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H.1: Inleiding
Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de gang van zaken op de Brandaris. Voor
nieuwe ouders kan het een hulp zijn bij het kiezen van een school en voor ouders die al een kind of
kinderen op school hebben is het een naslagwerk waarin zij de specifieke zaken voor dit schooljaar
kunnen vinden.

De Samenwerkingsschool De Brandaris is een school waarin het openbaar en het katholiek onderwijs
samenwerken.
De school is gestart in 1980 met 14 leerlingen in het kerkcentrum “De Ark”.
In juni 1981 werd het huidige schoolgebouw betrokken. Nadat in 1985 twee zogenaamde “container
lokalen” werden bijgebouwd en er bij een school in het “oude” Dronten moest worden ingewoond,
werd er in januari 1988 een tweede samenwerkingsschool geopend in dezelfde wijk: “Het Wilgerijs”.
Inmiddels zijn de noodlokalen verwijderd en bestaat de school uit 9 groepen.
In deze gids willen we aangeven waar we voor staan; wat houdt de samenwerkingsgedachte in en
hoe komt dat tot uiting; wat zijn onze uitgangspunten en visie; hoe organiseren we allerlei
(onderwijskundige) zaken; welke rol spelen de ouders; welke activiteiten zijn er in de loop van het
jaar en wie verzorgt die activiteiten?
Kortom: het reilen en zeilen van onze school: De Brandaris.
Hoewel we proberen in deze gids duidelijk en volledig te zijn, kunnen er natuurlijk altijd vragen of
onduidelijkheden zijn. Aarzelt u dan vooral niet om contact met de school op te nemen.
Ook voor suggesties om de gids te verbeteren, houden wij ons van harte aanbevolen.
Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad,
Fokke Bakker
Gerda Jochems
schoolleiding
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H.2: Wat is een samenwerkingsschool?
“Een samenwerkingsschool is een school waarin leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuurders van
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samenwerken op basis van herkenbaarheid en
gelijkberechtigdheid en voor het onderwijs en de opvoeding op school gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen”.
Het betekent, in ons geval, dat het katholiek onderwijs samenwerkt met het openbaar onderwijs.
Vanaf augustus 2008 valt de school onder de stichting Spilbasisscholen (openbaar onderwijs
Dronten), maar de naam samenwerkingsschool is blijven bestaan. Met ingang van 1 augustus 2018
zijn wij gefuseerd met openbaar onderwijs Zeewolde (SOBZ). Onze nieuwe gezamenlijke stichting
heet nu Ante.
De school heeft leerlingen, leerkrachten en ouders met verschillende levensbeschouwelijke
achtergronden.
De Brandaris lijkt dus op de hedendaagse samenleving, die ook niet meer uit gescheiden
compartimenten bestaat.
De kerngedachte van de samenwerkingsschool.
Elk mens heeft het recht, om met respect voor de ander, een eigen identiteit te ontwikkelen.
Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, culturele achtergrond, levensbeschouwing of handicap
(binnen de mogelijkheden van de school) geen verschil uitmaken. Mensen moeten werken aan
een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en
veranderingen wordt omgegaan.
De kernwaarden van de samenwerkingsschool zijn:




bevorderen van sociale competenties
openheid naar de diversiteit in de samenleving
bevorderen van de basiswaarden
- vrijheid van meningsuiting
- gelijkwaardigheid
- begrip voor anderen
- verdraagzaamheid
- autonomie
- afwijzen van onverdraagzaamheid
- afwijzen van discriminatie
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H.3: De School
Samenwerkingsschool
DE BRANDARIS
Westland 6-10
8251 VX Dronten

postbus 405
8250 AK Dronten

tel:
E-mail:
website:

0321-316066
directie.brandaris@ante.nl
www.debrandaris.net

Naam
De naam van de school verwijst naar de vuurtoren op Terschelling. Zoals
deze de weg wijst aan schepen in gemakkelijke en in moeilijker tijden,
hoopt de school een baken te zijn voor ouders en kinderen om hen in
samenhang te helpen met het zoeken van de weg in ieders leven. De
verbinding van een vuurtoren met de polder, land-zee, is duidelijk.

Situering
De school ligt in de wijk Dronten-Zuid met ruime speelplaatsen en een
goede groenvoorziening in de nabijheid van een winkelcentrum.
De school is voor iedereen toegankelijk. De meeste kinderen komen uit
de wijk Dronten-Zuid en de andere kinderen komen uit de rest van
Dronten en het buitengebied.

Schoolgrootte
De school telt gemiddeld 220 leerlingen verdeeld over 9 en indien nodig
10 groepen.
Naast de dertien groepsleerkrachten bestaat het team uit een directie,
een intern begeleider, 2 onderwijsassistentes en een conciërge (een dag
per week).
Een vakleerkracht lichamelijke opvoeding verzorgt 1 ochtend per week
een aantal lessen voor de groepen 5 tot en met 8.

Directie Brandaris
Vanaf het schooljaar 2019-2020 werkt de Brandaris met een tweehoofdige directie:
Fokke Bakker
0321-316066
directie.brandaris@ante.nl

Gerda Jochems
0321-316066
gerda.jochems@ante.nl
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Bestuursvorm
In een samenwerkingsschool werken het openbaar en bijzonder onderwijs samen. Tot maart 2002
werkten in ons geval het openbaar en het rooms-katholiek onderwijs samen.
Daarna vielen de twee samenwerkingsscholen onder de bestuurscommissie van het Openbaar
onderwijs in Dronten (OBOD).
De Brandaris maakte sinds 2008 deel uit van de stichting Spilbasisscholen.
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn wij gefuseerd met openbaar onderwijs Zeewolde (SOBZ). Onze
nieuwe gezamenlijke stichting heet nu Ante.
Ante (mv. anten) betekent in het latijn vooruit! Daarnaast is het is een technische term uit de
architectuur. Hij wordt gebruikt voor de vooruitspringende delen van de zijmuren van een GriekseRomeinse tempel, die een voorgalerij of pronaos vormen. Deze term sluit aan bij de visie en missie
van de nieuwe stichting.
Uitgangspunten schoolbestuur Ante ‘Met talent vooruit’
Missie
De missie van Ante, ‘Het ontwikkelen van talenten van kinderen en medewerkers in een uitdagende
leeromgeving!’ geeft de ambitie en de richting aan waarmee en waarin Ante de komende jaren wil
werken.
Alle talenten van de kinderen worden zo optimaal mogelijk benut. Op die manier worden ze zo goed
mogelijk op hun toekomst voorbereid. Dit betekent dat alles wat Ante doet, op hen gericht is, op de
ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
Kernwaarden van Ante
Het fundament van handelen binnen Ante ligt in acht kernwaarden, te weten:
- aandacht
- eigen gezicht
- kwaliteit
- professionalisering
- innovatie en Ontwikkeling
- samenwerking
- werkplezier
- reflectie
Deze kernwaarden ziet Ante als leidraad voor haar handelingen en voor haar beleid in de toekomst.
Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze
kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken.
Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).
De kernwaarden bepalen de identiteit van de organisatie als geheel en van iedere school
afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.
Kwaliteit van het onderwijs
Het onderwijs van Ante is van constante kwaliteit. Alle scholen vallen onder het regulier
toezichtkader van de inspectie. Er worden hoge en realistische doelen gesteld. De scholen staan
open voor nieuwe ontwikkelingen en werken continu aan verbetering en vernieuwing.
Doel: Hoge onderwijskwaliteit door verantwoord financieel beleid met optimale inzet van middelen
(bedrijfsvoering, ICT).
Kwaliteit van de leerkracht
Kwalitatief goed onderwijs bieden is belangrijk. Dit betekent ook dat er steeds hogere eisen worden
gesteld aan de kwaliteit van de leerkracht. Om de ontwikkeling van de leerkracht te faciliteren wordt
naast een vaste gesprekscyclus een Ante academie opgezet. Dit is een (digitaal) platform waarmee
leerkrachten hun kennis en vaardigheden op peil kunnen houden.
Schoolgids SWS De Brandaris 2019-2020
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Correspondentie adres:

Stichting Ante basisscholen
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
secretariaat@ante.nl

Voorzitter College van Bestuur :

Geurt Morren
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
directie@ante.nl
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H.4: Waar de Brandaris voor staat
Algemene karakteristiek
De Brandaris wil een veilige, vertrouwde en gezellige plaats voor uw kind zijn, waar gewerkt
wordt aan doelen. Er is veel oog voor het groepsgebeuren en daarin voor de individuele
leerling. Er heerst een gemoedelijke sfeer tussen groot en klein.
Naast het cognitieve speelt de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in de school
een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor “de wereld om ons heen”.
De Brandaris: een school waar veel mag en kan, binnen bepaalde grenzen, waar ook veel
moet, omdat we wel groei willen zien, veel oog en oor voor elkaar hebben en dat allemaal
in een plezierige ambiance.

Visie/missie van Samenwerkingsschool de Brandaris
Wij hanteren een adaptieve manier van werken, omdat verschillen tussen kinderen een principieel
uitgangspunt is voor het didactisch en pedagogisch handelen. Centraal daarin staan de drie
psychologische basisbehoeften van het kind.

Relatie:
Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, geborgenheid en warmte. Kinderen leren
normen en waarden te hanteren, respectvol om te gaan met elkaar, zorg voor elkaar te hebben,
samen te werken, elkaar vertrouwen/geborgenheid en veiligheid te bieden.
Autonomie:
De eigenheid van de school en het individu wil de Brandaris waarborgen. Kinderen leren
zelfstandig te werken en zelfverantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te maken, zichzelf te
presenteren en voor zichzelf op te komen.
Competentie:
De kinderen leren in een rijke leeromgeving waar rust en structuur wordt geboden, en diverse
(coöperatieve) werkvormen worden gehanteerd. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
onderwijsbehoefte en talenten van ieder kind voelt het zich competent en wordt het
zelfvertrouwen versterkt.
Het stimuleren van de creativiteit in zijn diverse verschijningsvormen, krijgt op de Brandaris veel
aandacht.
Wij zijn een school, waarin een hecht en professioneel team werkt dat trots is op de school, de
kinderen, de ouders en op zichzelf! Kernelementen voor hoog gekwalificeerd onderwijs in de klas
zijn:
1. Een veilig pedagogisch klimaat
2. Een adequaat klassenmanagement
Schoolgids SWS De Brandaris 2019-2020
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3. Een activerend en gedifferentieerd instructiemodel
Ouderparticipatie vinden wij een belangrijke ondersteuning voor een optimaal leer- en leefklimaat in
de school. Een heldere en open communicatie zien wij als een voorwaarde voor de relatie tussen
school en ouders, want wensen en inbreng van ouders worden serieus genomen en besproken.

Motto:
de Brandaris, als het om kinderen draait!
Hebben we bovenstaande dingen allemaal al bereikt? Nee, de visie is ons streven en het beeld dat
wij hebben van een fijne, leuke en goede school. Door middel van studiedagen, teamvergaderingen
en evaluatiemomenten proberen we kritisch te kijken naar ons functioneren en handelen en acties te
ondernemen waar dit nodig blijkt te zijn.

Beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023:
Speerpunt
21 century skills
Ontwikkelen van
eigentijdse
vaardigheden.

Kenmerken
Samenwerken
Sociale vaardigheid
Culturele vaardigheid
Probleemoplossend vermogen
Communiceren
ICT geletterdheid

Kritisch denken
Creativiteit

Talentontwikkeling

Zie beleidsplan talentontwikkeling

Toekomstgericht
onderwijs

Technisch lezen bovenbouw
Uitwerking beleidsplan rekenen
Wetenschap & Techniek
Professioneel
gedrag

Mee groeien. Reflectie op eigen
handeling en doorontwikkeling.

Ontwikkelthema’s
Coöperatief leren, doorgaan en
borgen
Kanjertraining opfrissen

Digitale skills
ICT – veilige omgeving- mediawijsheid
Vervolg gebruik en inzet
chromebooks
In samenhang met cultuureducatie en
overige vakgebieden
Talentgesprekken
Talenturen
Talentposters
Ouderbetrokkenheid en vrijwilligers
Talent inzet leerkrachten
Werken vanuit onderwijsdoelen
Belangrijke leerdoelen in beeld
Sturen op keuzes en planning
Zelfstandig werken en eigenaarschap
Maatwerk. Gepersonaliseerd leren
Educatief partnerschap ouders
Verbeteren leesonderwijs t/m gr. 8
Het “drieslag leren”
Techniek- en programmeerlijn in
school
Collegiale consultatie en
klassenbezoek
Feedback gesprekken
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Levensbeschouwelijke vorming op de Brandaris.
We zijn een samenwerkingsschool van katholiek en openbaar basisonderwijs, dat zich onderscheidt
door het aanbieden van levensbeschouwelijk onderwijs in alle groepen als een wezenlijk deel van het
onderwijsaanbod.
Uitgangspunten hierin zijn: Elk mens heeft het recht, om met respect voor de ander, een eigen
identiteit te ontwikkelen. Deze wordt gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn,
creativiteit, sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, culturele
achtergrond, levensbeschouwing of handicap (binnen de mogelijkheden van de school) geen verschil
uitmaken. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en
constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.
Levensbeschouwelijke vorming:
We gaan ervan uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Naast kennis van de
diverse culturen, is vooral het omgaan met kinderen en ouders uit die culturen van wezenlijk belang.
Het omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid met respect voor elkaars levensovertuiging
dient niet alleen met de mond beleden te worden, maar dient vooral in de dagelijkse omgang met
elkaar tot uiting te komen. Een wezenlijk onderdeel van het leven in een multiculturele samenleving
is het zich bewust worden van vooroordelen en het weren daarvan.
Door aandacht te besteden aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en
normen, zoals die in de Nederlandse samenleving voorkomen, willen we een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van burgerschapsvorming.
Naast onderkenning van de waarde van verscheidenheid proberen we begrip en respect voor elkaars
levensbeschouwelijke overtuiging bij te brengen. Met elkaar in contact komen en waar mogelijk en
wenselijk tot samenwerking komen, is een hoofddoelstelling van samenwerkingsscholen. In het
algemeen komt dit tot uiting in de dagelijkse omgang met elkaar en in het bijzonder komt dit naar
voren in de levensbeschouwelijke projecten.
Kerndoelstelling van levensbeschouwelijke vorming:
Het omgaan van groepen en individuen met verschillende overtuigingen die op basis van begrip,
respect en tolerantie, hun inzichten verdiepen en toetsen aan die van anderen om aan en van elkaar
te blijven leren.
Methodiek:
Al langere tijd was er in het team van de Brandaris behoefte aan een moderne methode voor
levensbeschouwelijk onderwijs, die moet passen bij de identiteit van onze samenwerkingsschool.
Wij hebben in “KLEUR” een methode gevonden, die aan al onze eisen en wensen voldoet!
Kleur verschijnt 4x per jaar in tijdschriftvorm voor de leerkrachten, met lessuggesties en
verwerkingsopdrachten. Er worden per editie 5 lessen uitgewerkt voor alle groepen 1 t/m 8 met
ondersteuning van digitaal lesmateriaal.
KLEUR besteedt ook veel aandacht aan vieringen: wereldse, religieuze en algemene feest- en
gedenkdagen door het hele jaar heen.
De pijlers van KLEUR:
- Levensbeschouwelijke ontwikkeling: het sluit aan bij de culturele en religieuze diversiteit
in school en samenleving
- Samen leren, samen leven: laat kinderen veel beleven, met alle zintuigen, in
verbondenheid met zichzelf en met elkaar
- Verbondenheid met de wereld: creëert een rijke leeromgeving en aandacht voor de
wereldreligies en levensvisies
Voor uitgebreide informatie kunt u via deze link http://www.kleuropschool.nl/ naar de site van
KLEUR, waar u o.a. een brochure kunt downloaden.
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Gezinsviering
De lessen levensbeschouwing worden gegeven door de eigen groepsleerkrachten.
Vijf keer per jaar is er in de katholieke kerk een gezinsviering die verzorgd wordt door de
katholieke of samenwerkingsscholen. Eén keer per jaar verzorgt onze school zo’n viering
samen met het Wilgerijs. Leerlingen en ouders kunnen daar op vrijwillige basis aan
meewerken en iedereen is van harte welkom bij de viering op zondag.

