
INFORMATIE DR BOSSCHOOL 2022-2023

DR. BOSSCHOOL
Adres: Nolenslaan 33, 3515 VB Utrecht
Telefoon: 030 - 2719056
Website: www.drbos.nl
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie.bosschool@spoutrecht.nl

Aantal leerlingen:
Vorig schooljaar telde onze school in oktober 
434 leerlingen. Schooljaar 2022-2023 starten we 
met 16 groepen. Onze school hoort bij de 
stichting SPO Utrecht.

www.spoutrecht.nl

Vanuit onze kernwaarden willen we dat kinderen de Dr. Bosschool verlaten met een grote 
hoeveelheid kennis, met zelfvertrouwen en met een nieuwsgierige houding. We willen dat 
kinderen creatief, zelfstandig en sociaal naar de middelbare school gaan. Dit vraagt van ons 
onderwijs dat we aandacht besteden aan de (creatieve) ontwikkeling van leerlingen door hen 
uit te dagen om nieuwsgierig te zijn en vanuit een onderzoekende houding te kijken naar hun 
omgeving en de wereld. We willen kinderen leren om kansen te zien en te benutten, om 
grenzen te verleggen, iets nieuws te creëren en iets (duurzaams) voort te brengen. We willen 
dat kinderen vaardig worden in taal en rekenen, maar willen daarnaast de kinderen de 
mogelijkheid bieden om zich veelzijdig te ontwikkelen. Dat betekent dat ook
alle andere domeinen een plek krijgen binnen ons onderwijs. Kortom: dat we kinderen 
voorbereiden op de wereld na en buiten de basisschool.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op deze wereld, hebben we met elkaar vastgesteld 
wat dit betekent voor onze visie op ons onderwijs, ons pedagogisch en didactisch handelen 
en welke vragen het team en de kinderen hierbij stellen.

MISSIE & VISIE

Procedure aanmelding, toelating en plaatsing is te vinden in de 
schoolgids: www.drbos.nl/onze-school/schoolgids

LAUWERECHT

STAATSLIEDENBUURT

TUINWIJK

VOGELENBUURT

BINNENSTAD

GRIFTPARK

School met een hart, 
vernieuwend, eigenzinnig en creatief, 

samen leven en leren.



       DE SCHOOL EN DE OUDERS WERKEN SAMEN

We vinden een goede relatie tussen ouders en school belangrijk, samen zorgen we voor een optimale 
ontwikkeling van het kind. We hebben betrokken ouders die op verschillende manieren meedoen met 
onze school; door interesse te tonen in ons onderwijs en dit te delen met hun kind, door langs te komen 
als er door kinderen voor ouders een specifieke activiteit op school wordt georganiseerd en door 
kinderen te begeleiden bij diverse activiteiten die in en buiten school worden georganiseerd. We 
waarderen dit bijzonder! 

Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene ouder-informatieavond over wat er het komend 
jaar gaat gebeuren. Daarnaast worden er inloopmomenten en thema-avonden georganiseerd door 
school of de MR. 

AGENDA
In september vinden er in de groepen 1 t/m 8 informatieavonden plaats. In 
september vinden er ook startgesprekken plaats. 
Ouders (en kind) praten met leerkrachten over de verwachtingen voor het 
komende schooljaar.

SEPTEMBER

Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen het laatste rapport mee naar huis en kunnen 
ouders en hun kinderen van de groepen 1-7 uitgenodigd worden voor een gesprek met de 
groepsleerkracht of kunnen ouders het initiatief nemen voor een gesprek.

De ouders en leerlingen van de groepen 2, 6 en 7 worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek. In de 
groepen 2 wordt dan de kleuterperiode met ouders afgesloten. In de groepen 6 wordt het kijkadvies en in 
de groepen 7 het voorlopig advies op basis van het leerlingvolgsysteem met ouders besproken. De 
leerlingen van groep 8 krijgen op de afscheidsavond een volledig ingevuld schoolrapport mee.

JUNI - JULI

Rond november kunnen ouders en kind (groep 
3-8) worden uitgenodigd om de voortgang van 
het kind te bespreken met de groepsleerkracht 
of ouders kunnen zelf een gesprek aanvragen 
(dit is natuurlijk ook iets wat het hele schooljaar 
kan). Op dat moment krijgen de leerlingen nog 
geen schriftelijk rapport. Voor groep 3: in het 
kader van leren lezen, vinden de leerkrachten 
het wenselijk dat met alle ouders een 
voortgangsgesprek gevoerd wordt.

