
van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden, iedereen heeft recht op
een gelijke behandeling. Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet
allemaal gelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat alle mensen hetzelfde zijn. Juist omdat mensen zo verschillen, is het belangrijk niet te vergeten dat iedereen
evenveel waard is
Vrijheid
Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische rechtsstaat. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om concrete burgerrechten als vrijheid van meningsuiting,
of vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Er bestaat zowel negatieve vrijheid (waarbij iemand vrij is van onderdrukking en dwang) als positieve vrijheid (de
vrijheid om je eigen keuzes te maken en hiernaar te handelen). Om je vrijheid te
benutten, is het niet alleen nodig dat niemand je tegenhoudt. Het is ook belangrijk dat je de benodigde middelen, kennis en vaardigheden hebt.
Ontmoeting
De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen
samenkomen. De kernwaarde ontmoeting vraagt om een actieve rol van de school
en alle betrokkenen. Samen creëren zij ruimte voor diversiteit en dialoog.
Ontmoeting betekent niet alleen dat je op de openbare school in aanraking komt
met diversiteit. Het gaat een stap verder: we maken op de openbare school actief
werk van het gesprek over verschillen en overeenkomsten. We tonen aandacht en
interesse voor de ander. En ook voor onze buurt, wijk, dorp of stad. We dragen
zorg voor de ander en de samenleving.

Humanisch – of godsdienstig vormingsonderwijs

In de bovenbouw krijgen leerlingen van de scholen van Bijeen HVO (humanistisch
vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs). De scholen
informeren de ouders en verzorgers hierover, waarna zij een keuze kunnen maken.
De lessen zijn niet verplicht. Alleen als ouders of
verzorgers ervoor kiezen, volgt hun kind de lessen.
Externe instanties verzorgen de lessen HVO en GVO.
Zij zijn zowel inhoudelijk als pedagogisch didactisch
verantwoordelijk voor de lessen. De docenten zijn
verbonden aan humanistische of religieuze organisaties.
Meer informatie:
Dienstencentrum GVO en HVO, tel. 030-7604800
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Samenwerken in Hoogeveen

Samenwerken met verschillende organisaties en partners zorgt ervoor dat we onze
leerlingen een optimale ontwikkeling kunnen geven. Met partners van de
voorschoolse opvang hebben wij afspraken over een doorgaande lijn. Met RSG
Wolfsbos werken we onder andere samen op het gebied van lezen en wetenschap
en techniek. Met gemeente Hoogeveen en maatschappelijk werk hebben wij
diverse pilots om de basis van thuis-school-buurt te versterken, waaronder ‘Vroeg
erbij’ en ‘Sterke Driehoek’. We blijven voortdurend de verbinding met de juiste
partners zoeken en daardoor steeds het beste voor onze leerlingen doen.

Alle scholen van Bijeen
JUIST OMDAT MENSEN ZO VERSCHILLEN, IS HET BELANGRIJK
NIET TE VERGETEN DAT IEDEREEN EVENVEEL WAARD IS

De scholen van Bijeen werken
onderling samen in drie verschillende
clusters: Centrum, De Weide en
Buitendorpen. Hieronder vindt u een
overzicht van de scholen en hun
contactgegevens.
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Bestuur
Bovenschools bestuur
Stichting Bijeen verzorgt het openbaar primair basisonderwijs in gemeente
Hoogeveen met 13 scholen en 1 afdeling waar anderstalige leerlingen van 4 tot en
met 13 jaar onderwijs krijgen. Binnen Bijeen werken de scholen samen. Er zijn
afspraken en uitgangspunten die we gemeenschappelijk hebben en er is ruimte om
per school eigen keuzes te maken. Iedere school wordt geleid door een directeur.
Bevoegd gezag
In het bestuursmodel van Bijeen zijn bestuur en toezicht op het bestuur
gescheiden, zoals de wet dat voorschrijft. Het bestuur is het bevoegd gezag voor
de scholen die bij Bijeen horen. De raad van toezicht houdt toezicht op het
gevoerde en te voeren beleid. Bij beleidsontwikkeling en uitvoering van de
bestuurstaken is het belangrijk dat de totale organisatie en de maatschappelijke
functie van de stichting wordt behartigd.
College van bestuur
De directeur-bestuurder, mevrouw Jacqueline Verheggen, is formeel het college
van bestuur. Zij bestuurt de stichting en dient in de eerste plaats het belang van
de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en maakt bij de
beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van iedereen die bij
de stichting betrokken is.
Gemeenteraad
Voor de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in 2011 had de
gemeenteraad van Hoogeveen het recht op goedkeuring van de begroting en het
recht op instemming met het jaarverslag. Die zaken liggen nu bij de raad van
toezicht. De gemeenteraad heeft echter wel het recht om de leden van de raad
van toezicht te benoemen behouden en voert jaarlijks overleg met de
directeur-bestuurder van Bijeen.
Leden raad van toezicht:
Mevrouw A.J.M. Resink-Weeber voorzitter
Mevrouw A. Lalkens
lid
Dhr. F. Navarro
lid
Mevrouw C. Tulleken
lid
Dhr. B. Vriezenga
lid