Schoolgids SWS De Brandaris 2019-2020

12

H.5: De organisatie van het onderwijs
De school
Onze school is een school waarin we werken binnen jaargroepen, d.w.z. dezelfde leeftijden bij elkaar.
Binnen die groepen proberen we zoveel mogelijk te differentiëren. Doel is om ieder kind zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen. Daarnaast hebben we twee groepen 1/2 , de Zeehonden en de
Dolfijnen. We kiezen bewust voor heterogene kleutergroepen. Kinderen kunnen elkaar helpen en
van elkaar leren, dus dat is goed voor de sociale ontwikkeling. Tevens kunnen we het zelfstandig
werken binnen de kleutergroepen beter vorm geven.
We streven er naar om met maxixaal twee leerkrachten voor een groep te staan.

Werken met groepsplannen
Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn we begonnen met het werken met groepsplannen.
In de groep is dan sprake van een basisgroep die de normale lesstof aankan, een instructiegroep die
extra ondersteuning (meer instructie of andere aanpak) nodig heeft en de plusgroep, die meer aan
kan en verdieping en verrijking nodig heeft.
Doelen zijn:
 het afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 handelingsgericht en planmatig omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften
 vergroten van de competenties van leerkrachten om binnen een groep doelgericht
ondersteuning op maat te kunnen bieden
 transparantie in de ondersteuningsroute binnen de school
Omdat bovenstaande beïnvloed wordt door een aantal factoren zoals bijv. de groepssamenstelling,
de groepsgrootte en de leerkracht, lukt dat de ene keer natuurlijk beter dan de andere keer. Door
middel van onze ondersteuningsprocedure, diverse materialen en middelen,
deskundigheidsbevordering en begeleiding, proberen we optimaal aan te sluiten op de
onderwijsbehoeften binnen elke groep.
Momenteel onderzoeken wij hoe we planmatig, maar groepsplanloos kunnen werken. De nadruk zal
dan meer komen te liggen op het werken vanuit doelen.

Samenstelling van de groepen
De kleuters zitten in zogenoemde heterogeen samengestelde groepen. D.w.z. dat de 4 t/m 6 jarigen
bij elkaar in één groep zitten. De kinderen kunnen zich spelenderwijs op hun niveau ontwikkelen. We
willen kleuters nadrukkelijk zich in hun spel laten ontwikkelen.
Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in jaargroepen en wordt er steeds meer methodisch een leerweg
gevolgd. We werken dit jaar met twee groepen 5 vanwege het leerlingaantal.
De groepsgrootte is afhankelijk van aanbod en mogelijke organisatie.

Het team van leerkrachten en ondersteunend personeel.
Op onze school werken 12 leerkrachten, een intern begeleider en een conciërge ( 1 dag per week).
Daarnaast hebben we nog een vakleerkracht voor gym, die een deel van de gymlessen verzorgt voor
onze school. Dit is dhr. Nico Spanos.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 maken wij gebruik van het project “Sterk in de Klas”, dat
bekostigd wordt door de gemeente Dronten ( zie Hst.6, paragraaf: Sterk in de Klas). Evelien Heijboer
geeft de begeleiding vanuit “Sterk in de Klas” en is iedere maandag op de Brandaris aanwezig.
Per groep staan er in principe nooit meer dan twee leerkrachten voor de klas. Bij vervanging kunnen
we deze garantie niet geven. Voor vervanging kijken we eerst binnen ons eigen team naar een
oplossing. Soms moeten we verplicht eerst putten uit de vervangingspool van Antebasisscholen.
Vervanging regelen wordt overigens steeds moeilijker aangezien de vervangingspool behoorlijk
opgedroogd is. Het leerkrachtentekort is ook in onze regio duidelijk merkbaar.
De leerkrachten wisselen soms van groep. Dit betekent dat uw kind een bepaalde leerkracht ook in
een andere groep tegen kan komen, maar het betekent ook dat we gemakkelijker als team kunnen
werken, omdat iedereen goed zicht heeft op de leerlijnen (onderwijsaanbod) in onze school.
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Coördinatoren op de Brandaris
digicoach
Mayke Zuidhof is digicoach op de Brandaris. Zij is het aanspreekpunt voor team en directie op ict
gebied en begeleidt ons in nieuwe software, die we in ons dagelijks onderwijs gebruiken.
coördinator cultuureducatie
Greet Wierda is de coördinator cultuureducatie. Zij heeft met het team een cultuurplan opgesteld en
een nieuwe muziekmethode uitgezocht en uitgeprobeerd. De focus zal nu komen te liggen op een
nieuwe methode beeldende vorming.
onderbouwcoördinatoren
Gerda Jochems en Nicole Remijnse zijn de onderbouwcoördinatoren. Zij coördineren zaken rondom
de onderbouw. Te denken valt aan: kennismakingsgesprekken, indeling nieuwe kinderen, agenderen
en het voorzitten van onderbouwvergaderingen en beleidsmatige zaken mede vorm geven.
bovenbouwcoördinator
Anja Nonhebel is de bovenbouwcoördinator. Zij coördineert onderwijskundige en organisatorische
zaken voor de groepen 4 t/m 8. Tevens heeft zij contacten met het voortgezet onderwijs over de
verwijzing naar en ontwikkeling op de vervolgschool van onze kinderen.
leescoördinator
Wilma Evers is de leescoördinator. Zij heeft de bibliotheek bij ons op school samen met
ouders en de Flevomeerbibliotheek opgezet. Tevens is zij de grote stimulans achter het
leesonderwijs op de Brandaris.
coördinator Kanjertraining.
Netty de Lorm is coördinator Kanjertraining. Zij is de stimulans en het aanspreekpunt voor het team
op het gebied van de Kanjertraining.
coördinator VVE (Voor- en vroegschoolse educatie).
Tilly lindenbergh is coördinator VVE. Zij is aanspreekpunt voor ouders van kinderen met een
VVE indicatie, ouder-intermediair en de kinderdagverblijven/peuterspeelzalen waar wij
mee samenwerken/kinderen van krijgen.
coördinator coöperatieve werkvormen
Nicole Remijnse is de coördinator coöperatieve werkvormen. Zij agendeert het onderwerp
coöperatief werken in teamvergaderingen, om de voortgang hiervan te bewaken.
contactpersonen voor het melden van ongewenst gedrag
Mayke Zuidhof en Fokke Bakker zijn coördinatoren voor het melden van ongewenst gedrag.
Bij één van hen kunt u terecht voor klachten/vermoedens van ongewenst gedrag,
waaronder pesten.
rekencoördinator
Marcel boelens is rekencoördinator. Hij heeft een beleidsplan rekenen opgesteld en zal de
komende jaren het team scholen in de nieuwste inzichten ten aanzien van rekenonderwijs.
stagecoördinator
Anja Nonhebel is stagecoördinator. Zij verzorgt de contacten met eventuele stagiaires van de Pabo of
de opleiding tot onderwijsassistent. Tevens voert zij de intakegesprekken.
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Plattegrond groepsindeling “de Brandaris”

Lokaal 1: gymzaal kleuters
Lokaal 2: groep 1/2 A (Zeehonden)
Lokaal 3: groep 1/2 B (Dolfijnen)
Lokaal 4: groep 3
Lokaal 5: bibliotheek
Lokaal 6: groep 7

Lokaal 7: groep 8
Lokaal 8: groep 5 B
Lokaal 9: groep 5 A
Lokaal 10: groep 4
Lokaal 11: groep 6
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Verdeling van de groepsleerkrachten voor het cursusjaar 2019-2020
1-2A
1-2B
3
4
5a
5b
6
7
8

(groep de Zeehonden) juf Nicole (ma, di, woe) en juf Tilly (do, vrij)
(groep de Dolfijnen) juf Greet (ma,di,do,vrij) en juf Netty (wo)
juf Kelly ( ma, di, woe ) en juf Netty (do, vrij)
juf Helga (ma, di, woe, do) en juf Anouk (vrij)
juf Rian (ma, di, woe, do) en juf Nicole (do,vrij)
juf Wilma (ma, di, woe, do) en juf Gerda (vrij)
meester Rob
meester Marcel (ma, di, woe, vrij) en juf Mayke (do)
Juf Anja (di, woe, do) en juf Mayke (ma, vrij)

Fokke Bakker is schoolleider. Zijn directietaken doet hij op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op
vrijdagmiddag staat hij één keer in de twee weken voor groep 8, zodat Mayke zuidhof ICT taken kan
uitvoeren.
Wendy Doorn is intern begeleider (IB-er) op maandag en donderdag
Gerda Jochems is schoolleider en groepsleerkracht. Op maandag, dinsdag en donderdag (om de
week) heeft zij directietaken. Op woensdag geeft zij extra ondersteuning aan kinderen met een
ondersteuningsbehoefte en op vrijdag staat zij voor groep 5B.

Inzet gelden “Werkdrukregeling”
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 komt er jaarlijks structureel geld vrij om de werkdruk in het
onderwijs te bestrijden. De minister heeft als eis gesteld, dat de schoolteams bepalen hoe het geld
wordt ingezet. Op de Brandaris is gekozen voor de inzet van onderwijsassistenten, om met meer
handen in de klas passend onderwijs beter vorm te geven.

Onderwijsassistenten
Wij werken op school met twee onderwijsassistenten. Dit zijn Saskia Kirschstein en Rita Pruim. Saskia
is vijf dagdelen aanwezig en Rita twee dagdelen. Saskia en Rita worden ingezet bij ondersteuning van
groepsactiviteiten of bij ondersteuning van individuele kinderen.

Protocol “herfstkinderen” en doubleren
Binnen onze school wordt het “herfstprotocol” gehanteerd.
Dit gaat over kinderen die vier jaar worden in de periode van 1 oktober tot 31 december. De
procedure voor wel of niet bijna drie jaar kleuteronderwijs wordt hierin beschreven. Dit protocol ligt
op school ter inzage. Ieder najaar wordt er een informatieavond gepland voor de ouders van deze
“herfstkinderen”.
Het besluit om uw kind wel of niet over te laten gaan naar de volgende groep, wordt door ons,
samen met ouders, zeer weloverwogen genomen. We nemen daar allerlei ontwikkelingen in mee op
pedagogisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Indien u het met een verlenging van het
kleuterjaar van uw kind niet eens bent, heeft de schoolleiding hierin het laatste woord.

Stagiaires
Elk jaar stellen wij een aantal studenten in staat om stage op onze school te lopen. Zij werken
meestal verspreid over het jaar in een aantal groepen. Wij proberen ieder jaar een WPO stagiaire te
plaatsen. Dat is een stagiaire, die in het laatste opleidingsjaar zit, aan bepaalde eisen heeft voldaan
en daarom zelfstandig een groep mag draaien.
De school moet beschikken over een gecertificeerde stagebegeleider/coach. Dit is op de Brandaris
Wilma Evers. Dit schooljaar heeft de Brandaris geen WPO stagiaire.
Stagecoördinator is Anja Nonhebel.
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Korte inhoud van het onderwijs
In de onderbouw, de kleutergroepen, leren de kinderen door spel. Deze kinderen zitten in gemengde
groepen: oudsten en jongsten. Zij leren van en met elkaar, daarin begeleid, gestuurd en
geobserveerd door de leerkracht. De voorwaarden voor allerlei vakgebieden worden hier
aangeboden. We willen kleuters, kleuters laten zijn die mogen spelen, maar we brengen ze ook in
aanraking met het voorbereidend aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. Hiervoor maken we gebruik
van de methode “Onderbouwd”, waarbij we uitgaan van doelen.
Het dagritme is vrij vast. Kring, spelen, werken en muzikale vorming zijn vaste onderdelen. In dit
dagritme komt aan de orde: de taalontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling, de emotionele
ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, spel en expressie, voorbereiding
op lees-, taal-, reken- en wereldoriënterende aspecten. We werken met thema’s van de methode
Onderbouwd, de tijd van het jaar of gelinkt aan een festiviteit. Om ons onderwijsaanbod optimaal
aan te kunnen bieden, is het erg belangrijk dat de kinderen zelfstandig kunnen werken en met
uitgestelde aandacht kunnen omgaan. In de kleuterperiode wordt hier gedurende korte periodes een
aanvang mee gemaakt. Een teken in de klas (“de Brandaris staat op rood”) geeft aan dat de
groepsleerkracht even niet gestoord mag worden. Dat kan in het begin gaan om bijv. vijf minuten.
Hiervoor gebruiken we de kleurenklok.
In groep 3 wordt het aanvankelijk taal/leesonderwijs aangeboden met nieuwste versie van de
methode “Veilig leren lezen (Kim-versie)”. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot afstemming
op de verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. Door het gebruik van digiborden en
bijbehorende software wordt een rijk aanbod gecreëerd.
Voor het rekenonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 8 de nieuwste versie van de methode ”Pluspunt”
gehanteerd. Dit wordt een realistische rekenmethode genoemd, waarin kinderen leren rekenen met
de nadruk op inzicht. Dit betekent dat er veel tijd wordt ingeruimd voor begripsvorming. Het doel is
dat leerlingen (concrete) problemen en situaties kunnen oplossen met behulp van eigen strategieën
en inzichten. Startpunt is de voor kinderen voorstelbare (alledaagse) contextsituaties. Daarnaast
worden de basisvaardigheden, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen nadrukkelijk
geoefend.
Het lees- en taalonderwijs neemt een belangrijke plaats in. Taal in welke vorm dan ook is immers het
communicatiemiddel waar we niet zonder kunnen. We kennen veel vormen van taalgebruik,
schriftelijk en mondeling, die we op allerlei manieren oefenen en toepassen. Sinds 2016-2017
werken we met de methode Taal en Spelling op Maat. De ervaringen en resultaten zijn erg positief.
Naast het Nederlands besteden we in de groepen 4 t/m 8 ook aandacht aan Engels. Dit doen we met
de methode “Take it easy”. De keuze om al in groep 4 met Engels te beginnen komt voort uit het feit
dat kinderen tegenwoordig al vroeg in aanraking komen met Engels via allerlei media. (computer,
televisie). Hier willen wij op inspringen.
Voor Wereldoriëntatie werken wij met de methode Blink vanaf groep 4. Blink is een digitale methode
voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. In groep 4 worden de vakken
geïntegreerd aangeboden. Vanaf groep 5 zijn het aparte vakken. Hierbij worden kinderen
uitgenodigd zelf onderzoek te doen en samen te werken.
Waar mogelijk worden in projecten, spreekbeurten en werkstukken verbindingen aangebracht.
Vormen van expressie spelen op onze school een belangrijke rol: tekenen, handvaardigheid, toneel,
muzikale en dansante vorming.

