




Voorwoord. 
 
Brunssum, augustus 2019 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u onze schoolkalender voor het schooljaar 2019-2020. Hierin staan naast de vakantie– en vrije dagen de belangrijkste    
activiteiten gedurende het komende schooljaar vermeld. 
Naast de kalender vindt u op de achterkanten van de maanden de belangrijkste informatie over onze school zoals 
• Groepsbezetting 
• Urenverantwoording 
• Afspraken over afmelding van leerlingen 
• Het gedragsprotocol van onze school 
• Belangrijke telefoonnummers 
• Leden van de MR 
• Oudervereniging en Iets over ouderbijdrage 
 
De ontbrekende info kunt u terugvinden in onze schoolgids op onze website, deze zal in september 2019 vernieuwd worden. 
Mocht u graag een schoolgids op papier hebben, moet u dit even aan de directie laten weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van SBO De Boemerang, 
 
Jan van Baal, directeur. 
 
 

Schoolgegevens: 
SBO De Boemerang 
De Insel  21 
6442 AJ  Brunssum                                                      
info.rksbodeboemerang@movare.nl 
Telefoonnummer: 045-5257655 
Brinnummer: 20 AG 
 

Bestuursgegevens: 
Stichting MOVARE 
Heyendallaan 55b 
6464 EP Kerkrade                                                          
info@movare.nl 
Telefoonnummer: 045-5466950 



Groepsindeling en andere taken. 
 
De groepen zijn komend jaar als volgt ingedeeld: 
 
Groep Wit:    Juf Gemma 
 
Groep Groen:    Juf Angela en Juf Brigitte 
 
Groep Groen parallel:  Juf Maaike 
 
Groep Blauw:    Juf Elle  en Juf Eveline 
 
Groep  Oranje:   Juf Judith en Juf Brigitte 
 
Groep  Bruin :   Meester Tobias 
 
Groep Rood:    Juf Peggy en Juf Brigitte 
 
Groep Paars:    Juf Debby en Juf Jacqueline 
 
Groep: Grijs:    Juf Claudia en Juf Ingrid. 
 
Orthopedagoog:   Anneke Schoenmakers 
 
Extra ondersteunende taken onderbouw: Suzan  Kempen wordt vervangen door Madelon Hermanns) 
 
Extra ondersteunende taken op woensdag t/m vrijdag in de bovenbouw door Debby Zawislak 
 
Administratieve ondersteuning: John Offermans 
 
Directie: Jan van Baal 
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Schoolverzuim 

Ouders moeten, in geval van verzuim, hun kind altijd afmelden bij het vervoersbedrijf (indien uw kind gebruik maakt van de schoolbus) én bij de school tussen 08.00 en 09.00 uur 
(de administratie is vanaf 08.00 uur open en telefonisch bereikbaar). Het afmelden van uw kind dient altijd telefonisch of op school zelf te gebeuren.  
Indien uw kind, in geval van verzuim, niet op de bovenstaande correcte manier is afgemeld, zijn wij als school conform de wet verplicht dit te registreren als ‘ongeoorloofd ver-
zuim’ en te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook “te laat komen” zonder reden en kennisgeving, dienen wij te registreren als ‘ongeoorloofd verzuim’ en te melden bij de leer-
plichtambtenaar conform de wettelijke verplichting. Vanaf 2017 zijn wij verplicht dit door te geven aan de algemene administratie van het ministerie van Onderwijs (DUO). 
Indien uw kind afwezig is en er geen afmelding voor 9.00 uur is ontvangen, zal de school contact met u opnemen om te informeren naar de afwezigheid van uw kind.  
 
Wij vragen om uw kind tijdig op school af te zetten zodat we tijdig  kunnen beginnen met de lessen en de kinderen en de leerkracht niet onnodig gestoord worden door leerlingen 
die te laat komen. 
 

Verlof 

Uiteraard kan het een enkele keer voorkomen dat u verlof wilt aanvragen voor uw kind. Voor het verlenen van verlof zijn er een aantal wettelijke richtlijnen die de school moet 
naleven. De directie van de school zal ter verantwoording worden geroepen indien er onterecht verlof is verleend  aan leerlingen. De school zal mede daarom ook zeer terughou-
dend zijn met het toekennen van bijzondere verlofdagen. 
 
Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof?  

a.  Wegens bezoek aan arts of ziekenhuis. 

Het volstaat om dit vooraf door te geven aan de leerkracht van uw kind of de administratie; u hoeft geen formulier in te vullen. 

b. Wegens familieomstandigheden te weten: 

Huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad. 
Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad. 
Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad voor maximaal 1 dag.  
Bij een besmettelijke ziekte in het gezin. 
Bij 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad voor max. 1 dag. 
Bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes. 

U dient een verlofformulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de administratie van school. 

c. Verlof buiten schoolvakanties. 

In principe wordt er geen verlof gegeven buiten de schoolvakanties. Ouders/verzorgers worden geacht in de vastgestelde schoolvakanties hun vakantie te plannen.  

De aanvraag voor extra vakantieverlof moet twee maanden tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Wij vragen u echter met klem om uw kind zo weinig  moge-
lijk te laten verzuimen; onderwijstijd is kostbare tijd!  

Tot slot willen wij u er nog op attenderen dat in geval van verlof, u zelf (indien uw kind gebruik maakt van de schoolbus) het vervoersbedrijf hiervan in kennis moet stellen. 
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Algemene schoolafspraken 

Naast de in het vorige hoofdstuk beschreven basiswaarden en daarbij behorende gedragsverwachtingen, hanteren we op school ook nog een aantal afspraken die we met 

de leerlingen gemaakt hebben. Dit kunnen afspraken zijn die de leerkracht op groepsniveau met de kinderen samen maakt, alsook afspraken op schoolniveau (m.n. af-

spraken die gelden in het hele schoolgebouw of op de schoolpleinen). 

Aangezien deze afspraken gedurende het schooljaar regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld, zijn de afspraken niet opgenomen in deze school-

gids. Een aantal leerkrachten binnen de school draagt er wel zorg voor dat er steeds een actueel document beschikbaar is met daarin een vermelding van de actuele af-

spraken. Uiteraard kunt u dit document altijd inzien op school. 

Wij vragen aan u als ouder / verzorger er wel op toe te zien dat uw kind geen speelgoed of andere waardevolle spullen mee naar school neemt (tenzij hierover vooraf af-

spraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij een spellenmiddag). Al die spullen kunnen beschadigd of kwijt raken. De school neemt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid 

en de medewerkers hebben de mogelijkheid om door kinderen meegebrachte spullen tijdelijk in te nemen.  

 

Indien uw kind een mobiele telefoon meeneemt, moet deze worden uitgezet zodra het kind op het schoolplein of in het schoolgebouw is. Gebruik van mobiele telefoons 

mag dus alleen buiten de schoolpoorten en buiten schooltijden. In voorkomende gevallen kan de leerkracht het gebruik van de mobiele telefoon binnen school toestaan 

ten dienste van het onderwijsproces. Indien u uw kind een mobiele telefoon laat meenemen zodat uw kind bereikbaar is voor u of uw kind u kan bereiken op het moment 

dat het kind zelfstandig op weg is naar school of naar huis, is het verstandig dit aan de leerkracht mede te delen. Dan kan de afspraak gemaakt worden dat de mobiele 

telefoon tijdens schooluren wordt bewaard op een veilige plek bij de leerkracht. Gedurende de schooluren zijn we altijd telefonisch bereikbaar op het schoolnummer 045-

5257655. Let wel op: ook voor mobiele telefoons draagt de school geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal.  

Wij willen nog eens benadrukken dat het van belang is dat u als ouder uw kind instrueert t.a.v. het gebruik van mobiele telefoons / internet. Het op een verstandige ma-

nier gebruiken van de mobiele telefoon  / internet is de zorg van ouders. Bepaalde handelingen / acties (die als kwetsend ervaren kunnen worden) met mobiele telefoons 

/ internet kunnen tot problemen leiden tussen kinderen onderling welke doorspelen in school. Hier kunnen veel personen last  van krijgen en daarom is het belangrijk dat 

u toeziet op verstandig gebruik van mobiele telefoon / internet door uw kind. 

