
Waarom kiezen voor een BSOS school?     

Sinds de leerplichtwet van 1969 zijn alle kinderen in Nederland 

leerplichtig. Voor varende kleuters betekent dit, dat zij voldoen 

aan de leerplicht wanneer zij zijn ingeschreven bij de LOVK en 

ook gebruik maken van het onderwijs van de LOVK.  

Vanaf het schooljaar waarin kinderen zeven jaar worden 

moeten zij naast de leerplicht ook aan de schoolplicht voldoen. Dit houdt in, dat de 

meeste schipperskinderen dan vaak ook aangemeld worden in het primaire onderwijs 

in groep 3. Je hebt als schippersouder dan twee keuzes. Of je kiest voor een 

reguliere basisschool of voor een BSOS school. Basisschool de Toermalijn in 

Zwijndrecht is zo'n BSOS school. Op deze school zitten 51 schipperskinderen.  

Vanwege het hoge aantal schipperskinderen, heeft de school zich dan ook  

gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan deze kinderen.  

Zodra de schipperskinderen naar groep 3 gaan, worden zij ook ingeschreven op het 

internaat in de buurt. Dit is voor de kinderen, maar ook voor de ouders een moeilijke 

periode. Het kind ziet tenslotte zijn ouders een flink deel van de week niet meer. 

Daarnaast hebben de kinderen ook nog eens te maken met de eerste schoolweken 

in groep 3 en dit is vaak ook erg spannend voor ze. Ze krijgen op sociaal-emotioneel 

vlak veel voor hun kiezen.  

Het is belangrijk, dat de school hier aandacht voor heeft en hier goed op inspeelt. Dit 

doet basisschool de Toermalijn door de ouders van de nieuwe leerlingen voor de 

aanvang in groep 3 uit te nodigen voor een kennismakingsbezoek op school. Op 

deze middag krijgen zij een rondleiding door de school, kunnen ze de sfeer in de 

school proeven, wordt er informatie over de school en de groep verstrekt, hebben zij 

de gelegenheid tot het stellen van vragen en maken zij kennis met de nieuwe juf. 

Ook de schipperskinderen zijn voor dit bezoek uitgenodigd. Ook worden er ook twee 

wenmomenten in groep 3 gecreëerd. Tijdens deze wenmomenten wordt er een taal- 

en rekenles gegeven aan de toekomstige groep 3. Op deze manier kunnen de 

kinderen met elkaar en met de juf kennis maken.  

Om ervoor te zorgen, dat de nieuwe leerkracht de nieuwe leerlingen goed kan 

begeleiden, is er altijd een naadloze, warme overdracht vanuit de LOVK. Een aantal 

keer per jaar wordt er een overleg gehouden tussen de  BSOS basisschool, de 

coördinator zorg van de LOVK en de coördinator van het internaat.  

In deze overlegmomenten wordt er goed gekeken wat de onderwijsbehoeften van elk 

kind is en hoe we hier met elkaar goed op in kunnen spelen.  

Ook zet de school flink in op het goed onderhouden van de contacten tussen de 

ouders en het internaat. Na de eerste week op school heeft de groepsleerkracht altijd 

telefonisch contact met alle ouders van de schipperskinderen. Dit om te horen hoe de 

kinderen de eerste week hebben ervaren. Wekelijks krijgen de ouders en het 



internaat een persoonlijke mail toegestuurd. Op deze manier kunnen de ouders in de 

klas van hun kind meekijken. Naast de gewone ouderavonden, is er op 

vrijdagmiddag altijd gelegenheid om even van gedachten te wisselen met de 

leerkracht. Ook worden er jaarlijks een aantal kijkmomenten in de klas 

georganiseerd. Dit jaar werd er ook weer een high tea georganiseerd. Dit is altijd een 

gezellig moment, waarbij  schippersouders en walouders elkaar leren kennen.  

Elk jaar wordt er door de klas ook een bezoekje aan het internaat gebracht. De 

schipperskinderen vinden het reuze leuk om aan de walkinderen het leven op het 

internaat te laten zien. De grote keuken, de kamers van de kinderen, de 

speelkamer... het maakt allemaal indruk op ze.  

Op basisschool de Toermalijn werken leerkrachten met speciale competenties. Ze 

hebben geleerd zich te richten op de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Het scheppen van een veilig en goed groepsklimaat is hierbij uiteraard van belang.  

Basisschool de Toermalijn te Zwijndrecht is aangesloten bij de vereniging BSOS. 

Deze vereniging behartigt de belangen van het onderwijs aan schipperskinderen en 

zorgt ervoor dat het schipperskind in beeld blijft.  

Binnen de BSOS zijn ook nog 12  andere basisscholen aangesloten. Dit zijn: 

Admiraal de Ruyter, Het Baken, Het Carillon, DS. J. Bogerman, DS. Groenewegen, 

De Horizon, De Oude Vaart, Willem van Oranje, Sam Sam, De Toermalijn 

Maasbracht, De Wendakker en Willem Alexander.  Al deze scholen hebben een 

schippersprotocol. In dit protocol staat het onderwijsbeleid aan schipperskinderen 

beschreven. Er is terug te lezen wat de school doet om de overgang van boord naar 

school soepel te laten verlopen en het beste uit ieder kind te halen.   
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