ICT
Alle kinderen van de Brandaris maken gebruik van computerondersteuning tijdens het leerproces.
Gebruik van ICT (Informatie en Communicatie Technologie) wordt op onze school integraal toegepast
en is geen doel op zich. ICT wordt wel ingezet voor de volgende doelen:
· Het aanleren van ICT-vaardigheden. (bijv. werken met Word, Excel of een PowerPoint / Prezi
presentatie leren maken.)
· Het bijbrengen van mediawijsheid.
· Het gebruik maken van educatieve software passend bij de methodes, of als vervanging van
traditionele methodes.
· Het verwerven van kennis d.m.v. ICT.
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· Vertrouwd maken met “21st Century Skills.”
· Verwerking en verdieping van de aangeleerde stof met behulp van Chromebooks.
Onze school beschikt over een computernetwerk: een server met desktops, laptops en Chromebooks
in een draadloze internetomgeving (wifi). In elke klas staan 2 of 3 computers en er kan ook gebruik
gemaakt worden van de devices in de hal. Vanaf groep 5 werken de kinderen met een Chromebook.
Dit gaan we komend jaar uitbreiden naar groep 4. Verder hebben we in alle groepen digitale
schoolborden. Leerkrachten zijn in het gebruik hiervan geschoold.
Over het gebruik maken van internet zijn duidelijke afspraken gemaakt en dit alles is opgenomen in
het internet protocol van Ante basisscholen.
De Brandaris heeft een digi-coach, bij ons is dat Juf Mayke Zuidhof. Zij is het aanspreekpunt voor
team en directie op ict gebied en begeleidt ons in nieuwe software, die we in ons dagelijks onderwijs
gebruiken.

Lichamelijke opvoeding
De kleuters hebben iedere dag twee keer gym. Bij goed weer kan dit buiten spelen zijn en anders
vindt dit plaats in de kleuterspeelzaal. Kleding: een gymbroekje of pakje mag, maar is niet verplicht.
Gymschoentjes (graag zonder veters) zijn aan te bevelen.
Alle andere leerlingen dienen tijdens de gymlessen een sportbroekje + hemdje of T-shirt of een
gympakje te dragen. Gymschoenen zijn aan te bevelen i.v.m. het nogal eens voorkomen van
voetwratten.
Douchen is niet verplicht, maar wordt wel door ons geadviseerd om hygiënische redenen. Wilt u in
dat geval een handdoek aan uw kind meegeven? We delen de gymzaal aan de Lancasterdreef (naast
de school) met de twee andere scholen. Alle groepen krijgen twee keer per week gym. Eén keer van
de vakleerkracht en één keer van de eigen leerkracht. Als een kind om één of andere reden niet mee
mag doen met gym, dan dienen ouders dat schriftelijk kenbaar te maken.

Excursies
Buiten de jaarlijkse schoolreis voor de groepen 3 t/m 6 en het schoolkamp voor de groepen 7 en 8,
vinden er jaarlijks ook in iedere groep excursies plaats. Het is nu vaak afhankelijk van de
mogelijkheden die geboden worden, maar in de toekomst willen we het meer een structureel
aanbod per groep geven. Momenteel maken we gebruik van: de afvalverwerking in Lelystad, het
Hunebedmuseum in Borger, wandelingen/excursies van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,
bezoeken aan de boerderijen en fruitbedrijven, windmolens en bedrijven, het Archeon in Alphen aan
de Rijn en het Mechanisatie Erfgoed Centrum in Dronten.
De ouderraad stelt jaarlijks een budget ter beschikking om deze excursies mogelijk te maken. Uit
datzelfde budget kunnen ook meer diensten afgenomen worden van bijvoorbeeld de bibliotheek of
het CKV.

Kanjertraining
In het schooljaar 2009-2010 heeft het voltallige team van de Brandaris de Kanjertraining
gevolgd en deze methodiek ingevoerd in onze school. Het observatie en registratiesysteem
van de sociaal-emotionele vorming (KANVAS) wordt vanaf het schooljaar 2013-2014
gehanteerd en is onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. We zijn al vanaf augustus 2010
een erkende Kanjerschool!
Waarom Kanjertraining in onze school? Dit zijn de doelen:
 bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen
 beheersing bij de kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten
 bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: ik doe mij niet anders voor dan ik
werkelijk ben
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Als basis van de Kanjertraining worden 5 hoofdregels gehanteerd, die gelden voor de hele
school:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig
We hebben een anti-pestprotocol gebaseerd op de Kanjertraining. Deze ligt ter inzage op
school.
Ook heeft de school een anti-pest coördinator aangesteld. Deze coördineert het sociaal
veiligheidsbeleid op school. Op de Brandaris is dat Netty de Lorm. Zij volgt daarvoor ook
regelmatig bijscholing. Zij is uw aanspreekpunt op het gebied van de Kanjertraining en het
sociaal veiligheidsbeleid op school.

Coöperatief leren.
Vanaf 2015 verrijken we onze lessen met coöperatieve werkvormen.
Waarom kiezen we voor coöperatief leren en wat houdt dat in?
Vanuit de Brandaris was er de behoefte om kinderen meer te laten samenwerken en meer betrokken
te krijgen bij hun eigen leerproces. Dat laatste komt ook voort uit het werken met het directe
instructiemodel, waarbij tijdens de inoefeningsfase behoefte is aan diverse, effectieve oefenvormen.
Coöperatief leerstrategieën werd ontwikkeld door dr. Spencer Kagan, een toonaangevende
wetenschapper van nieuwe onderwijsconcepten. Hij heeft 8 werkvormen bedacht, die samenwerken
structureren en stroomlijnen. Hierbij is sprake van “GIPS”:
Gelijke deelname
Individuele aanspreekbaarheid
Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Simultane actie
De werkvormen kunnen gebruikt worden om
 Sociale verbondenheid en een veilig klimaat te creëren
 Voorkennis op te halen
 Leerstof te oefenen
 Instructie interactief te maken
 Inhoud of proces te evalueren.
Enkele voorbeelden van werkvormen zijn: de binnen-buitenkring, tafelrondje per tweetal,
tweegesprek op tijd, zoek iemand die….,
Door inzet van deze krachtige werkvormen wordt o.a. het sociale klimaat versterkt,
verantwoordelijkheid voor elkaar en de groep wordt versterkt, kinderen voelen zich meer eigenaar
van hun eigen leerproces, er is meer interactie en de leerlingen krijgen meer oefenkansen, waardoor
de resultaten verbeteren.

Talentontwikkeling
Een speerpunt op de Brandaris is talentontwikkeling. Onze visie daarop is:
Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten geven
het kind eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten liggen
niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt benut worden. (Pronk, n.d.)
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In het schooljaar 2019-2020 zal de nadruk komen te liggen op
1. Talentgesprekken
- Met alle kinderen op de Brandaris wordt elk jaar door de leerkracht een talentgesprek
gevoerd. Dit om inzicht te krijgen in de talenten van kinderen. Ook krijgt het kind hierdoor
inzicht in eigen talenten en wordt de band leerkracht – kind versterkt.
- Leerkrachten worden hiervoor gefaciliteerd (bijvoorbeeld vanuit de werkdrukgelden)
2. Talentposters
- Aan het begin van het schooljaar wordt door elk kind op de Brandaris een talentposter
gemaakt. Dit om kinderen bewust te maken van eigen talenten, maar ook die van
klasgenoten. In de loop van het jaar kunnen er aanpassingen gemaakt worden op de
talentposters, bijvoorbeeld door vernieuwde inzichten.
3. Talenturen
- Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er op de Brandaris gewerkt met talenturen. Voor de
invulling van deze talenturen wordt een werkgroep samengesteld met daarin een
afvaardiging uit onder-, midden- en bovenbouw.
- In 2019-2020 zal er met één periode van 7 weken gestart worden. Dit wordt elk jaar
uitgebouwd, met één periode per jaar erbij.
- De talenturen zullen bestaan uit verplichte en vrije uren. In de verplichte uren komen de
kinderen met verschillende ontwikkelingsgebieden (zie hoofdstuk 6) in aanraking, om zo te
kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. In de vrije uren mogen de kinderen kiezen met
welk ontwikkelingsgebied zij aan de slag willen. Hierdoor kunnen kinderen verdieping krijgen
op hun eigen talent en op deze manier in hun kracht gezet worden.
- In de keuze van ontwikkelingsgebieden zal een koppeling gemaakt worden met de 21st
century skills. Dit zijn generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en
houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de
kennissamenleving.

Burgerschapsvorming
Op de Brandaris komt dit onderwerp op verschillende vakgebieden en bij verschillende activiteiten
aan de orde. De hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting komen aan de orde via
de zaakvakkenmethode (Blink) evenals het thema zorg voor het milieu. In onze methode “Kleur”
(levensbeschouwelijk onderwijs) leren kinderen respect op te brengen voor verschillen in onze
multiculturele samenleving. Dit wordt extra ondersteunt door de Kanjertraining op onze school en
het tijdschrift SamSam. Verder werkt de school samen met stichtingen zoals Nationaal comité 4 en 5
mei, Stichting onder Dak, de Voedselbank, Drugs- en alcohol preventie.
Leerlingenraad
Vanuit de behoefte van de kinderen en in het kader van Burgerschapszin, heeft de Brandaris een
leerlingenraad. Uit iedere groep 5 t/m 8 zijn door de kinderen twee vertegenwoordigers gekozen die
in de leerlingenraad zitting hebben. Onder voorzitterschap van de directie van de school, komt de
leerlingenraad ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Zaken die tot nu toe met groot enthousiasme en
succes zijn besproken: bestemming schoolkamp en schoolreis, aanschaf spelmateriaal voor in de
pauzes, speeltoestellen op het plein, bestrijding hondenpoep op de speelveldjes, activiteiten in het
handvaardigheidcircuit. Soms worden zij ook betrokken bij het kiezen van een nieuwe lesmethode.
Gezamenlijke activiteiten en vieringen
We willen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de hele school en dat maakt dat de organisatie
daarop gericht moet zijn. Voor de leerlingen moet de school “onze” school worden waar zij met
plezier naar toe gaan en waar ze later plezierig op kunnen terugkijken. De sfeer van de school wordt
natuurlijk bepaald door de omgang met elkaar, door het dagelijkse groepsgebeuren, maar ook door
een aantal gezamenlijke binnen- en buitenschoolse activiteiten.
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Daarom zijn vieringen, vaak gezamenlijk, een wezenlijk bestanddeel van de school. De
weeksluitingen b.v. zijn niet alleen een feestelijke afsluiting van de week of een feestelijk
inluiden van het weekend, ze maken ook deel uit van het onderwijsprogramma.
Weeksluitingen
Bijna iedere vrijdag is er vanaf 11.45 uur een weeksluiting.
Een groep kinderen verzorgt dan een voorstelling voor de andere kinderen van school. Meestal gaat
het om een groep die iets verzorgt voor de andere groepen; een aantal keren gaat het om een thema
dat door groepjes kinderen uit diverse groepen voor het voetlicht wordt gebracht. Ook het team en
de ouders verzorgen een aantal weeksluitingen.
Naast de kinderen zijn ook ouders als toeschouwer hartelijk welkom.
Verjaardagen leerkrachten
Drie keer per jaar viert een groepje leerkrachten op een vrijdag- of woensdagochtend hun
verjaardag.
De jarigen worden door de hele school toegezongen in de hal met een speciaal voor die gelegenheid
geschreven lied. Daarna vieren de betrokken leerkrachten de verjaardag met hun eigen groep in de
klas.
In alle groepen mogen de kinderen zelf vaak een kleinigheid meebrengen of maken voor de jarige juf
of meester.
Sinterklaasviering
Op of rond 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De goedheiligman en zijn helpers worden
door de hele school in de hal ontvangen. Daarna verzorgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een
programma voor de Sint. Traktaties en cadeautjes ontbreken dan niet. De leerlingen van de groepen
5 t/m 8 verzorgen hun eigen programma en trekken lootjes.
De week vóór Sint-Nicolaas wordt zijn komst in een bijzondere weeksluiting aangekondigd.
Kerstviering
De laatste donderdagavond voor de kerstvakantie is er een kerstviering. Inhoud en organisatie van
de kerstviering kan per jaar verschillend zijn. U wordt hierover tegen die tijd geïnformeerd.
Nieuwjaarskoffie
De eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar worden ouders en leerlingen in de gelegenheid
gesteld om elkaar de wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen. Voor de ouders is er vanaf
8.30 uur de gelegenheid om dit onder het genot van een kopje koffie te doen.
Carnaval
Meestal op de donderdagmiddag vóór het carnavalsweekend vieren we op school carnaval. Alle
kinderen komen dan verkleed op school. We vieren carnaval deels gezamenlijk in de hal en deels in
de klassen.
Kleuterfeest, schoolreis en schoolkamp
Rond juni organiseren we voor de kleuters een leuk uitje. Dit kan een speeltuin of een
kinderboerderij zijn. De groepen 3 t/m 6 gaan een dag met de bus op schoolreis en groep 7 en 8 gaan
drie dagen op schoolkamp. Groep 7 en 8 gaan er op de fiets naar toe.
Wisselmiddag
Vlak voor de grote vakantie organiseren we een wisselmiddag. Alle leerlingen (ook de nieuwe
kinderen die direct na de vakantie op school komen) komen die middag in het nieuwe lokaal bij de
nieuwe leerkracht om alvast kennis te maken.
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Laatste schooldag
De laatste schooldag organiseren we per bouw een sport- en speldag en sluiten daarna af met een
gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd.
Fancyfair / Projectweek
Eén keer per twee jaar organiseren we een Fancyfair. Naast de spelelementen is ook de financiële
opbrengst een doel. Een gedeelte van de opbrengst is voor een goed doel en derest is voor de
school. Afgelopen jaar hebben we er o.a. nieuwe laptops van gekocht.
In het jaar dat er geen Fancyfair is, is er een projectweek.
Sportactiviteiten
Vanaf groep 5 doen alle groepen twee/drie keer per jaar mee aan een sporttoernooi. Kinderen
komen zo in vier jaar tijd in contact met diverse sporten. Het doel ervan is: kennis maken met een
bepaalde (team)sport en beleving van spelplezier.
Zo passeren de revue:
gr.5 : atletiek en korfbal
gr.6 : hockey en voetbal
gr.7 : basketbal en wifflebal
gr.8 : zwemmen en handbal.
Voor de groepen 7 en 8 is er in september een “Dronter” sportdag.
Tevens is er in juni de mogelijkheid om in schoolverband aan de avondvierdaagse mee te doen.

