
 

 
 

MAANDBRIEF juni 2019 
 

Eindtoets (IEP) groep 8 en uitstroomprofiel 
Groep 8 heeft in april de verplichte eindoets gemaakt 
en daarvoor gebruiken wij de IEP-toets.  
De huidige groep 8 heeft erg goed gescoord!  
Als we alle 23 kinderen meetellen was de gemiddelde 
schoolscore 83,4  
Het landelijk gemiddelde ligt op 81,6 
Waar gaan onze kinderen naar toe? 
Ichtus College:  4 kinderen 
Almere College: 18 kinderen 
Vakcollege Emmeloord: 1 kind 
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs: 
BBL 3 kinderen KBL   3 kinderen 
MAVO 4 kinderen MAVO/HAVO 2 kinderen 
HAVO 7 kinderen HAVO/VWO 2 kinderen 
VWO 2 kinderen  
 

 
 
Inspectiebezoek op de Brandaris 
Op donderdag 6 juni heeft de inspectie van het primair 
onderwijs een bezoek gebracht aan de Brandaris. De 
inspecteur heeft een gesprek gehad met de directie, de 
intern begeleider en met een delegatie van het team. 
Het onderzoek richtte zich met name op de 
kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en de 
samenwerking (bestuur, directie, team). Hierbij 
kwamen onderwerpen aan de orde als analyse van de 
resultaten van de school, het veiligheidsbeleid, 
ontwikkeling van de leerkrachten/school, cyclisch en 
planmatig werken. Ook alle wettelijke documenten 
zoals bijv. de schoolgids en het veiligheidsplan zijn 
onder de loep genomen. 
De conclusie van de inspectie was lovend! Alle 
documenten waren op orde en er zijn geen 
herstelopdrachten gegeven. 

 
 
 
Over de kwaliteitsaspecten en de samenwerking op de 
Brandaris was de inspecteur enthousiast! Volgens de 
inspectie zitten we 
dicht tegen de 
beoordeling 
“Goed” aan, maar 
dat moet volgens 
een speciale 
procedure worden 
aangevraagd. We 
hebben nu overal 
een voldoende 
voor gekregen 
met de 
complimenten van 
de inspectie! 
We zijn hier heel blij mee en trots op met z’n allen. Dit 
hebben we bereikt mede dankzij de inzet en 
samenwerking met u als ouders/verzorgers!  
 
Gerda Jochems geslaagd voor schoolleider! 
Ook via de maandbrief willen we Gerda nogmaals van 
harte feliciteren met het behalen van haar 
schoolleidersdiploma! Heel knap en verdiend! 
 
Weeksluiting ouders 
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school een 
weeksluiting voor de kinderen en elk jaar is dat weer 
een groot succes! Zo ook dit jaar! 
Wat hebben we genoten van de Smurfen, Confettiman, 
Bijna Superman en Izzy van Gisteren. Heel hartelijk 
dank en heel graag volgend jaar weer…. 
 

 



 

Nieuws van de bieb 

Vanaf 1 juni kunnen de kinderen aan de slag met de 
VakantieBieb. Het instructiefilmpje met stap-voor-
stap-uitleg helpt ze hierbij.  
De VakantieBieb is open vanaf 1 juni t/m 31 augustus 
2019. De app is eenvoudig te downloaden in de App 
Store en Google Play Store. 
Wist u dat de kinderen ook kans maken op een iPad 
mini? Ze kunnen meedoen door ons te laten weten wat 
hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en 
waarom. Kijk voor meer informatie en de 
spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl. 
 
Vakanties, studiedagen en jaarplanning. 
In de nieuwsbrief van juli  verwachten wij u de 
definitieve data van studiedagen, vakanties en 
jaarplanning te kunnen geven.  
 