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie met
de schooldirecteur bespreekt, daarop advies geeft of daaraan instemming
verleent. De MR bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden. De grootte van de
MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. De helft van de MR
bestaat uit ouders, de andere helft uit personeelsleden. Op bestuursniveau is er
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders en
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personeelsleden vertegenwoordigd zijn en waarmee de directeur-bestuurder
beleid en informatie bespreekt. De GMR heeft voor sommige onderwerpen adviesrecht en voor andere onderwerpen instemmingsrecht.

Onderwijs en kwaliteit

Opbrengstgericht werken
Onze scholen volgen bewust, systematisch en cyclisch de resultaten van het onderwijs. Hiermee krijgen we inzicht in de opbrengsten van ons onderwijs. Twee
keer per jaar maken de teams trendanalyses van de prestaties van leerlingen op
methode-onafhankelijke toetsen. De intern begeleider, directeur en het volledige
team bespreken de trendanalyses. Twee keer per jaar worden deze analyses met
de directeur-bestuurder besproken. Op bestuursniveau worden de analyses in het
overleg met intern begeleiders en directeuren besproken.
Bijeen heeft opgeleide auditoren die ongeveer 1 keer per 3 jaar op de scholen een
audit afnemen. Ze kijken dan naar de onderwijskwaliteit van de school en stellen
een auditrapport op met aanbevelingen voor verbetering van de onderwijskwaliteit. De bevindingen hiervan worden gedeeld met de directeur-bestuurder.
Elke school communiceert de bevindingen met ouders en verzorgers via de eigen
communicatiemiddelen, zoals de schoolgids of de nieuwsbrief.
Daarnaast nemen de scholen jaarlijks een aantal kwaliteitskaarten af,
analyseren deze en maken waar nodig een plan van aanpak. Ook worden er iedere
2 jaar tevredenheidspeilingen afgenomen onder ouders en verzorgers, leerlingen
en medewerkers.

Passend onderwijs

De scholen van Bijeen vallen onder het samenwerkingsverband PO2203. De afdeling Hoogeveen bestaat uit 10 besturen met 41 scholen voor primair onderwijs.
Zij werken samen om Passend Onderwijs te realiseren. Dit betekent dat leerlingen
die in onze regio wonen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs hebben of
krijgen. In Hoogeveen zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs: De
Carrousel en De Kameleon. Er zijn twee scholen voor speciaal onderwijs: de G.J.
van der Ploegschool en Aventurijn. Deze scholen zijn ook onderdeel van het
samenwerkingsverband PO2203.