Cultureel aanbod
CKV
Wij vinden het kennis nemen van verschillende culturele zaken een belangrijk onderdeel in ons
onderwijsaanbod. School moet een werkplaats zijn, waar talenten van kinderen ontwikkeld en
gestimuleerd moeten worden. Bij de kunstwerkplaats (onderdeel van de Meerpaal) nemen wij voor
alle groepen een theatervoorstelling af. Naast deze voostellingen is het streven om met elke groep
ook een cultureel uitstapje (excursie) te maken.
Cultuurplan
Op school werken we met een cultuurplan. Voor muziek werken we met de muziekmethode
1,2,3 ZING! Het komende schooljaar gaan we aan de slag met oriëntatie op een methode beeldende
vorming.
Interne cultuurcoördinator is Greet Wierda.
De bibliotheek
De bibliotheek biedt aan kinderen en leerkrachten een schat aan informatie. Wij maken als school
ook gebruik van het aanbod van de bibliotheek van projectcollecties, bezoek aan en instructie in de
bibliotheek voor de groepen 3 en 6, activiteiten met betrekking tot de kinderboekenweek en overige
leesbevorderende activiteiten.
Drie jaar geleden hebben we samen met de bibliotheek een start gemaakt om “Scoolwise” te
implementeren bij ons op school. Hierbij staat leesbevordering centraal. Ieder kind is automatisch lid
van de bibliotheek via school. In de school is een bibliotheek opgebouwd met behulp van de
Flevomeerbibliotheek. Daarbij zijn veel overeenkomsten te zien met de Flevomeerbibliotheek, zoals
het coderings- en uitleensysteem. Dit jaar gaan we verder met de implementatie van “Scoolwise”.
Juf Wilma Evers is coördinator leesbevordering.
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H.6: De ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Zorgprocedure
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook
mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen. De ontwikkeling van de
leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd met behulp van observaties, methode gebonden toetsen,
methode onafhankelijke toetsen (het Cito LOVS) voor de cognitieve ontwikkeling en KANVAS (socialeemotionele ontwikkeling).
Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven
we de leerlingen extra ondersteuning.
In ons intern zorgdocument staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. Naast het zorgplan
beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke
leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden, welke samenwerkingsrelaties we hebben en welke extra
ondersteuning aangevraagd en ingezet kan worden.
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, maar formeel gebeurt dit bij de
groepsbesprekingen (3x per jaar, net na start schooljaar en na de midden- en eindtoetsen). Tijdens
de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel, gestelde
doelen en aanpak, de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen.
De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. Eventuele
vervolgacties worden uitgevoerd.
We werken met onderwijsplannen. Per vakgebied staan hierin onze ambities, afspraken en doelen
beschreven. We vullen 2x per jaar de groepsoverzichten in. Zo hebben we in 1 overzicht de
resultaten, de onderwijsbehoeften en de drijfdoelen van per groep, per vakgebied. Het werken aan
de drijfdoelen vinden we terug in de klassenmap. (Zie overzicht hieronder handelingsgericht werken
op de Brandaris)
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De belangrijkste kenmerken kwaliteitsaspecten van onze school zijn:
1. De leraren kennen de leerlingen
2. De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te
volgen
3. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de
ondersteuning voor zorgleerlingen
8. De school voert de ondersteuning planmatig uit
9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de ondersteuning na
10. De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding
We kijken naar onderwijsbehoeften van kinderen. Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te
bereiken? Om welke vaardigheid gaat het? Welke aanpak heeft het hiervoor nodig?
Daar waar nodig proberen we extra ondersteuning te geven.
Een leerkracht doet dit niet alleen. Op onze school hebben we een Intern Begeleider, Wendy Doorn,
(ook wel afgekort als IB-er). De IB-er helpt leerkrachten, leerlingen en ouders om daar waar nodig de
ondersteuning op elkaar af te stemmen. Indien nodig doet zij observaties in de groep, voert
gesprekjes met leerlingen, analyseert toets gegevens, organiseert gesprekken en onderhoudt
contacten met externe organisaties.
In alle gevallen is daarbij het contact met ouders van wezenlijk belang. Samen met u bekijken we wat
op dat moment het beste is voor uw kind
Als het gaat om externe organisaties moet u denken aan: CJG, GGD Flevoland, IJsselgroep, MDF
Flevoland (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland), jeugdagenten, leerplichtambtenaar en
andere specifieke externe deskundigen.
Van alle ondersteuning aan kinderen houden we op school een dossier bij: het zogenaamde
leerlingvolgsysteem. Wanneer extra ondersteuning leidt tot een ander uitstroomprofiel in groep 8, u
moet dan denken aan leerlingen die op één of meerdere gebieden (rekenen, spelling, taal,) niet de
doelen van eind groep 6 halen, dan is de school verplicht om voor deze leerlingen samen met de
ouders een Ontwikkelingsperspectief te schrijven. Hierin beschrijven school en ouders het niveau
waarop we denken dat het kind wel zal uitstromen. Dit gebeurt op zijn vroegst vanaf groep 5. Twee
maal per jaar bespreken we de afspraken uit dit perspectief (ook wel OPP genoemd) met u als
ouders.
Mochten we gezamenlijk (leerkrachten en ouders) tot de conclusie komen dat wij niet voldoende aan
een kind kunnen bieden, maar dat we dat met advies en hulp van anderen wellicht wel kunnen, dan
is het mogelijk om uw kind aan te melden bij het basisteam.
In het basisteam zitten standaard; de orthopedagoog van de IJsselgroep, de jeugdverpleegkundige
van de GGD en Schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is het mogelijk om afhankelijk van de
hulpvraag andere deskundigen te laten aanschuiven, bijvoorbeeld Sterk in de klas, of de
Praktijkondersteuner Jeugd Huisartsen. Deze laatste kan een verschillend persoon zijn afhankelijk
van welke huisarts ouders hebben.
Wanneer ouders en leerkracht hebben besloten de leerling aan te melden bij het basisteam wordt
door beiden een aanmeldingsformulier ingevuld. Hierin worden de persoonlijke gegevens van de
leerling vermeld en de hulpvraag omschreven.
Dit kan een leerprobleem zijn, maar ook kan het gedrag van de leerling mede een reden zijn voor de
aanmelding. De ouders wordt verzocht schriftelijk toestemming voor de aanmelding te geven.
Na de aanmelding zal de Intern Begeleider in overleg met de betrokken partijen een datum prikken
waarop allen worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Wanneer in dit gesprek duidelijk
wordt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft die verder gaat dan de school kan bieden dan
kan er bij het onderwijsloket gevraagd worden om een arrangement (tijdelijke expertise van buiten
de school).
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Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan kan er gekeken worden of het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen een optie is. Met een dergelijke
verklaring zou uw kind aangemeld kunnen worden bij bv. een SBO school.
Tot slot vraagt ook het verlaten van de school weer wat speciale ondersteuning: de voorbereiding op
het voortgezet onderwijs.
In de hogere groepen geven we enig huiswerk om de leerlingen alvast te laten wennen aan het
plannen en maken van thuiswerk.
Eind groep 8 doen alle leerlingen mee met de eindtoets, genaamd IEP.
Los van deze eindtoets moeten scholen nu voor 1 maart een voorlopig advies VO uitbrengen. In de
aanloop hiernaar toe zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden met de ouders en leerlingen van
groep 8. Het advies van de basisschool is bindend.
Het Voortgezet Onderwijs heeft een eigen voorlichtingstraject voor ouders en kinderen dat goed
aansluit op de gang van zaken op de basisschool. Er is goed overleg tussen het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs. Ook nadat de kinderen onze school verlaten hebben, zijn er contacten om te
kijken hoe het met uw kinderen gaat en om na te gaan of onze advisering juist is.
Wat is Passend Onderwijs?
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met
de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij
realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van
basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons
schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP)
Onze school biedt basisondersteuning
Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden
De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel
De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Dronten-Lelystad. Blijkt de ondersteuningsvraag
toch complexer, dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra
ondersteuning. (zie website www.passendonderwijslelystaddronten.nl)

Toetsing
Toetsmomenten zijn in een jaarrooster vastgelegd. De groepsresultaten worden door
leerkracht en IB besproken. Aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt in het
groepsoverzicht specifieke aandacht geschonken. Mocht dit op den duur niet voldoende
zijn dan kan er besloten worden om een ontwikkelingsperspectief te schrijven.
De groepsresultaten worden door directie en team ook op schoolniveau besproken als
onderdeel van de kwaliteitszorg. Uit deze bespreking kunnen acties van diverse aard volgen
op individueel niveau, groepsniveau of schoolniveau. Hierbij kunt u bijv. denken aan na- of
bijscholing, vervanging/aanschaf van een methode, actieplan om een bepaald onderdeel op
een hoger niveau te krijgen.

Hoogbegaafdheid
Binnen het passend onderwijs zal elke school zijn invulling moeten geven aan de groep
(hoog)begaafde kinderen. Ook op de Brandaris hebben we hier beleid op gemaakt. In het beleidsplan
staat het hele proces van signaleren en diagnosticeren van mogelijke hoogbegaafdheid stap voor
stap beschreven. Wij gebruiken op alle Antebasisscholen het DHH. Dit is het Digitale
Handelingsprotocol Hoogbegaafden. Hierin kunnen we een goed beeld krijgen van de voorsprong die
een kind heeft. Met behulp van vragenlijsten voor ouders, leerkracht en het kind wordt een
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compleet beeld van het kind verkregen. Gekeken wordt naar mogelijke faalangst, werkhouding,
motivatie, leerstrategieën en persoonlijkheidseigenschappen.
Wat doen wij concreet met hoog- of meer begaafde leerlingen? Op de Brandaris werken wij met
Levelwerk. Dit is een methode speciaal ontwikkeld voor de hoogbegaafde leerlingen. Er zijn 9 kisten,
bedoeld voor groep 1 t/m 8. In principe is er voor elke groep een kist, met een uitloop voor de hele
snelle leerlingen in groep 8.
Voor de kleutergroepen voorziet met name de methode
“Onderbouwd” in extra stof voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Levelwerk wordt hier
aanvullend bij ingezet. Hiernaast maken we gebruik van
de werkmap “Denktijd”, een opdrachten map voor
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1, 2
en 3.
Verdeeld over 5 periodes krijgen leerlingen werk dat ze
zelf moeten plannen. De tijd die hiervoor beschikbaar is,
krijgen de kinderen doordat ze hun werk compacten
(minder maken van het reguliere werk).
De vakgebieden waar de kinderen extra in uitgedaagd worden zijn: rekenen, taal (o.a. vreemde talen)
en allerlei (o.a. denkspelletjes, spreekbeurten, hulp zijn in de onderbouw). Het gemaakte werk wordt
ook beoordeeld.
Het niveau van Levelwerk is hoog, zodat kinderen hun capaciteiten echt moeten aanspreken. Dat is
ook één van de pijlers waarop Levelwerk is ontwikkeld. Hoogbegaafde leerlingen moeten uitgedaagd
worden en ook frustratiemomenten kennen. Hierdoor leren ze om te gaan met tegenslagen en wordt
hun doorzettingsvermogen op de proef gesteld.
Levelwerk wordt ook gedeeltelijk ingezet om meer begaafde kinderen op één gebied extra uitdaging
te bieden.
Elke periode wordt ook afgesloten met een beoordeling, zodat het werken met Levelwerk geen
vrijblijvendheid wordt. Er worden eisen aan de kinderen gesteld en we nemen hun werk en resultaat
serieus. Zowel de leerlingen als de leerkracht vullen een evaluatie in en in een kort eindgesprek
worden deze met elkaar vergeleken. Tenslotte wordt hiervan ook in het rapport verslag gedaan.
Daarnaast zijn we de afgelopen jaren ook begonnen met het inzetten van een digitale leeromgeving:
Acadin. Kinderen kunnen op basis van hun eigen interesse een werkopdracht kiezen. Eén keer per
week gaan ze uit de klas en krijgen begeleiding van ouders. Het is ook mogelijk om hier in de klas
verder mee te werken. Kinderen die in de klas laten zien dat ze meer uitdaging nodig hebben komen
in aanmerking voor Acadin. De maximale grootte van het groepje is 6 leerlingen.
Tot slot kunnen hoogbegaafde kinderen uit de groepen 4 t/m 8 in aanmerking komen voor de
bovenschoolse plusklas van Ante basisscholen: A-Kwadraat. Groep 8 volgt elke donderdag lessen op
het Almere College. Groep 4/5 en 6/7 krijgen om de week les op het Wilgerijs.
A-Kwadraat, binnen Ante basisscholen, heeft als algemene doelstelling: Het tegemoet komen aan de
speciale onderwijsbehoeften van cognitief getalenteerde (meer-en hoogbegaafde) leerlingen binnen
een “peer” groep met ongeveer dezelfde leeftijd.
Meer specifiek doelstellingen zijn:
1. Leren leren:
- Leerlingen leren planmatig te werken, ze gebruiken passende leerstrategieën en leren doorzetten.
(leerkuil/mindset)
- Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.
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2. Leren denken:
- Leerlingen leren in welke manier van denken hun kracht ligt: analytisch, creatief of praktisch
denken. Zij zetten deze kennis in tijdens A-Kwadraat.
- De leerlingen leren naar zichzelf te kijken (zelfreflectie) en doen aanpassingen waar dat nodig is
(metacognitie)
- Leerlingen worden zich bewust van hun sterke en zwakke executieve functies en ontwikkelen zich
hierin.
3. Leren voor het leven:
- Leerlingen leren samen te werken en te overleggen met anderen (ontwikkelingsgelijken)
- Leerlingen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leren omgaan met hun emoties als
zij tegen lastige situatie aanlopen.
De belangrijkste kenmerken waaraan wij vinden dat onze doelgroep het beste gesignaleerd kan
worden zijn:
· Er is op de LVS CITO toets voor een langere periode sprake van een hoge I+-score op de volgende
vakgebieden: rekenen en begrijpend lezen.
· Bij het doortoetsen heeft de leerling een didactische voorsprong van tenminste1 jaar op de
vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. Dat betekent dat de leerling op deze toetsen nog
steeds een I-score behaalt; · De leerling voldoet aan leerling kenmerken van hoogbegaafde; (DHH) ·
Er kan sprake zijn van een versnelling in de basisschoolperiode.