 

Tot slot vragen wij u ook er op toe te zien dat uw kind geen snoep / chips en koolzuurhoudende dranken mee naar school neemt. Een gezond lunchpakket vinden we be-

langrijk! Uiteraard kan er een uitzondering worden gemaakt tijdens vieringen op school. Indien uw kind jarig is en wil trakteren, verzoeken wij u te zorgen voor een kleine 

traktatie. Het gaat immers om het gebaar. T.a.v. deze traktaties zijn snoep / chips niet verboden, maar zien we liever een gezondere traktatie.  

 

Wat ouders van de SBO-schoolmedewerkers kunnen verwachten. 

Op de eerste plaats voert de SBO-school, en dus de medewerkers van de school, haar wettelijke opdracht uit. Dat betekent streven naar 
passende leeropbrengsten voor uw kind en nadrukkelijk aandacht besteden aan de belangrijke voorwaarden om passende leeropbreng-
sten voor uw kind tot stand te brengen. Dit willen de schoolmedewerkers ook graag samen met ouders realiseren. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen een goede werkhouding ontwikkelen en dat zij ook groeien in hun taakopvatting. Verder vinden 
we het belangrijk dat leerlingen passend gedrag in de klas en in de school laten zien en daardoor blijven groeien in zelfcontrole op hun 
weg naar het, bij de eigen mogelijkheden passend, vervolgonderwijs. 
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We willen de competenties (kennis en vaardigheden) van elke leerling vergroten en zullen daartoe, in samenspraak met ouders en kind, duidelijke en concrete verwachtingen 
uitspreken over alle leeropbrengsten passend bij de eigen mogelijkheden van het kind. Daarnaast willen we in samenspraak met ouders en kind de zelfstandigheid van elk kind 
bevorderen door duidelijke grenzen te stellen, maar ook door ruimte te geven voor eigen keuzes door het kind (autonomie). Door elke leerling kansen te geven, maar ook hou-
vast te bieden (duidelijke verwachtingen uitspreken) en naar hen te luisteren willen we een respectvolle en veilige relatie met de leerlingen tot stand brengen en in stand hou-
den. 
Voor ons zijn respect en veiligheid zeer belangrijk. Daarbij geldt voor ons dat zowel in de relatie met de kinderen als  ook met de ouders, je altijd respect en veiligheid moet bie-
den en ontvangen. Toezicht op respect en veiligheid is dan ook altijd aanwezig. Respect en veiligheid zullen de kinderen helpen met het verbeteren van mogelijk ongewenst of 
onhandig gedrag.  
 
Alle schoolmedewerkers zullen duidelijke verwachtingen uitspreken t.a.v. gewenst gedrag en de verwachtingen ook concreet benoemen naar het kind, passend bij zijn/haar mo-
gelijkheden. Samen met de kinderen zullen we verwachtingen ook vastleggen in een aantal regels en afspraken.  
 

Wat verwachten wij van de ouders (Gedragsprotocol Ouders) 

Op SBO de Boemerang is het pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten op school. Een goed pedagogisch kli-

maat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en leraren en leidt tot betere leerresultaten en werkplezier. Met de  leerlingen werken we als team dan ook samen om onze 

gouden basiswaarden te waarborgen: zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander en zorg goed voor je omgeving. De leerlingen stellen hierbij de  verwachtingen op waarmee 

we samen aan de slag gaan. Een goed contact tussen school en thuis is voor het team  één van de belangrijkste uitgangspunten. Heldere afspraken die nageleefd worden zullen 

bijdragen aan een veilig en prettig schoolklimaat. 

 

Het gedragsprotocol gaat over de te nemen maatregelen die gewenst gedrag bevorderen. 

Team van SBO de Boemerang ziet ouders als gelijkwaardige partners die een rol spelen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, in onderwijs en zorg voor de leerling.             

Wij vinden de gouden driehoek, kind-ouder-leerkracht zeer belangrijk. Samen kunnen wij het beste resultaat bereiken.              

Open communicatie en wederzijds afstemmen van de verwachtingen vormen de basis. 

Het serieus nemen betekent dat vanaf het moment van aanmelding duidelijk wordt gesproken over de verwachtingen van school en ouders en elkaar daarop ook aan te kunnen 

spreken zodra dat gewenst is. Hiervoor verschaft dit protocol duidelijke richtlijnen. De school verwacht dat ouders dat doen vanuit een positief kritische houding. De sociale vei-

ligheid op school is verder gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. 

 

Wat kunnen ouders van de school verwachten? 