Exellente en (hoog)begaafde leerlingen

Ook voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden de scholen van
Bijeen een passend aanbod. Deels gebeurt dit op de school zelf, door bijvoorbeeld
het aanbieden van Levelwerk. Daarnaast kunnen kinderen met een
ontwikkelvoorsprong naar de plusgroep van Bijeen. De leerlingen gaan er 1 dag per
week of 1 dag per 2 weken naartoe en krijgen daar les met kinderen die ook een
ontwikkelvoorsprong hebben.
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De groepsleerkracht van de thuisschool neemt jaarlijks in april de screening SiDi
PO af en bespreekt in overleg met de intern begeleider welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor de plusgroep. De groepsleerkracht en de intern begeleider van de thuisschool overleggen met de ouders of hun kind in aanmerking zou
willen komen voor plaatsing in de plusgroep. Een toelatingscommissie bespreekt
en beoordeelt vervolgens de aanmeldingen. De plusgroepleerkracht geeft namens
de toelatingscommissie een terugkoppeling of de aangemelde leerlingen wel of
niet toegelaten kunnen worden. De groepsleerkrachten koppelen dit terug naar de
ouders. Wanneer een leerling naar de plusgroep zal gaan, ontvangen ouders het
aanmeldformulier en de informatiefolder van de groepsleerkracht of intern begeleider van de thuisschool. Vervolgens verstuurt een contactpersoon plusgroep van
de thuisscholen de ingevulde aanmeldingsformulieren van ouders naar de
plusgroepleerkracht. Als alle benodigde formulieren zijn verstuurd, ontvangen
ouders eind juni van de plusgroepleerkracht een uitnodiging voor de eerste
plusgroeplesdag in het aankomend schooljaar.

Onderwijsinspectie

Alle scholen van Bijeen bewaken de kwaliteit van hun onderwijs en leggen
daarover verantwoording af aan de directe omgeving (ouders, mr), aan de
directeur-bestuurder en aan de maatschappij in het algemeen, waaronder de
inspectie. De directeur-bestuurder is direct aanspreekpunt voor de kwaliteit van
het onderwijs. Alle besturen worden in principe 1 keer in de 4 jaar bezocht door
de inspectie, waarna er op enkele scholen een verificatieonderzoek plaatsvindt.

Veiligheid

Op de scholen van Bijeen wordt elk kind gezien, want het is belangrijk dat
leerlingen zich veilig voelen Op de scholen van Bijeen wordt elk kind gezien, want
het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Om een sociaal veilig klimaat te
creëren, gebruiken scholen programma’s en methoden, naast het maken van
(groeps)afspraken. Leerlingen krijgen op school de kans kennis en ervaringen op te
doen en anderen te ontmoeten. Daar hoort ook bij dat zij dingen uit gaan
proberen en soms grenzen opzoeken. Het is de taak van de leerkrachten goede
sturing geven aan dit leerproces. De sociale veiligheid wordt gemonitord door het
afnemen van vragenlijsten in de bovenbouw en door het invullen van vragenlijsten
door de leerkrachten.

OP DE SCHOLEN VAN BIJEEN
WORDT ELK KIND GEZIEN, WANT
HET IS BELANGRIJK DAT LEERLINGEN ZICH VEILIG VOELEN
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Organisatie van het onderwijs
Leerplicht

Een kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar wordt naar school, maar is pas volledig leerplichtig vanaf 5 jaar. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het
schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig
is, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar
van Hoogeveen is bereikbaar via telefoonnummer: 14 0528.

Toelating

Aanmelden bij een school van Bijeen is eenvoudig. U maakt een afspraak met de
directeur voor een aanmeldingsgesprek en een rondleiding. Als u vervolgens uw
kind wilt aanmelden dan vult u het aanmeldformulier in en levert deze in bij de
school van uw keuze. De school gaat dan na of uw kind geplaatst kan worden.
In de meeste gevallen is dat geen probleem. Er zijn echter een aantal
uitzonderingen:
•
De school kan de benodigde ondersteuning niet bieden.
•
De school verwacht een ernstige verstoring van rust en orde.

Gedragsregels

Wanneer een leerling de gedragsregels van de school overtreedt, dan
reageert de school hierop met een opvoedkundige- of ordemaatregel.
Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal
gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen te vormen, bijvoorbeeld: een timeout, nablijven of strafwerk. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de
leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijke handelingen.
Dit betekent dat een leerkracht opvoedkundige maatregelen aan een leerling kan
opleggen.Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ordemaatregelen. Deze
zijn in oplopende mate van zwaarte:
•
Schriftelijke berisping
•
Overplaatsing naar parallelklas of andere vestiging
•
Schorsing
•
Verwijdering
Schorsen en verwijderen zijn uiterste maatregelen. Verdere uitleg hierover staat
op de website van Bijeen in het protocol schorsen en verwijderen.
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Vrijstelling van onderwijs