Sterk in de Klas.
In samenwerking met de Gemeente Dronten is de interventie “Sterk in de Klas” ingezet binnen
verschillende basisscholen.
De begeleidster die dit uitvoert is Evelien Heijboer.
Haar achtergrond is de Jeugdzorg vanuit de organisatie Triade. Iedere maandag zal zij aanwezig zijn
op de Brandaris. Hieronder vindt u informatie van Evelien over de inzet en werkwijze van Sterk in de
Klas.
Lees, ontdek en beleef: Sterk in de Klas binnen het Basisonderwijs
Ieder kind is fantastisch
Ieder kind heeft talenten
Ieder kind heeft kwaliteiten
En ieder kind heeft vaardigheden.
Sommigen zijn al volop aanwezig,
andere kunnen nog ontwikkeld of ontdekt worden.
Hoe zou het zijn als je kind leert werken met zijn of haar mogelijkheden? Dat zij bewust worden van
zichzelf, hun kwaliteiten en talenten en hierin ervaren dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Dat
er altijd een manier, een weg is om deze te ontdekken!?
Wanneer kun je Sterk in de Klas inzetten?
Sterk in de Klas kun je inzetten voor diverse vragen. Een aantal voorbeelden:
* Als een kind meer zelfvertrouwen wil; ik help hierbij door ze in hun eigen kracht te zetten en
letterlijk te laten ervaren hoe zij zelfverzekerder kunnen worden
* Als een kind druk is in zijn/haar hoofd; ik help hierbij om samen te kijken wat al die drukte, chaos is
en hoe het rustig kan worden in zijn/haar hoofd
* Als emoties de baas zijn over het kind gaan we leren om de rollen om te draaien; ‘Het kind is zijn
emoties de baas.’
* Op school komt pesten voor; een kind kan de pester zijn of gepest worden; met elkaar gaan we in
gesprek en eraan werken hoe dit komt en hoe kun je daar anders mee leren omgaan?
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* Kinderen kunnen hoog gevoelig, hoogbegaafd, beelddenkers zijn; wat betekent dat voor een kind in
de klas? Voor de leeromgeving, voor de klasgenoten en leerkracht? Hierin gaan we samen op
ontdekking en dat kan een hele ‘reis’ zijn.
* Mijn passie is om kinderen en ouders zelfvertrouwen te geven, hun eigen kracht te laten ontdekken
en te gebruiken. Samen gaan we kijken hoe je het beste uit jezelf kunt halen en ervaart dat er zovéél
dingen zijn waar je goed in bent. Ieder kind is uniek, heeft zijn kwaliteiten en het is mooi om te zien
als ze deze ontdekken! Leren ervaren dat je goed in je vel zit, je hier blij van wordt en gewaardeerd
wordt door de ander! Dat betekent in de praktijk dat elke begeleiding ook anders verloopt omdat elk
kind anders is.
De werkwijze:
* Een leerling kan via de leerkracht, Intern Begeleider of via mij bij Sterk in de Klas komen
* Tijdens een gesprek bekijken we met elkaar wat Sterk in de Klas kan betekenen voor het kind in de
klas en thuis
* We spreken met elkaar af wat de gewenste situatie is; wat het kind en ouders willen bereiken
* Met elkaar spreken we af hoe Sterk in de Klas vorm gaat geven aan de begeleiding; individueel of
groepsgewijs.
* Op school maken we met elkaar de verbinding: het kind, zijn ouders en de leerkracht! Samen staan
we Sterk!
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H.7: De ontwikkelingen in onze school, de resultaten en de kwaliteitszorg
De maatschappij
Net als de maatschappij, blijft ook het onderwijs steeds in beweging.
Het thema van de laatste jaren is: meer zorg voor kinderen in de basisschool en minder verwijzingen
naar het speciaal onderwijs. Dit proces begon met Weer Samen Naar School (WSNS) en heeft nu zijn
vervolg in Passend onderwijs.
Voor de leerkrachten betekent het dat zij de leerlingen steeds individueler moeten behandelen en
dus steeds specialistischer in de begeleiding moeten worden. Resultaat gericht werken eist van
iedere leerkrachtveel didactische, pedagogische en organisatorische vaardigheden: het is de
leerkracht die er toe doet!
Scholing en studiedagen staan dan ook jaarlijks op ons programma.
Individueler lesgeven betekent ook nog beter kijken naar kinderen en geregeld overleg met ouders.
Daardoor ontstaan extra hulp en/of aparte programma’s. Om dit proces te begeleiden is de functie
van Intern Begeleider onmisbaar.

De opvoeding
Een snel veranderende maatschappij brengt ook een ander opvoedingspatroon met zich mee. Als we
o.a. denken aan één ouder gezinnen, aan werkende ouders, aan de invloed van radio, tv en de
computer, dan zijn de veranderingen duidelijk. Kinderen leren nu anders, dan wij vroeger.
Dat er “een ander soort” kinderen ontstaat, merkt u als ouder en dat merken wij op school.
Wij moeten daar mee leren omgaan en daar op inspelen en dat betekent vaak ook aanpassen aan
deze gewijzigde/veranderde omstandigheden.

Nieuwe methoden, vakgebieden en ontwikkelingen
Ook nieuwe methodieken en soms zelfs nieuwe vakgebieden zorgen mede voor ontwikkeling van het
onderwijs in de school. Het gebruik van digiborden, computers en techniek in de basisschool, zijn
daar voorbeelden van.
Daarnaast zijn na verloop van tijd gebruikte methoden versleten of verouderd en moeten daardoor
vervangen worden.
Momenteel zien we steeds meer een verschuiving naar digitale leermethodes, waardoor
leerlingboeken en soms ook werkboeken overbodig worden.
Welke ontwikkelingen zijn er geweest voor het schooljaar 2018-2019?
 Heroriëntatie op de autonomie van het kind (plannen, keuzes maken, verantwoordelijkheid
nemen, zelf doelen stellen)
 Twee maal per jaar zelfevaluatie van de school (toetsresultaten en verbeterplannen)
 Afname van kwaliteitskaarten (WMK) om ons onderwijs te optimaliseren
 Vervolg scholing in talentontwikkeling
 Implementatie methode Engels (Take it easy) voor de groepen 5 en 6
 Inrichting en openstelling van een digitaal ouderportal
 Onderzoek, voorlichting en ouderraadpleging m.b.t. “Andere schooltijden”
 Oriëntatie op groepsplanloos werken/werken vanuit doelen
 Uitrol naar de groepen 5 en 6 in het werken met chromebooks
 Implementatie “Bouw”
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Welke ontwikkelingen staan er gepland voor het schooljaar 2019-2020?
 Werken vanuit leerlijnen/doelen i.p.v. groepsplannen
 1e fase “Verbeterplan Rekenonderwijs” (werken vanuit het drieslagmodel in samenhang met
het werken vanuit leerlijnen/doelen)
 Vervolg scholing in talentontwikkeling
 Talentontwikkeling vorm geven: Talentposter per kind maken, Talenturen invoeren,
Talentgesprekken voeren (+ scholing leerkrachten hierop)
 Scholing team op de 21st century skills
 Oriëntatie op Wetenschap & Techniek (o.a. programmeren)
 Twee maal per jaar zelfevaluatie van de school (toetsresultaten en verbeterplannen)
 Afname van kwaliteitskaarten (WMK) en enquêtes om ons onderwijs te optimaliseren
 Implementatie methode Engels (Take it easy) voor de groep 4 en uitproberen in de groepen 1
t/m 3
 Uitrol naar de groepen 1 t/m 4 in het werken met chromebooks/tablets
 Collegiale consultatie faciliteren voor het team (bij elkaar kijken, leren van elkaar)

Uitstroom naar het vervolgonderwijs
Het voortgezet onderwijs stuurt een aantal jaren lang de rapportcijfers van onze oud leerlingen naar
onze basisschool. Dit zijn voor ons interessante gegevens, aangezien we op deze manier kunnen zien
of onze advisering juist was. Gelukkig blijkt steeds weer, dat onze leerlingen in hoge mate aan de
verwachtingen voldoen.
De uitstroomgegevens van het schooljaar 2018 - 2019
In maart 2019 zijn de adviesgesprekken met de ouders geweest, waarin besproken werd naar welke
richting in het voortgezet onderwijs de kinderen uitstromen. Hieronder ziet u hoe dat heeft
uitgepakt:
Waar gaan onze 23 kinderen naar toe in het voortgezet oderwijs?
Ichtus college:
4 leerlingen
Almere college:
18 leerlingen
Vakcollege Emmeloord:
1 leerling
Uitstroom
BBL
3 kinderen
Mavo 4 kinderen
Havo 7 kinderen
VWO 2 kinderen

KBL
Mavo/Havo
Havo/Vwo

3 kinderen
2 kinderen
2 kinderen

Eindtoets (IEP) groep 8
Groep 8 heeft in april de verplichte eindoets gemaakt en daarvoor gebruiken wij de goedgekeurde
IEP-toets. Alle kinderen moeten hier aan mee doen, maar na afname hoeven in sommige gevallen
bepaalde kinderen niet mee te tellen. Dit jaar zijn dat 2 kinderen in onze groep, omdat zij onder
bepaalde voorwaarden op een eigen leerlijn zitten (OPP).
De huidige groep 8 heeft erg goed gescoord! Dat was ook wel de verwachting, maar toch….
Als we alle kinderen meetellen was de gemiddelde schoolscore 83,2. Na correctie (twee kinderen
eraf) is de gemiddelde schoolscore zelfs 86,6(!) Het landelijk gemiddelde ligt op 81.
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Resultaten eindtoets groep 8 afgelopen 5 jaar
Schooljaar:
Landelijk gemiddelde:
2014-2015
535,4
2015-2016
80
2016-2017
78
2017-2018
81
2018-2019
81,6

De Brandaris:
537,1 (Cito)
81 (IEP)
75 (IEP)
83,2 (IEP)
83,4 (IEP)

Kwaliteitszorg en zelfevaluatie
Op de Brandaris willen wij de kwaliteit van ons onderwijsaanbod voortdurend tegen het licht
houden, om het te verbeteren waar dat nodig is. Hoe dan we dat?
 werken met goede en moderne (digitale) methoden
 waar mogelijk steeds meer gebruik maken van ict middelen
 een goed geschoold team, dat regelmatig in teamverband of individueel aan
deskundigheidsbevordering werkt
 professionalisering door het hanteren van de gesprekkencyclus: functioneringsgesprekken,
popgesprekken (pop = persoonlijk ontwikkelingsplan) en beoordelingsgesprekken
 collegiale consultatie en klassenconsultatie (door directeur/intern begeleider)
 we volgen nauwgezet de resultaten van de leerlingen
 we doen aan zelfevaluatie door trendanalyses te maken van de leerlingen- groep- en
schoolresultaten in het Cito leerlingvolgsysteem
 indien mogelijk, bieden we individuele hulp in de vorm van ambulante begeleiding, r.t., of
meer handen in klas (inzet van onderwijsassistenten)
 we evalueren ( de diverse aspecten van) ons onderwijs op een cyclische manier: analyse,
(nieuwe) opzet, uitvoering, evaluatie, borging
De volgende middelen staan ter beschikking om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te
verbeteren:
 Inspectierapporten: laatste inspectierapport van juni 2019 was ruim voldoende
 Audits door collega-directeuren en IB-ers
 CITO-tussentoetsen (groep 2 t/m 7) en Drempelonderzoek (eind groep 7)
 IEP toets (eind groep 8)
 Methode gebonden toetsen
 Observatie en registratiesystemen: Cito-LVS, Kanvas, Onderbouwd
 Enquêtes/zelfevaluatie instrumenten. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsinstrument
“WMK” (Werken Met Kwaliteitskaarten) en het leerlingvolgsysteem vanuit Parnassys
 Arbo-rapport (risico inventarisatie)
 Scholing en training van directie en leerkrachten.
Wij werken samen met de volgende instellingen:

De IJsselgroep



kan leerkrachten begeleiden zodat deze de leerlingen beter kan helpen
kan leerkrachten helpen een leerling te observeren om daarna een handelingsplan op te
stellen
 kan testen en onderzoeken afnemen bij leerlingen
 kan helpen bij het verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs
 kan teams begeleiden, zoals dat nu plaats vindt in het werken met groepsplannen
Voor alle duidelijkheid: Als wij contact met de IJsselgroep over uw kind willen dan hebben wij altijd
uw toestemming en handtekening nodig. Over de uitslagen en het vervolg van toetsen en testen
worden ook altijd gesprekken met ouders gevoerd.
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De logopediste onderzoekt en test de oudste kleuters en op verzoek van de
leerkracht/ouders (U moet hier altijd toestemming voor verlenen).