De school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school, zorgt dus voor een goed pedagogisch klimaatt. 

De school begeleidt de leerlingen vanuit de autoritatieve visie waarin op een betrokken manier uitleg wordt gegeven, grenzen worden gesteld, begrip wordt getoond 

De school zal doen wat binnen de mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren en kwalitatief goed onderwijs aan te bieden 

De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof 

De school informeert ouders regelmatig over hoe de leerlingen het doen op school (bijvoorbeeld ook indien er gedragsveranderingen zijn.) 
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De school gaat in gesprek met ouders over de kwaliteit van het onderwijs. De verantwoording over kwaliteit kan een meerwaarde zijn voor het verhogen van de wederzijdse 

betrokkenheid en begrip 

De school zorgt naast het aanbrengen van kennis ook voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele aspecten 

De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten 

De school zorgt voor: 

De schoolgids voor nieuwe ouders 

Kennismakingsgesprek met ouder, kind en leerkracht 

De informatieavond voor schoolverlaters 

De uitnodigingen voor rapportgesprekken 

Ons informatiesysteem Isy 

Telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is 

Het meegeven van taken/huiswerk 

De school zorgt ervoor dat: 

De leerkrachten met respect over leerlingen en ouders praten 

De leerkrachten zich aan gemaakte afspraken houden 

Wat verwacht de school van ouders? 

De school verwacht van ouders dat: 
 
Ze alle relevante informatie over hun kind doorgeven op school (veranderingen in thuissituatie bv) liefst  bij leerkracht of administratie 
Ze een voorbeeldfunctie hebben t.a.v. de leerlingen 

Ze de professionaliteit van de leerkrachten, personeelsleden, studenten respecteren 

Ze erop toezien dat kinderen hun leerplicht nakomen 

Ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn 

Ze leerlingen afmelden in geval van ziekte (of anders), vóór het begin van de lessen (of voor 9.00 uur) bij de administratie 

Ze de schoolverwachtingen, consequenties (voor leerlingen) en afspraken voor ouders onderschrijven 

Ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op de info avonden/oudergesprekken/rapportgesprekken 
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Afspraken gemaakt worden op tijdstippen die  voor beide partijen schikken. Bijvoorbeeld voor schooltijd is geen geschikt moment voor de leerkracht 

waarbij de lesvoorbereiding en leerlingen aandacht vragen  

Ze regelmatig met hun kind over school praten en een positieve schoolhouding bijbrengen 

Ze met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leerkrachten en overig personeel en andere ouders serieus worden genomen 

Ze zich niet persoonlijk in een conflict dat hun kind heeft met een ander te mengen, maar eerst contact opnemen met school, liefst met betrokken leerkracht 

Ze duidelijk aangeven hoe en waar ze bereikbaar zijn en wijzigingen direct doorgeven 

   Volwassenen onder elkaar 

   We gaan met ouders om zoals we wensen dat zij ook met ons omgaan; respectvol, open , eerlijk  

   en op voet van gelijkwaardigheid. 

   Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom ouders ongewenst gedrag vertonen. Ouders kunnen   

   het niet eens zijn met de wijze waarop een leerkracht met hun kind omgaat. De relatie, die op     

   vertrouwen is gebaseerd tussen een leerkracht en ouders, kan verstoord zijn. Ouders kunnen het 

   niet eens zijn met  maatregelen die school genomen heeft. Ouders kunnen ook ongewenst  

   reageren op gedrag van een ander kind t.a.v.  hun eigen kind.  

   Voorbeelden van ongewenst gedrag: 

Verbaal geweld 

Vloeken of schelden 

Bedreigen, zowel verbaal als fysiek 

Handtastelijkheden, zowel jegens leerlingen als leerkrachten 

Andere kinderen op een onjuiste en onpedagogische wijze aanspreken 

Leerkrachten in het bijzijn van leerlingen of andere ouders aanspreken en met een zeer negatieve gesprekshouding de leerkracht van zijn of haar gedachtegang op de   

hoogte brengen 

Negatieve boodschappen over leerkrachten, directie of andere betrokkenen van school bij het schoolhek of elders vertellen 

Bovengenoemde zaken kunnen met emotie gepaard gaan. Het beste in dit soort situaties is om eerst de emoties te laten zakken. Pas dan kan er een waardevol gesprek plaats 
vinden voor alle betrokkenen. 
Is de grens van wat acceptabel is overschreden, dan zal de school besluiten om een officieel  gesprek tussen de directeur en de ouder(s)/verzorger(s) te voeren. Mogelijk dat 
er ook een waarschuwing wordt gegeven, zowel mondeling als schriftelijk. Een kopie van de schriftelijke waarschuwing zal aan het bevoegd gezag gestuurd worden. De direc-
tie houdt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen van grensoverschrijdend gedrag aangifte te doen bij de politie. 
 