NOVEMBER

In februari krijgen alle leerlingen van de 
groepen 1-8 het 1e rapport mee naar huis. De 
leerlingen van groep 8 krijgen tevens hun 
advies voor de middelbare school op basis 
van het leerlingvolgsysteem en de 
observaties in de klas. 
Ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen 
ook het onderwijskundig rapport en het 
aanmeldingsformulier voor de middelbare 
scholen.

FEBRUARI

Kinderen uit groep 8 worden ingeschreven voor een middelbare school.
Voor meer informatie zie paragraaf 5.3 van de Schoolgids.

MAART



DE SCHOOLTIJDEN *
Bij de Dr Bosschool hanteren wij een continue rooster. 
Alle kinderen van groep 2 t/m 8 gaan alle dagen dezelfde tijden naar school.
De kleuters van groep 1 gaan elke vrijdag tot 12.00 uur naar school. De deur gaat iedere dag om 8.10 uur 
open. Op het moment dat de schoolbel klinkt (8.20 uur), starten we met de les.

MAANDAG

8.20
8.10

12.00

12.40
14.10

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

AFMELDEN 
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat 
uw kind naar school gaat en zo min mogelijk verzuimt. 
Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. 
Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school 
houden wij bij of een kind er ook altijd is.  U dient de 
absentiemeldingen via Social Schools te doen onder 
het kopje "administratie" naast de home knop. 

PEDAGOGISCH KLIMAAT EN VEILIGHEID 
Om de school een fijne en veilige plek te laten zijn voor alle kinderen en leerkrachten, werken we vanaf 
2018-2019 met de ‘De Vreedzame school’. De Vreedzame School is een methode voor sociale competenties en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas, de school en het gebouw als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Er worden niet alleen de Vreedzame school lessen gegeven, maar we zijn met alle partners in school een 
vreedzame gemeenschap, waarbij de volgende 5 basisregels, onze grondwet, gelden: 

 1. We zorgen samen voor het materiaal zodat het gebouw en de spullen in orde blijven.

 2. We gebruiken vriendelijke taal en helpen elkaar zodat iedereen zich veilig voelt en prettig kan leren.

 3. We respecteren dat iedereen anders is, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt. 

 4. We lossen conflicten op, zodat je altijd weer met elkaar verder kunt. 

 5. We luisteren naar elkaar en doen daarmee ons best de ander te begrijpen.

SCHOOLTIJDEN

De leerkracht en onze administratie krijgen hiervan 
een melding. 

U hoeft dus niet meer ’s ochtends te bellen!

Als een kind thuisblijft zonder (geldige) afmelding, 
zullen we naar huis bellen om te informeren.



De 1e schooldag is maandag 22 augustus 2022. 
In het schooljaar 2022- 2023 geldt het volgende vakantierooster:

De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) 
Utrecht
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 871
Telefoon: 030-2652640
www.spoutrecht.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Voorzitter: Daan Thijssen
Oudergeleding MR: Daan Thijssen, Michiel Houben, 
Janneke Tuinte en Judith de Bie

Personeelsgeleding MR: Suzanne Heuvelmans, Bianca 
Timmer en Janneke Klein Kromhof

E-mail: mr.bosschool@spoutrecht.nl

Privacy / Omgang met persoonsgegevens
Binnen SPO Utrecht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens, is vastgelegd in ons privacyreglement. Dit privacyreglement kunt u 
raadplegen op de website van SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl en onze school www.drbos.nl.

NAMEN EN ADRESSEN

Activiteitencommissie 
Contactpersoon namens het team: Linda Verwei
E-mail: activiteitencommissie.bosschool@spoutrecht.nl

Voor- en naschoolse opvang
BLOS Utrecht
www.blos.nl of info@blos.nl of 030-6047599

Klachtcontactpersonen van onze school
Linda Verwei, linda.verwei@spoutrecht.nl
Loes Brons, loes.brons@spoutrecht.nl
Telefoon: 030-2719056

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht
Tineke Koolwijk, tkoolwijk@humaninvest.nl
Telefoon:  06-55741911

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Dag voor de voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag 
Meivakantie
Hemelvaartsdag + dag na Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen
Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2022
Woensdag 14 december 2022
Woensdag 8 februari 2023
Dinsdag 11 april 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023

Alle kinderen vrij

Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor de kinderen ingepland als studiedagen 
van het team:

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Van
22 oktober 2022
24 december 2022
24 februari 2023
25 februari 2023
07 april 2023
10 april 2023
22 april 2023
18 mei 2023
29 mei 2023
08 juli 2023

Tot en met
30 oktober 2022
08 januari 2023
24 februari 2023
05 maart 2023
07 april 2023
10 april 2023
07 mei 2023
19 mei 2023
29 mei 2023
20 augustus 2023