Het Basisteam. Vanuit de GGD is voor iedere school een jeugdverpleegkundige aangesteld.
Zij maakt deel uit van het basisteam, dat uit verschillende disciplines bestaat. Standaard
nemen hier aan deel: de IB-er en de schoolbegeleider vanuit de IJsselgroep, Aanvullingen
kunnen zijn: de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de praktijkondersteuner
Jeugd, schoolmaatschappelijk werker en overige externe hulpverleners. Telefoonnummer
GGD: 088-0029920
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Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Als ouder of verzorger wilt u het goed doen voor uw kind(eren), maar soms heeft u misschien ook
vragen over de opvoeding. U kunt dan altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het
CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het
nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen
helpen. U kunt er met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld over:
 veilig internet
 gezondheid
 omgaan met verdriet
 moeilijk gedrag
 groei en ontwikkeling
Onze school werkt nauw samen met het CJG om ouders en kinderen met vragen zo snel mogelijk te
helpen. Dat hoeft niet altijd om iets heel moeilijks te gaan, ook “kleine” vragen zijn welkom bij het
CJG!
U kunt het CJG bereiken via:
 www.cjgdronten.nl, hier vindt u al heel veel informatie. U kunt hier ook een persoonlijke
vraag stellen via het contactformulier;
 Tel. 0321-388 910 (24 u/dag, 7 dagen per week);
 CJG app voor iPhone en iPad;
 Activiteiten op school. De directeur van de school weet welke activiteiten het CJG
organiseert in onze school dit jaar!

Veiligheid op school
De Brandaris heeft een Veiligheidsplan waarin het beleid m.b.t. sociale en fysieke veiligheid voor
kinderen en medewerkers beschreven is. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd.
Op de Brandaris wordt het protocol “Veilig op School” gehanteerd. Hierin staan o.a. de gedragscodes
vermeld, waaraan iedere medewerker van Ante basisscholen zich dient te houden en ligt ter inzage
op school.
De Brandaris hanteert een anti-pestprotocol en sociaal leerlingvolgsysteem (Kanvas) gebaseerd op de
Kanjertraining.
Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling hanteert de school het stappenplan in de
vernieuwde landelijke meldcode. Indien nodig, wordt Veilig thuis ingeschakeld voor advies of
interventies.
Kinderen (gr. 5 t/m 8), ouders en leerkrachten worden periodiek bevraagd op het gebied van
welbevinden en/of sociale veiligheid.
De school beschikt over een anti-pest coördinator. Eenmaal per twee jaar wordt deze bijgeschoold.
Op de Brandaris zijn 2 contactpersonen aangesteld (Mayke Zuidhof en Fokke Bakker) waar klachten
m.b.t. bijvoorbeeld ongewenst gedrag kunnen worden gemeld.
De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (LKC). Zie voor meer informatie pag. 36.
De school laat iedere 4 jaar een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) onderzoek uitvoeren en
beschikt over een ontruimingsplan en opgeleide BHV-ers.
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H.8: Ouders en school
Inleiding:
Voortbordurend vanuit de algemene visie van onze school (centraal in ons onderwijs staan de 3
psychologische basisbehoeften van het kind: relatie, autonomie en competentie), is hier specifiek
beschreven wat onze visie op ouderbetrokkenheid is. Hiermee willen wij de ondersteuning bij het
ontwikkelen van de drie basisbehoeften van het kind versterken.
Een beleidsnotitie ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met
en voor ouders ontplooit. Hoe en waarom wil de school ouders bereiken?
Bouwen aan een structureel planmatig beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid en educatief
partnerschap vraagt de inzet en betrokkenheid van alle geledingen van de school. Bij
ouderactiviteiten op school zijn de ouders zowel partner als doelgroep. Zij moeten betrokken
worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteiten. Zo blijkt uit (inter)nationaal
onderzoek, dat we positieve effecten kunnen verwachten van ouderbetrokkenheid op school
(contact tussen leraren en ouders en ouderparticipatie). Het grootste effect wordt vooral bereikt
door ouderbetrokkenheid thuis (samen lezen, helpen bij huiswerk, praten over school). Daarbij is het
wel een voorwaarde dat de school deze ouders als serieuze gesprekspartners ziet. Niet alleen
feitelijke samenwerking, maar ook de houding en verwachtingen van leraren doen ertoe. De school
kan haar kwaliteit vergroten doordat de leerkracht de omgeving van het kind beter kent en daardoor
beter zicht heeft op wat het kind nodig heeft om goed te kunnen presteren.
Gedeelde verantwoordelijkheid draagt hierdoor bij aan het welzijn van de kinderen. De directie en
het schoolteam geven de relatie en activiteiten met de ouders samen vorm. Het is daarom van
essentieel belang dat het hele team meedenkt en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor deze
activiteiten.
Wij zijn er daarom van overtuigd, dat verhoogde ouderbetrokkenheid leidt tot hogere onderwijs
opbrengsten.
Bovenstaande maakt vooral duidelijk dat er een interne noodzaak is om zorgvuldig om te gaan met
ouders in onze school. Dit komt de kwaliteit van de school ten goede en het zorgt voor winst voor
alle betrokkenen, vooral voor de kinderen!

Visie op ouderbetrokkenheid:
Sws de Brandaris ziet ouders als partner. Partner in de opvoeding, partner in gesprekken en partner
in educatie. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn
pedagogische en didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Educatief
partnerschap betreft het aannemen van een passende grondhouding van alle betrokkenen in de
school: open staan voor elkaar, wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid en de intentie om
samen te werken. Deze grondhouding vormt de basis die nodig is, om een gezamenlijke visie te
kunnen ontwikkelen en te investeren in de daarvoor noodzakelijke onderlinge dialoog en activiteiten.
De school werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol
en verantwoordelijkheid. Wij geven aan wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij
de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van de ouders verwachten. Wij zijn open in ons
handelen en communiceren. In de communicatie tussen school en ouders brengen beide partijen op
basis van gelijkwaardigheid hun kennis, ervaringen en bevindingen in. Uiteindelijk gaat het erom, dat
ouders en school eenzelfde perspectief krijgen op de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.
Daarbij is er niet alleen oog voor de ontwikkeling en de vorderingen die het kind op school laat zien,
maar bijvoorbeeld ook voor diens functioneren thuis en in de vrije tijd. Uiteindelijk levert een goede
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samenwerking tussen school en ouders een bijdrage aan de prestaties die de kinderen op school
leveren, laten we hier samen voor gaan!
Hieronder kunt u lezen hoe wij graag met u willen samenwerken aan een optimale
basisschoolperiode voor uw kind.
1) Waarom vinden wij de samenwerking met ouders zo belangrijk:
Wanneer school en ouders elkaar kennen en vertrouwen en wanneer de communicatie tussen
beiden goed verloopt, kan de school het onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk inrichten. Het leren
kan dan thuis verder gaan, doordat u ernaar vraagt en erover praat met uw kind. Kinderen presteren
beter op een school die een goed contact heeft met de ouders. En dat is wat wij graag willen: “eruit
halen wat erin zit”, zowel wat betreft het leren als ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind. In de samenwerking met ouders vinden wij het van belang dat de onderlinge verwachtingen
helder zijn. Wat u van ons mag verwachten als school alsmede onze eigen verwachtingen, treft u
daarom hieronder aan.
2) Wat mag u als ouders van school verwachten:
Ieder kind is uniek en heeft een eigen onderwijsbehoefte. U mag van ons verwachten dat wij het
leerstofaanbod afstemmen op de ontwikkeling van uw kind om zo het beste uit uw kind te halen. De
school richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar daarnaast ook op het gebied
van creativiteit en de noodzakelijke vaardigheden op sociaal, cultureel en lichamelijk gebied. U mag
van school verwachten dat zij op een respectvolle manier omgaat met leerlingen en ouders.
Verder mag u van ons verwachten:
- dat we het onderwijsaanbod zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op de behoefte van de
leerlingen.
- dat u op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen van uw kind.
- dat u op de hoogte wordt gebracht van activiteiten of veranderingen.
- dat de school aan de bel trekt als zij zich zorgen maakt over uw kind.
- dat bij langdurige ziekte van een leerling, toch adequaat onderwijs gevolgd kan worden.
- dat de school het kind helpt om een kritische en onderzoekende houding te verwerven.
- dat de school de kinderen verantwoordelijkheidsbesef wil bijbrengen, leert zelfstandig te
werken en te worden en leert samen te werken en samen te leren.
- dat de school een omgeving en sfeer creëert waar het kind zich veilig en prettig voelt.
- dat de school uw kind de kans geeft zichzelf te ontwikkelen en zelf ontdekkend te werk kan
gaan.
- dat uw kind leert omgaan met (nieuwe) media, zoals internet en sociale media.
- dat we werken met uitdagende en moderne leermiddelen en apparatuur.
- dat we een open, eerlijke en respectvolle dialoog met ouders aangaan over de cognitieve en
sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.
- dat we ons bewust zijn van onze professionaliteit en van daaruit, in de dialoog met ouders,
oog hebben voor de diversiteit van de ouders.
- dat we van formele gesprekken met ouders een verslag maken en afspraken vastleggen.
Daarnaast mogen de ouders van onze school verwachten dat er kwalitatief goed onderwijs wordt
gegeven. Indien nodig het onderwijs ook
aangepast wordt in het belang van het kind
en dat de ouders daarvan op de hoogte
worden gesteld. Ook willen we ouders het
gevoel geven dat zij WELKOM zijn en dat
basisschool Sws de Brandaris een
laagdrempelig, open instituut is waar zij al
hun vragen kunnen stellen.
Onze grenzen betreffen de
klassenorganisatie en het
onderwijsprogramma, dit is en blijft primair
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de verantwoordelijkheid van de school. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze eigen autonomie
als het gaat om het maken van gefundeerde keuzes op basis van deze aspecten.
3) Wat verwachten wij als school van ouders:
Weet u hoe u het beste kunt bijdragen aan de leerprestaties van uw kind? Door uw kind regelmatig
te vragen hoe het was op school en wat hij/zij die dag het leukst of het minst leuk vond. En door zo
nu en dan een handje te helpen bij het oefenen van leerstof. Maar ook door de leerkracht van uw
kind te informeren wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, of wanneer u grote veranderingen in
gedrag signaleert. Daarnaast verwachten wij van u een aantal zaken die vanzelfsprekend lijken, maar
die we toch graag willen benoemen, zoals:
- dat uw kind elke dag op tijd op school aanwezig is
- dat uw kind voldoende slaap krijgt
- dat u ons iets laat weten als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan
komen
- dat uw kind gymkleding mee naar school neemt op de dagen dat er gymnastiekonderwijs is
- dat u wacht op het plein als u uw kind komt ophalen en in ieder geval het klaslokaal verlaat
bij het belsignaal als u uw kind komt brengen
- dat u waar mogelijk meewerkt aan/zich opgeeft voor activiteiten op school
- dat u niet met vragen blijft zitten, maar ze aan ons komt stellen. Zo kunnen we ervoor zorgen
dat uw kind goed onderwijs krijgt en dat alle mogelijkheden die uw kind heeft ook worden
gebruikt
- dat u kennis heeft genomen van de uitgangspunten en de visie van de school, deze tevens
ondersteunt en uitdraagt naar uw kind
- dat u een open, eerlijke en respectvolle dialoog wilt aangaan met de leerkracht over de
ontwikkeling van uw kind
- dat u samen wilt werken aan een doelgerichte aanpak en de afspraken die met elkaar
gemaakt worden nakomt
- dat u relevante informatie over het welzijn van uw kind met de leerkracht deelt
Daarnaast verwachten we dat ouders op (rapport)gesprekken en op informatie/ouderavonden
aanwezig zullen zijn. Ook verwachten we, dat ouders open staan over het gedrag van hun kind en dat
ze tevens meewerken wanneer hun kind extra (externe) hulp nodig heeft.
4) Criteria en acties voor goede ouderbetrokkenheid:
Voor ons vormen de onderstaande criteria de ‘peilers’ voor een optimale ouderbetrokkenheid:

-

- Onze school heeft een heldere visie op
ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school
aan ouders blijkt hoe belangrijk wij
ouderbetrokkenheid vinden. Ook in het gedrag van de
medewerkers van de school is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.
- Onze school laat zien dat leraren, leerlingen en
ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
Wanneer leraren, leerlingen of ouders met voorstellen
of vragen aangaande ons beleid komen, wordt daar
altijd zorgvuldig op gereageerd.
- Op onze school is aan alles te merken dat alle leraren,
ouders en leerlingen welkom zijn bij ons.
Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de
leerresultaten. Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
Iedereen heeft zijn eigen inbreng. Leerlingen worden in de loop der jaren, waar zinvol, ook
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-

-

uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken over hun vorderingen. Wij gaan uit van
gelijkwaardigheid en realiseren ons de verschillende rollen die we in de gesprekken innemen.
En natuurlijk streven we naar kwaliteit in onze gesprekken.
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop
aanspreekbaar.
Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor
leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich
verantwoordelijk.
Bij bijeenkomsten met ouders en leerlingen streven we naar een hoog deelnamepercentage.
De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot
uiting in dit criterium.