Schoolgebouw en omgeving: 

In het schoolgebouw en op de speelplaats wordt door niemand gerookt. 

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij het goede voorbeeld geven als het gaat om de verkeersveiligheid rondom de school. Bv. verkeersveiligheid m.b.t. oversteken 

of parkeren, stoppen op de doorgaande straat om leerlingen te laten instappen/uitstappen. 

file:///C:/Voorbeelden
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Communicatie tussen school en ouders 
Een goede communicatie is van groot belang. In communicatie gaat het over zenders en ontvangers. Als zender en ontvanger niet goed op elkaar zijn afgestemd kun je einde-
loos berichten sturen, maar bereik je nooit het doel. Afstemming is  cruciaal! Doel is en blijft dus de bereidheid om goed naar elkaar te luisteren. 
Heeft u vragen  opmerkingen, klachten of kritiek….Wij verwachten dat u dit bij de direct betrokkenen (of bij de directie van de school) neerlegt, waarbij u er op let dit niet in aan-
wezigheid van leerlingen te doen. 
 
Onze medezeggenschapsraad 
De inspraak van ouders binnen onze school wordt zeer serieus genomen. We hebben op school dan ook een medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad bestaat 
uit een aantal teamleden en een aantal ouders die gekozen zijn middels verkiezingen onder alle ouders. De directeur kan in zijn hoedanigheid als adviseur aanwezig zijn bij de 
MR-bijeenkomsten. 
 
De nadruk van de MR zal vooral liggen op het medezeggen, meepraten en meedenken aangaande voorstellen en besluiten van het 
schoolbestuur en/of de directie van de school. Afhankelijk van het te nemen besluit, heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. 
De huidige MR bestaat uit de volgende leden: 
MR voorzitter  Mw. Angela Wetzels (PMR) 
MR ouder              Dhr. René Rutter 
MR ouder              Dhr. Marco Kronieger 
 
De oudervereniging 
De leden van de oudervereniging zijn uitermate actief bij de organisatie en ondersteuning van de bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij aan sinter-
klaas, de kerstviering, de paasviering, de activiteitendagen en de ondersteuning bij excursies. Hiervoor is de school hun uitermate dankbaar. Zonder de hulp van de ouderver-
eniging zouden bepaalde bijzondere activiteiten niet of moeilijk realiseerbaar zijn. Daarnaast zijn we ook heel blij met alle hulp die we geboden krijgen van ouders die niet in 
de oudervereniging actief zijn. 
 
De oudervereniging vergadert een aantal keren per schooljaar (voorafgaand aan een activiteit). Mw. Eveline Bevk en Mw. Ingrid van der Heijden zijn bij deze vergaderingen 
aanwezig namens het team. Regelmatig of op afroep zal ook de directeur aansluiten bij de vergadering. Voor de directie is de oudervereniging ook een belangrijk ‘klankbord’. 
 
Zoals al aangegeven organiseren de leden van de oudervereniging samen met het team van de school jaarlijks diverse leuke activiteiten voor de kinderen. U kunt o.a. denken 
aan een sinterklaasfeest, een kerstviering, carnaval en een leuke paasactiviteit. Voor al deze activiteiten is natuurlijk ook geld nodig en daarom: 

De oudervereniging vraagt om deze activiteiten te organiseren een vrijwillige                
ouderbijdrage van € 25,- 