Bij ziekte, religieuze feestdagen en andere gewichtige omstandigheden
(overlijden, verhuizen, huwelijk, enz.) kunt u aan de directeur van de school
toestemming vragen voor verlof. Leerlingen krijgen geen verlof om buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan alleen wanneer u vanwege uw beroep
niet in staat bent om in één van de schoolvakanties met uw gezin op vakantie te
gaan. Dit verlof mag echter niet worden gegeven in de eerste twee schoolweken
na de zomervakantie. Een verlofformulier kunt u aanvragen bij de school van uw
kind(eren). Voor het bezoeken van de huisarts, tandarts en orthodontist vragen wij
u dringend deze zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen, zodat uw kind
zo weinig mogelijk lessen mist.

Vakantieregeling

Vakanties geldend voor alle scholen van Bijeen
Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart			18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2023
Naast deze vakanties hebben scholen ook margedagen waarop de leerlingen vrij
zijn. Deze dagen geven de scholen door aan de ouders en verzorgers van hun
leerlingen.

Ouderbijdrage

Scholen vragen van de ouders en verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage voor
extra activiteiten zoals sportdagen, schoolreisjes en Sinterklaas. Deze bijdrage
is vrijwillig, maar wel nodig om extra activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Scholen mogen geen leerlingen uitsluiten van deze activiteiten. Wanneer u de
kosten niet kunt betalen, kunt u hulp vragen van bijvoorbeeld Stichting Leergeld.
De schooldirecteur helpt u daar graag bij.

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij gaan ervan uit dat u klachten
in eerste instantie bespreekt met de betrokken persoon. Wanneer u er samen niet
uitkomt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Een volgende
stap is contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de school. Hij/zij
kan u doorverwijzen. U kunt ook altijd contact opnemen met onze externe
vertrouwenspersoon. Meer informatie over de klachtenregeling en de
contactgegevens van vertrouwenspersonen kunt u vinden in de klachtenregeling op
de website van Bijeen.
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Privacy

Bijeen heeft een functionaris gegevensbescherming ingehuurd om het beleid
rondom privacy volgens de Europese wetgeving (AVG) vorm te geven voor Bijeen
en de scholen. In overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
worden hiervoor verschillende reglementen vastgesteld, zodat we voldoen aan de
regels en weten hoe we er in de dagelijkse praktijk mee om moeten gaan.

Meldcode kindermishandeling

Bij vermoedens van kindermishandeling zijn professionals - dus ook leerkrachten verplicht een stappenplan te volgen. Dit stappenplan biedt houvast bij het maken
van een overwogen beslissing over het wel of niet melden van de zorgen bij
officiele instanties.

Verzekering en aansprakelijkheid

Stichting Bijeen heeft voor de scholen een
BIJ VERMOEDENS VAN KINDERMISHANDELING ZIJN PROFESSIONALS
ongevallenverzekering en een aansprakelijk- DUS OOK LEERKRACHTEN heidsverzekering afgesloten. Dit betekent
VERPLICHT EEN STAPPENPLAN TE
echter niet dat Bijeen aansprakelijk is voor
VOLGEN
alles wat er tijdens de schooluren gebeurt.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout. Het is ook mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat
er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymles wordt
er een bal tegen de bril van een leerling geschopt, waardoor de bril kapot gaat.
Dit valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bijeen en wordt dus niet
vergoed. Daarnaast is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig
gedrag van leerlingen. Leerlingen (ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor
hun doen en laten. Daarom is het van belang dat ouders en verzorgers een eigen
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Sponsoring

Een bedrijf kan een school of de stichting Bijeen sponsoren. In ruil daarvoor levert de school of de stichting
een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld het vermelden
van het bedrijf in de nieuwsbrief. Sponsoring mag en
kan alleen als het voldoet aan de afspraken die er binnen Bijeen gelden:
•
Sponsoring mag het onderwijsproces niet
beïnvloeden en het belang van onze
leerlingen niet schaden.
•
Sponsoring mag alleen met instemming van de
(G)MR.
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