Contacten school - ouders
De rol van de ouders in de school is dus een heel belangrijke. Als u tevreden bent over de door u
gekozen school, dan nemen uw kinderen dat heel snel over. Samen maken we die school en samen
zijn we er verantwoordelijk voor. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er over en weer veel en
goede informatie is.
Naar de ouders toe rapporteren wij twee keer per jaar schriftelijk. Elk jaar beginnen we met
startgesprekken om verwachtingen over en weer uit te spreken. Daarnaast is er volop
gelegenheid om met de betrokken leerkracht over het wel en wee van uw kind te spreken.
Voor kinderen die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben, is een intern
begeleider beschikbaar. Als er een handelingsplan wordt opgesteld, dan wordt dit altijd met
de ouders besproken.
Vanuit school hebben wij een aantal vaste contactmomenten ingesteld. De spontane contacten
blijven natuurlijk ook erg waardevol. Keer op keer blijkt weer dat een gesprek over een zorg of
probleem veel oplost.
We zetten de geplande momenten even op een rijtje:











Het eerste gesprek is meestal met Gerda Jochems (schoolleider en onderbouwcoördinator).
Uw kind wordt vier jaar en moet voor het eerst naar school of, u gaat verhuizen of u komt in
Dronten wonen en u wilt informatie over de school in Dronten. Dit eerste gesprek van
ongeveer een uur moet u een indruk geven van sfeer en werkwijze van onze school. Wij
handelen volgens het aannameprotocol van Ante basisscholen, dat op school ter inzage ligt.
Voordat 4-jarigen echt naar school gaan kunnen zij twee ochtenden meedraaien in de
nieuwe groep. Als het noodzakelijk is, mag u als ouder daar bij blijven. Voor
“verhuiskinderen” kan natuurlijk iets geregeld worden.
Voordat de kinderen op school komen krijgen zij een schriftelijke uitnodiging met daarop
aangegeven, wanneer en bij wie ze verwacht worden.
Als uw kind 1 á 2 weken op school zit wordt u uitgenodigd voor een gesprekje met de
leekracht. Van te voren heeft u een vragenlijst ingevuld en deze lijst wordt tijdens dit gesprek
besproken. Zo leren we u en uw kind goed kennen.
In de tweede week van een nieuw schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een
klassenouderavond. De leerkracht van de betrokken groep vertelt dan wat er dat schooljaar
op het programma staat.
In de vijfde week van een nieuw schooljaar organiseren we startgesprekken.
Gedurende het schooljaar zijn er uiteraard mogelijkheden om de voortgang van uw kind te
bespreken.
In januari en juni zijn er de zgn. 10- minuten gesprekken. We bespreken dan met u n.a.v.
rapporten het werk en de resultaten van uw kinderen.
Bij het halen en brengen van kinderen kan er snel iets worden doorgegeven. Als u of wij
vinden dat er iets besproken moet worden, dan maken we een afspraak.
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Maandbrieven, schoolapp en Facebook
Elke eerste donderdag van de maand verschijnt er een maandbrief. Deze wordt u per mail
toegezonden!
In deze maandbrief staan allerlei zaken die op school spelen, daarin worden zaken geregeld en daarin
worden mededelingen gedaan. Ook kunt u zich via antwoordstrookjes opgeven voor verschillende
activiteiten. Het is dus belangrijk om te weten wat er in staat!
Ook werken we op school met een schoolapp: Parro. Als uw kind bij ons op school komt krijgt het
een brief mee met een inlogcode. Met die code kunt u de schoolapp op uw telefoon downloaden en
activeren. Op de schoolapp zetten wij korte berichtjes. Bijvoorbeeld dat de fiets mee naar school
moet voor een voorstelling, of we vragen hulp bij een activiteit op school. Heel handig om even snel
iets aan ouders kenbaar te maken. Tevens kunt u uw kind via de schoolapp ziekmelden.
Daarnaast heeft De Brandaris ook een Facebookpagina. Die gebruiken we om verslag te doen van
diverse acticviteiten op school. We zetten er foto’s en een stukje tekst op. Heel leuk en zeker de
moeite waard om te bekijken. Als u niet wilt dat uw kind op de Facebookpagina van school komt,
kunt u dat aangeven. We houden daar dan rekening mee.

Ouderhulp
Regelmatig hebben wij hulp van ouders nodig om bepaalde activiteiten beter te doen slagen.
Deze hulp is zeer divers. Het kan hulp in de klas zijn omdat er even meer handen nodig zijn, het kan
assistentie bij een festiviteit zijn, hulp bij vervoer bij excursies, schoolkamp, theater, lezen,
handvaardigheid, enz. Via de maandbrief, de app of de groepsleerkracht, benaderen we de ouders.

Ouderraad
Aan onze school is een ouderraad verbonden die bestaat uit minimaal 5 leden.
Het doel van de ouderraad (OR) is het contact tussen ouders en school goed te onderhouden en te
helpen bij diverse activiteiten. De ouderraad vraagt u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage te
leveren. Dankzij deze bijdrage kunnen onderstaande activiteiten georganiseerd worden; sinterklaasen kerstfeest, carnaval, inloopavonden, thema-avonden, sportdag, afscheid groep 8, schoolreis en
een ongevallenverzekering (van en naar school). Het geld komt dus volledig ten goede aan uw kind.
Uw kind wordt niet uitgesloten van deze activiteiten, als u niet betaalt.
In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) wordt de hoogte van de ouderbijdrage besproken.
Uiteindelijk bepaalt de MR of zij wel of niet instemming verleent aan een eventuele
verhoging/verlaging van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze uitspraak is bindend.
In oktober/november worden op de jaarvergadering eventueel nieuwe leden gekozen uit ouders die
zich kandidaat hebben gesteld. Elke ouder die een kind op school heeft kan zich kandidaat stellen.
De OR is te breiken via e-mail adres: or.brandaris@ante.nl
Samenstelling ouderraad
Mw. I. Broekhuizen
Mw. L. Rijpkema
Mw. Y. Dilling
Mw. M. v.d Beek
Mw. I-M Pullen
Mw. H. Oud
Mw. D. Petersen
Mw. J. Ooms
Mw. E. Dolleman
Mw. D. Vermeulen
Mw. S. Meijer

(voorzitter OR)
(secretaris OR)
(penningm. OR/MR, tot 29-10-2019)
(algemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
(lalgemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
(algemeen lid OR)
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Vrijwillige ouderbijdrage
Ook wordt er een financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage afgelegd op deze
jaarvergadering. In de jaarvergadering wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage in 2019-2020 bedraagt:
€ 27, -- voor één kind, € 34,-- voor twee kinderen, € 41,-- voor drie kinderen, enz.
De bijdrage is als volgt samengesteld:
Basisbedrag : € 20,-- per gezin
daarnaast
: € 7,-- per kind
Kinderen die na 1 januari op school komen betalen de helft en kinderen die na 1 april op school
komen betalen niet meer.
Het is mogelijk een betalingsregeling overeen te komen, als u dat wenst.
Bank rek.no. penningmeester o.r.:
Stichting ouderraad Brandaris NL47RABO0112560725

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) van zes leden verbonden: drie leden vanuit de
ouders en drie leden vanuit het schoolteam. De oudergeleding vormt de vertegenwoordiging van de
ouders en zijn intermediair tussen school en bestuur. Voor sommige zaken kunnen zij het
schoolbestuur en/of de schooldirectie advies geven, bij andere zaken wordt hun instemming
gevraagd. Eén en ander is in het medezeggenschapsreglement geregeld. Deze ligt op school ter
inzage.
Drie leden worden gekozen door en uit de ouders, drie leden worden gekozen door en uit het team
van leerkrachten.
Eén MR lid van onze school zit in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het
openbaar onderwijs.
Namens de ouders hebben zitting in de MR :
Dhr. R. van der Plas
(voorzitter MR, GMR lid)
Dhr. J. Amsing
(secretaris MR)
Mw. Y. Dilling
(penningmeester OR/MR t/m 29-10-2019)
Namens het team hebben zitting in de MR:
Mw. W. Evers
(MR lid)
Mw. N. de Lorm
(MR lid)
Mw. G. Wierda
(MR lid)
De MR is te bereiken via e-mailadres: mr.brandaris@ante.nl

Overblijven
Op school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. Dit wordt door ouders geregeld,
die hier de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding voor ontvangen. Per dag is er een team van 8
à 9 medewerkers aanwezig, zodat we op een verantwoorde manier toezicht op uw kind kunnen
houden. Ten alle tijden wordt er gestreefd naar een bezetting van 1 overblijfmedewerker op 15 tot
20 kinderen.
De overblijfmedewerkers zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en hebben de
basiscursus TussenSchoolseOpvang medewerker gevolgd.
Het overblijven wordt georganiseerd door twee coördinatoren. Voor het komend schooljaar zijn dat
Lonneke Geling voor de financiën (kind administratie en facturatie) en Miranda Roos voor de
dagelijkse gang van zaken (team coördinator).
Het aanmelden van nieuwe kinderen kan via het digitale formulier op de website.
Afhankelijk van het aantal dagen, dat uw kind(eren) overblijven, is de abonnementsprijs vastgesteld;
voor het komend schooljaar zijn de tarieven als volgt:
1 dag p/w € 45,-; 2 dagen p/w. € 80,-; 3 dagen p/w € 110,- 4 dagen p/w; € 140,Dit bedrag wordt via de bank/giro overgemaakt. Rek.no. NL27SNSB 095.83.58.702
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t.n.v. Overblijven Brandaris.
Incidenteel overblijven is alleen mogelijk met de strippenkaart. U kunt een strippenkaart kopen door
geld over te maken en strippenkaart en naam van u kind(eren) te vermelden: 10 keer overblijven
voor € 20,- en 20 keer voor € 40,-.
Deze strippenkaart blijft de gehele basisschoolperiode geldig.
Bij de handenarbeidkast hangt een overblijfkalender.
Wilt u hierop zelf uw kind(eren) noteren als hij/zij met een strippenkaart een keer moet overblijven?
Ook een notitie op de kalender dat uw kind(eren) met abonnement een keer niet komt, of op een
andere dag komt als aangemeld, wordt zeer op prijs gesteld.
De overblijfmedewerkers kunnen de zorg voor uw kind(eren) alleen zo goed mogelijk doen, indien zij
van u de juiste informatie hebben ontvangen.
Indien er kinderen niet zijn, die er volgens onze informatie wel horen te zijn, wordt er tijdens overblijf
z.s.m. contact met u opgenomen.

Klachtenregeling Antebasisscholen
Klachtenprocedure:
Indien bij de ouders klachten leven over de school als geheel, de directie of de leerkracht(en), dan
zijn er verschillende mogelijkheden deze te uiten:
 via de desbetreffende leerkracht
 via de directie
 via de MR



via de OR



via de contactpersonen voor melding ongewenst gedrag

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de
toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie,
discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten.
Binnen het openbaar basisonderwijs kunnen zich situaties voordoen waar u als ouders klachten over
heeft. Het beleid van het bevoegd gezag is erop gericht klachten serieus te nemen en problemen op
te lossen en wel op de plaats waar ze thuis horen.
Heeft u een klacht over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel dan
dient u als volgt te handelen:
 Gebeurtenissen met een leerling (bijvoorbeeld pesten, huiswerk, strafwerk): bespreken met de
groepsleerkracht, komen leerkracht en ouder niet tot een oplossing dan bespreken met de
directeur. In vervolg hierop kan, indien nodig, een gesprek worden gevoerd tussen ouder,
leerkracht en directeur.
 Klachten over leerkracht(en) (bijvoorbeeld reacties van leerkrachten naar ouders en/of kinderen,
rapporten): bespreken met de groepsleerkracht. Komen leerkracht en ouder niet tot een
oplossing dan bespreken met de directeur. In vervolg hierop kan, indien nodig, een gesprek
worden gevoerd tussen ouder, leerkracht en directeur.
 Klachten over het school- en/of onderwijsbeleid (bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoonmaak of
pleinwacht): bespreken met de directeur. Afhankelijk van de klacht wordt deze vervolgens
besproken in de teamvergadering en/of de Medezeggenschapsraad.
 Geen oplossing van de klacht: bespreken met bevoegd gezag.
 Klachten anders dan bovengenoemd (bijvoorbeeld over leerplicht, huisvesting): bespreken met
bevoegd gezag. Een klacht dient bij het bevoegd gezag schriftelijk te worden ingediend. Indien
nodig zal op verzoek van bevoegd gezag om een mondelinge toelichting van de klacht worden
verzocht. Het bevoegd gezag dient binnen 14 dagen op de klacht te reageren.
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de
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afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de
klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage op school.
Ante basisscholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) De organisatie komt
voort uit o.a. de Vereniging voor Openbare Scholen (VOS). www.onderwijsgeschillen.nl
Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door JGZ (jeugdgezondheidszorg). Mevrouw
Annemarie van Rossum bepaalt welke klacht er bij welke vertrouwenspersoon terecht komt. Het
telefoonnummer van JGZ is 088-0029920. Elke school heeft een eigen contactpersoon die zaken,
neergelegd bij de vertrouwenspersoon van JGZ, bespreekt. Bij de contactpersonen kunt u klachten
melden m.b.t. ongewenst gedrag.
Op de Brandaris zijn deze contactpersonen Mayke Zuidhof en Fokke Bakker.

Schorsing en verwijdering
Het komt gelukkig bijna niet voor op onze school, maar wanneer dat noodzakelijk is gaan wij te werk
volgens het protocol van Ante basisscholen. Dit protocol ligt op school ter inzage. In het kort komt
het er op neer, dat wij eerst een schriftelijke waarschuwing uitdelen, met ouders in gesprek gaan en
bij herhaling van ongewenst gedrag tot schorsing en/of verwijdering kunnen overgaan. Bij
verwijdering hebben wij de plicht voor een ontvangende school te zorgen.
In ernstige gevallen kunnen wij direct tot schorsing overgaan.
Wij melden schorsing en/of verwijdering bij ons bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en bij de
inspectie van het primair onderwijs.

Communicatie naar gescheiden ouders
Soms is het contact tussen gescheiden ouders zodanig verstoord, dat goed overleg en
informatievoorziening tussen beiden niet meer mogelijk is. In deze gevallen hanteren wij een
protocol, dat op school ook ter inzage ligt voor belangstellenden. Uitgangspunt hierin is, dat in het
belang van het kind beide ouders van informatie worden voorzien over de organisatie op school en
de vorderingen van hun kind(eren). Wij verwachten echter ook van beide ouders, dat zij in het belang
van hun kinderen met elkaar afspreken hoe zij de vorderingen van hun kinderen volgen en
bespreken.

Verkeersveiligheid
De school staat op een zeer verkeersveilige plaats. Alleen bij het halen en brengen van kinderen zou
op de parkeerplaatsen rond de school door het draaien en keren van auto’s een onveilige situatie
kunnen ontstaan. Wij wijzen ouders en kinderen er nadrukkelijk op om daar goed uit te kijken en
voorzichtig te zijn. Vanwege de veiligheid mag er op het Westland, een klein smal toegangsstraatje
naar school, niet met auto’s gehaald en gebracht worden. Ook het parkeren is hier verboden!

Fietsen
De meeste kinderen kunnen uit de wijk waar de school in staat, gemakkelijk lopend naar school
komen. Hoewel wij het niet aan regels willen binden, vragen wij ouders om medewerking om
kinderen zoveel mogelijk zonder fiets naar school te laten komen. U voorkomt daarmee ons
“fietsenstallingprobleem” en de kans op vernielingen wordt verkleind.

Eten en drinken in de pauze
De meeste kinderen nemen iets mee om vlak voor de pauze in de klas op te drinken of te eten. In de
kleutergroepen is het een onderdeel van het programma en in de andere groepen geven we
daarvoor vlak voor de pauze gelegenheid. Ook dit willen we niet aan regels binden, maar een gezond
tussendoortje verdient onze voorkeur.
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Scholierenvervoer
Kinderen die meer dan 6 km. van school wonen, kunnen in aanmerking komen voor
reiskostenvergoeding. Formulieren daarvoor zijn op de afdeling onderwijs van de gemeente Dronten
verkrijgbaar. Informatie op de afdeling leerlingzaken (tel: 388988)

Absentie
Als Uw kind om één of andere reden niet naar school kan komen dan verzoeken wij u dit vóór
schooltijd telefonisch of via de schoolapp door te geven.
Wij verzoeken u met klem uw kind thuis te houden bij koorts, overgeven, diarree en besmettelijke
ziektes!