Kinderen die na 1 januari instromen betalen i.p.v.  € 25,- slechts € 15,- en voor de kinderen die na 1 mei instromen 
wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. 
Wanneer er een reden is dat u niet in staat bent om deze bijdrage te leveren zijn er nog altijd mogelijkheden om dit via 
de stichting leergeld te regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Offermans. 
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Onze schoolinfo: ISY 
Ook dit jaar maken wij weer  gebruik van  ISY Schoolinfo. Hierdoor krijgt u  ALLE informatie uitsluitend nog via de digitale weg. 
Alle informatie vindt u terug op ISY Schoolinfo en u kunt soms ook via deze weg reageren op een uitnodiging voor hulp of het automatisch plannen van de 10-
minutengesprekken. 
Het is dus heel belangrijk dat u regelmatig inlogt op ISY  om actuele informatie op te halen. 
In sommige gevallen krijgt u zelfs een email, dat er berichten in ISY Schoolinfo voor u klaar staan. Om hier gebruik 
van te maken, dient u zich eenmalig te registreren.  Vervolgens krijgt u toegang tot onze ISY  Schoolinfo.   
Mocht u niet over internet beschikken, laat het even weten dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. 
 
 

Eten en drinken 
Op onze school lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de groep. Om dit goed te laten verlopen, vragen wij u het 
volgende: 
Voorzie broodtrommel en drinkbeker van naam. Geen pakjes en blikjes i.v.m. de enorme hoeveelheid afval. Wij proberen 
zo een positieve bijdrage aan het milieu te leveren.  
Energie-dranken en chips zijn in onze ogen geen voeding die op school thuis horen.         
Afgelopen jaar zijn wij gestart met het uitdelen van bidons waarin de kinderen water kunnen doen om gedurende de dag te 
drinken.  
Water drinken op school  zorgt voor betere concentratie tijdens de lessen. Binnen no-time wordt water voor  kinderen  de 
normaalste zaak van de wereld -  aldus Paul Rosenmöller, voorzitter Jongeren Op Gezond Gewicht. 

Verjaardagen en traktaties 
Afspraak: 
Denk ook eens na over een gezonde snack 
bij het trakteren. Voorbeelden genoeg te 
vinden op het internet. 

Privacy 
I.v.m. de wet op de privacy is het niet toe-
gestaan dat er foto’s van kinderen op     
social media   worden geplaatst zonder uw 
toestemming 
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Ons Schoolbestuur. 
Onderwijsstichting MOVARE 
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt  
46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere’ basisscholen, 1 taalschool, 
3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.501 leerlingen en 1087 medewerkers. MOVARE kent 
rooms-katholiek, oecumenisch, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.  
  

Missie 

MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld 
waarin wij leven. 
 

Bestuur 

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het 
MOVARE-bureau.  
Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel en mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).  
 
Bereikbaarheid MOVARE-bureau 
Tel: 045-546 69 50 
E-mail: info@movare.nl 
Bezoekadres 
Heyendallaan 55b 
6460 AA  Kerkrade 
Postadres 
Postbus 12 
6460 AA  Kerkrade 
 
Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl 

http://www.movare.nl
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SCHOOLGEGEVENS: 
 
SBO DE Boemerang 
De Insel 21 
6442 AJ  Brunssum 
 
tel. 045-5257655 
 
Directeur : Jan van Baal 
 
E.mailadres: info.rksbodeboemerang.@movare.nl 
 
Website: www.sbodeboemerang.nl 
 
 
Aandachtspunten: 
 
 Wees op tijd. We beginnen om 8:30 uur met onze lessen. Te laat komen verstoort de les. 
 
 Is uw kind ziek, meld haar/hem voor 9:00 uur af op het nummer 045-5257655 of via  het infomail. 
 
 We stellen het op prijs  dat van alle leerlingen hun ouderbijdrage wordt betaald zodat we NIEMAND behoeven uit te sluiten. 
 
 Telefoons kunnen thuisblijven. Wanneer een leerling toch de telefoon bij zich draagt wordt deze aan het begin van de dag ingeleverd en  aan het eind van de 

dag teruggegeven. 
 
 Een tussendoortje kan beter gezond zijn. Chips en ander snoep kan vervangen worden door fruit. 
 
 Houd bij het parkeren voor de school de taxiplaats vrij. 
 
 Vergeet de geplande oudergesprekken niet 
 
 Laten we samen een lijn trekken en zo een fijn werkklimaat voor kind en school creëren. 
 
 Kijk geregeld op ISY of de WEBSITE om zo op de hoogte te blijven van hetgeen op school gebeurt. 
 
 Blijf niet zitten met vragen maar kom naar school toe en stel uw vraag. 
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