Wisselmiddag 
Op donderdagmiddag 4 juli hebben we weer de 
wisselmiddag op school. De kinderen gaan dan naar de 
groep waar ze na de zomervakantie ook in zitten. Ook 
zal de juf of meester van komend schooljaar erbij zijn. 
Zo kan iedereen al een beetje wennen aan de nieuwe 
situatie en is het na de zomervakantie niet helemaal 
vreemd. Groep 8 zit in augustus niet meer op  school 
en is deze middag vrij! 
 
Afscheid groep 8. 

Het jaar is bijna ten einde 
en dat betekent afscheid 
nemen van groep 8. Dit 
doen we als volgt: 
Op maandagmiddag 8 juli 
wordt de musical 
opgevoerd voor de 
kinderen van de Brandaris 
en oud leerlingen. 
Op dinsdagmiddag 9 juli 
wordt de musical 

opgevoerd voor opa’s en oma’s, broers en zussen, 
buren en overige belangstellenden. Aanvang:13.30 uur. 
Op dinsdagavond 9 juli zal het afscheid plaats vinden 
van groep 8 voor ouders. De inloop is om 19.15 uur en 
de afscheidsmusical begint om 19.30 uur. Details van 
het avondprogramma staan in de uitnodiging voor de 
ouders, die later meegegeven zal worden. Voor beide 
middag voorstellingen  werken we met een 
kaartjessysteem. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij juf 
Mayke en juf Anja.  Let op! Ook oud leerlingen of 
andere belangstellenden moeten van te voren een 
kaartje halen (of laten halen)! 
In verband met de musical, zijn de kleuters  
dinsdagmiddag vrij. 
 
 

Schoonmaakavond. 
De schoonmaakavond is dit jaar op maandag 8 juli om 
19.00 uur. Op deze avond verwachten we ouders in 
groep 1 t/m 8 om mee te helpen met het 
schoonmaken. We stellen het erg op prijs als u mee 
komt helpen, ook in 
de hogere groepen. 
Als u deze avond 
niet kunt, kunt u 
wellicht thuis iets 
schoonmaken. Vele 
handen maken licht 
werk! 
Misschien kunt u zelf ook wat schoonmaakspullen 
meenemen naar school. Later volgt nog een brief, 
waarmee u zich kunt opgeven voor de 
schoonmaakavond. 
 
Afscheid juf Marjolein  
Zoals u wellicht weet gaat juf Marjolein de Brandairs 
verlaten. Natuurlijk vinden wij dit heel erg jammer en 
laten we haar ook niet gaan zonder een goed afscheid. 
Op woensdag 3 juli doen wij dit in de vorm van een 
weeksluiting door kinderen en leerkrachten. Deze 
weeksluiting begint om 11.45 uur. Juf Marjolein wil 
geen officiële receptie, maar als u haar de hand wilt 
schudden bent u  van harte welkom om 12.30 uur.   

 
Weeksluiting voedselbank/afscheid juf Elise 
Met de Fancy Fair hebben wij een mooi bedrag 
opgehaald en €1000,- daarvan gaat naar de 
voedselbank. In een speciale weeksluiting op 5 juli 
(11.45 uur) gaan wij dit bedrag overhandigen. Ook 
nemen we in deze weeksluiting afscheid van juf Elise. 
Zij heeft één jaar op de Brandaris gewerkt en gaat haar 
loopbaan voortzetten op de Aquamarijn. Natuurlijk 
willen we hier ook aandacht aan schenken. Bij beide 
weeksluitingen, 3 en 5 juli bent u van harte welkom. 

 
Wieltjesdag 
Binnenkort is het weer wieltjesdag voor alle groepen. 
Over de dag en tijdstip krijgt u  informatie van de 
leerkracht via Parro 
 
Schooltijden na de zomervakantie 

 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

maandag 08.30-12.15 
13.15-15.15 

08.30-12.15 
13.15-15.15 

dinsdag 08.30-12.15 
13.15-15.15 

08.30-12.15 
13.15-15.15 

woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15 
 

donderdag 08.30-12.15 
13.15-15.15 

08.30-12.15 
13.15-15.15 

vrijdag 08.30-12.15 
 

08.30-12.15 
13.15-15.15 

https://mailing.edg.nl/link.php?M=3176170&N=679&L=2849&F=H
https://mailing.edg.nl/link.php?M=3176170&N=679&L=2478&F=H


 

 
Mededelingen OR 
De Avondvierdaagse zit er weer op en wat hebben we 
gezellige dagen gehad met elkaar. Het weer was 
perfect! Hopelijk hebben de kinderen weer genoten 
van hun pauze snack! Wij hebben in ieder geval weer 
met veel plezier langs de lijn gestaan.  
 
Volgende week gaan er een aantal klassen op 
schoolreisje en hoe kan dat nou mooier dan in een 
mooi groen Brandaris t-shirt! De laatste plooien 
worden door ons nog even weggestreken en dan 
kunnen alle kinderen shinen in een nieuw t-shirt. Zo is 
de Brandaris mooi zichtbaar en kunnen we niemand uit 
het oog verliezen.  
 
Het schooljaar is bijna om en wij maken ons vast klaar 
voor het nieuwe schooljaar. Volgende week zitten we 
nog een keer bij elkaar om vast wat onderwerpen door 
te spreken. Mocht je als ouder willen aansluiten bij de 
ouderraad dan kan dat natuurlijk altijd, spreek een van 
ons aan of mail naar or.brandaris@ante.nl.  

 
Mededelingen MR 
Tijdens de MR vergadering van mei stonden de toets 
resultaten en de formatie voor schooljaar 2019/2020 
centraal. 
Zoals ondertussen reeds gecommuniceerd is, is de 
formatie voor het schooljaar 2019/2020 rond. Vanuit 
MR zijn we verheugd om te zien dat ook voor komend 
schooljaar een enthousiast team voor de klas staat op 
de Brandaris. 
Zoals doen gebruikelijk heeft Wendy (Intern 
Begeleider) de toets resultaten met de MR 
doorgenomen aan de hand van een mooi overzichtelijk 
rapport. De belangrijkste conclusies die door MR 
hierbij zijn getrokken is dat er door het team een goed 
proces wordt gehanteerd waarbij er goed geëvalueerd 
wordt op school-, groeps- en kindniveau en waarbij 
binnen het team concrete acties worden gesteld en zijn 
opgevolgd. 
Tenslotte nog één huishoudelijke mededeling over de 
invulling van de oudergeleding van de MR. Yvette 
Dilling heeft aangegeven met ingang van oktober 2019 
haar functie te willen overdragen. Op dit moment zijn 
er al een aantal gegadigden om haar rol als 
penningmeester OR en lid van de MR in te vullen. 
Mocht u zich ook kandidaat willen stellen. Stuur dan 
voor 1 september 2019 een bericht naar 
mr.brandaris@ante.nl 

 
Mocht u tegen zaken aanlopen op school die de 
aandacht nodig hebben van de MR of indien u ideëen 
heeft waarmee we de Brandaris nog verder kunnen 
verbeteren, stuur deze dan naar mr.brandaris@ante.nl 
 
Overige data. 
17-06 Schoolreisje groep 3 t/m 6 
21-06 Kleuterfeest 
28-06 Studiedag voorbereiding nieuwe schooljaar 
(alle kinderen hele vrijdag vrij!)  
01-07    Rapport bespreking  1 t/m 7, idem op 02-07 
(alleen ’s middags) 
04-07  Wisselmiddag 
08-07  Schoonmaakavond 
09-07  Afscheid gr.8, groep 1/2 ’s middags vrij 
12-07  Laatste schooldag: sport en spel; 
pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende maandbrief: vrijdag 5 juli 

Met vriendelijke groet, 

Fokke Bakker / Gerda Jochems 

 