Extra verlof
Voor een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties op te nemen dient u contact met de
school/directie op te nemen. Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarbij dit extra verlof is
toegestaan. Wij vragen u wel om in het belang van uw kind deze verzoeken tot een minimum te
beperken en u te houden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Voor het aanvragen van
extra verlof zijn op school formulieren te verkrijgen. Richtlijnen voor extra verlof liggen op school ter
inzage.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen komen terecht in een afsluitbare kast in de hal bij groep 5 en
6. U kunt aan de leerkracht of aan de schoolleiding de sleutel vragen om te kijken of het
verloren voorwerp daar is opgeborgen.
Als er zaken in de gymzaal blijven liggen zijn deze meestal terug te vinden op één van de
drie scholen of in sporthal het Dok. (We hebben dezelfde beheerder).

Protocol gebruik van mobiele telefoon/sociale media
In principe nemen kinderen geen mobiele telefoon mee naar school. Als u daar als ouder/verzorger
toch op staat, is het risico van verlies, diefstal en beschadiging geheel voor uw eigen rekening. De
school is hiervoor niet aansprakelijk te stellen!
Wordt er toch een telefoon meegenomen, dan is op onze school de afspraak, dat we onder schooltijd
de telefoon helemaal uitzetten. Als kinderen zich niet aan deze regel houden, wordt de telefoon in
beslag genomen en aan het eind van de dag weer teruggegeven. Bij herhaalde overtredingen, wordt
met u contact opgenomen voor adequate maatregelen.
Ook in de pauzes is het gebruik verboden, omdat we willen voorkomen dat leerlingen (ongewild)
beelden van elkaar maken en deze verspreiden. Voor ouders is de school in principe altijd bereikbaar,
of u kunt een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ook mogen kinderen van de
schooltelefoon gebruik maken, als er iets bijzonders te melden valt.
Wij hanteren op school voor de kinderen een internet protocol, om goed gebruik van sociale media
te stimuleren. Wij vragen aan ouders terughoudend te zijn met het plaatsen van beeldmateriaal en
geschreven woord op sociale media, zoals Facebook. U kunt niet zomaar, zonder toestemming van
andere ouders/directie van de school activiteiten die onder schooltijd plaats vonden op internet
delen met anderen.
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H.9: Aannamebeleid op Sws de Brandaris
Aanmelding van kinderen die vier jaar worden
Indien u belangstelling heeft voor onze school en overweegt uw kind op de Brandaris naar school te
laten gaan, verzoeken we u om een afspraak te maken. U kunt dan kennis maken met de
leerkrachten en wij informeren u onder andere over het werken met kinderen in de kleutergroepen.
Uiteraard vertellen we u dan ook meer over ons onderwijs. U kunt dan zien hoe de kinderen in de
klas werken en ook welke lesmaterialen er gebruikt worden. Indien u besluit dat u uw kind wilt
aanmelden, kunt u een aanmeldformulier invullen. De school zal vervolgens nagaan of de school in
kan spelen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Indien dat het geval is, krijgt u een bevestiging
van de aanmelding en is uw kind ingeschreven. Indien de school niet kan voldoen aan de
onderwijsbehoeften van uw kind, zal de school dat motiveren en met u op zoek gaan naar een school
die wel het onderwijs kan bieden dat passend is voor uw kind. Indien uw kind is ingeschreven, mag
uw kind een maand voordat het vier jaar is, enkele ochtenden of middagen alvast meedraaien in de
groep om te wennen. Als uw kind vier wordt, mag het de gehele week naar school.
In de laatste 3 weken van het schooljaar komen er geen nieuwe 4-jarigen op school. Kinderen die in
deze periode 4 jaar worden starten in het nieuwe schooljaar.

Aanmelding van kinderen die van een andere basisschool komen
Als uw kind de overstap naar een andere basisschool moet maken en u belangstelling heeft voor onze
school, verzoeken wij u een afspraak met ons te maken. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag
ons onderwijs toe. U kunt dan ter plekke de sfeer proeven en zien hoe wij werken. Breng zo mogelijk
ook uw kind mee om met onze school kennis te maken.
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op de Brandaris komen, krijgen ze de ruimte om aan
de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school,
aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en bieden we ook weer onderwijs
op maat. Alle leerlingen zijn in principe welkom op de Brandaris. Ook als het gaat om gehandicapte
kinderen of kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Bij aanmelding van een gehandicapt kind of
een kind dat extra zorg nodig heeft, kijken we wel of verwacht mag worden dat het team deze leerling
kan begeleiden zonder dat de leerling en/of andere leerlingen tekort komen.
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben, hangt af van de mogelijkheden
en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet elk jaar hetzelfde. We zullen bij
elke aanvraag voor plaatsing dan ook een afweging maken of de school de onderwijsbehoeften van
het kind kan invullen. Niet alleen de speciale behoeften van het betreffende kind, zoals in welke mate
waarin verzorging vereist is, spelen een rol. Een aantal overwegingen kunnen een rol spelen om een
leerling niet toe te laten op onze school. Te denken valt aan de situatie binnen de groep:
- ontstaat er verstoring van de rust en veiligheid in de groep?
- ontstaat er verstoring van het leerproces van de andere leerlingen?
Ook de mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de leerkrachten waar het kind
achtereenvolgens geplaatst wordt en de samenstelling/grootte van de groep spelen mee.
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Kinderen met een handicap vallen ook onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen dat we deze
kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze
niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat het
eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind
groep 8. Regelmatig, en altijd in overleg met de ouders, zal bekeken worden of er voor het kind nog
voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs in
de toekomst, wordt dan ook nooit uitgesloten.
Indien het kind niet op een andere school is geplaatst en plaatsing bij ons op school niet mogelijk is,
zullen we in samenspraak met de ouders op zoek gaan naar een school waar wel aan de
onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan.
Antebasisscholen hanteert een uitgebreid “Protocol aannamebeleid” en is op de website
van Antebasisscholen te vinden. Op school ligt het protocol ook voor u ter inzage.

Verwijzen naar de speciale school (voor basisonderwijs)
In uitzonderingsgevallen verwijzen we een kind in overleg met de ouders door naar de speciale school
voor basisonderwijs. Daaraan zijn dan al heel wat stappen vooraf gegaan.
Pas wanneer alle extra hulp niet genoeg blijkt te zijn, wordt het kind aangemeld voor diagnostisch
onderzoek bij de schoolbegeleidingsdienst. Op basis van dit onderzoek wordt nagegaan:
 of er andere mogelijkheden zijn om het kind op onze school op te vangen
 of het kind meer baat heeft bij verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs
Het kan dus voorkomen, dat ondanks alle geboden hulp, de school het kind niet voldoende het
onderwijs kan bieden dat het kind nodig heeft. In dat geval wordt het kind aangemeld bij een speciaal
loket, waar bepaald gaat worden of het kind beter geplaatst kan worden op een school voor speciaal
(basis)onderwijs. In dat geval geeft het bestuur een toelaatbaarheidsverklaring af en daarna kan het
kind geplaatst worden op een school voor speciaal(basis)onderwijs.
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H.10: Regeling schooltijden en vakanties
Uiteraard maken we op school het aantal uren dat wettelijk is voorgeschreven. Wij hebben gekozen
voor een indeling van 24¾ uur per week voor de groepen 1 t/m 4 en 26¾ uur per week voor de
groepen 5 t/m 8. Het grootste deel van de lesuren wordt besteed aan de vakgebieden taal/lezen en
rekenen. Alle kinderen beginnen en eindigen iedere dag ‘s ochtends en ’s middags tegelijk, met
uitzondering van de vrijdagmiddag. De onderbouw is dan al vanaf 12.15 uur vrij, maar de bovenbouw
gaat ’s middags wel naar school.

Schooltijden
Dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 1 t/m 4
08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15

Groep 5 t/m 8
08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15

08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15

08.30 - 12.15
13.15 - 15.15
08.30 - 12.15
13.15 - 15.15

De eerste bel gaat ’s morgens om 8.30 en ’s middags om 13.15 uur.
Bij de kleuters is er ’s morgens een “open inloop”. Kinderen kunnen bij de eerste bel binnenkomen
en met een activiteit beginnen. Bij de tweede bel (8.35 uur) verwachten we dat iedereen binnen is.
Ouders mogen er even bij blijven om hun kind op gang te helpen of om even iets aan de leerkracht te
melden. De “open inloop” duurt tot 8.45 uur. We verwachten dat alle ouders dan afscheid genomen
hebben (mag natuurlijk ook eerder) en de kleuters gaan dan in de kring.
Ook de groepen 3 t/m 8 werken ’s morgens met een “open inloop” en kunnen de kinderen meteen
met een actibiteit beginnen.
Bij de tweede bel om 8.35 verwachten we dat de kinderen in de klas zijn en dat de ouders afscheid
genomen hebben. Op deze wijze kunnen we de lestijd zo effectief mogelijk gebruiken.
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Vakantierooster 2019-2020
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Periode vanaf
21-10-2019
23-12-2019
17-02-2020
10-04-2020
13-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
06-07-2020

Tot en met
25-10-2019
03-01-2020
21-02-2020

08-05-2020
22-05-2020
03-06-2020
14-08-2020

Studiedagen 2019-2020
Datum:

Dagdeel – en welke kinderen zijn vrij:

Onderwerp:

23-09-2019

Groep 1 t/m 8 maandag vrij

21st century skills

18-10-2019

Groep 1 t/m 8 vrijdag vrij

Studiedag Ante scholen

26-11-2019

Groep 1 t/m 8 dinsdag vrij

21st century skills

27-01-2020

Groep 1 t/m 8 maandag vrij

Werken vanuit doelen theorie +
praktijk

11-03-2020

Groep 1 t/m 8 woensdag vrij

Studiedag Ante scholen

09-04-2020

Groep 1 t/m 8 donderdag vrij

Werken vanuit doelen theorie +
praktijk

12-06-2020

Groep 1 t/m 8 vrijdag vrij

Voorbereiding nieuw schooljaar
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H. 11: Namen en adressen
Teamleden

Van link naar rechts:
juf Netty
meester Marcel
juf Kelly
juf Evelien
juf Tilly
juf Marjolein
juf Gerda

de Lorm
Boelens
Brouwer
Heijboer
Lindenbergh
Kleijer
Jochems

juf Mayke
juf Greet
meester Fokke
juf Wilma
juf Wendy
juf Anja
juf Nicole

Zuidhof
Wierda
Bakker
Everts
Doorn
Nonhebel
Remijnse

Niet op de foto, maar wel werkzaam op de Brandaris in 2019-2020:
Juf Helga de Ruiter, meester Rob Willems, juf Rian Slot, juf Anouk Kleefstra, gymmeester Niko
Spanos, Juf Saskia Kirschstein (onderwijsassistent), juf Rita Pruim (onderwijsassistent), Martin Man
(conciërge), Ina Bonestroo (administratieve ondersteuning), Henry Romkes (ICT)

Externe personen/instanties
GGD
Gem. Dronten
Almere College
Ichtus College
Praktijkschool

Installatieweg 34
De Rede 1
Educalaan 6-8
Jupiterweg 20-25
Educalaan 8a

8251 KP
8251 ER
8251 GC
8251 AX
8251 GC

Dronten
Dronten
Dronten
Dronten
Dronten

0320-285721
388911
313014
312932
387000
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H. 12: Jaarplanning 2019-2020 Sws de Brandaris
26-08
30-08
02-09
03-09
04-09
05-09
09-09
18-09
23-09
25-09
27-09
27-09
30-09
01-10
02-10
02-10
09-10
11-10
18-10
21-10
29-10
08-11
26-11
29-11
05-12
19-12
20-12
23-12
06-01
15-01
16-01
27-01
03-02
13-02
17-02
11-03
18-03
18-03
27-03
01-04
05-04
09-04
10-04
13-04
15-04
15-04
17-04
27-04
12-05
20-05
21-05
25-05

Inloop met koffie voor de ouders van 8.30 – 8.50 uur
Rommelmarkt
Ouderklassenavond groep 1/2
Ouderklassenavond groep 5/6
Ouderklassenavond groep 3/4
Ouderklassenavond groep 7/8
Schoolfotograaf
Atletiek groep 5
Studiedag 21st Century Skills (groep 1 t/m 8 hele maandag vrij)
Voetbal groep 6
Sportdag groep 7/8
Peuterochtend
Startgesprekken
Startgesprekken
Start kinderboekenweek
Wifflebal groep 7
Boekenmarkt
Voorleeswedstrijd op de Brandaris gr. 7/8
Studiedag Ante (groep 1 t/m 8 hele vrijdag vrij)
Herfstvakantie t/m 25-10
Jaarvergadering ouderraad met als thema talentontwikkeling
Jarige leerkrachten
Studiedag 21st Century Skills (groep 1 t/m 8 hele dinsdag vrij)
Intro Sinterklaas
Sinterklaasviering
Kerstviering
Groepen 1-2 hele dag vrij. Groepen 3 t/m 8 om 12.15 uur vrij
Kerstvakantie t/m 3 januari
Nieuwjaarskoffie vanaf 8.30 uur
Jarige leerkrachten
Gastlessen mondverzorging groep 1/2,4,7
Studiedag Werken vanuit doelen (groep 1 t/m 8 hele maandag vrij)
Rapportbespreking groepen 1 t/m 8, idem op 04-02 (alleen ’s middags)
Carnavalsmiddag
Voorjaarsvakantie t/m 21 februari
Studiedag Ante (groep 1 t/m 8 hele woensdag vrij)
Jarige leerkrachten
of 25-03 Handbal gr.8
Finales handbal
Basketbal gr.7
Gezinsviering
Studiedag Werken vanuit doelen (groep 1 t/m 8 hele donderdag vrij)
Goede vrijdag (alle kinderen vrijdag vrij)
Tweede paasdag (alle kinderen maandag vrij)
Hockey groep 6
en 16-04 IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie t/m 8 mei
t/m 15-05 Avondvierdaagse
Korfbal groep 5
en 22-05 Hemelvaart (alle kinderen vrij)
t/m 27-05 Kamp groep 7
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27-05
29-05
01-06
12-06
15-06
19-06
22-06
25-06
29-06
30-06
03-07

t/m 29-05 Kamp groep 8
Ouderweeksluiting
t/m 03-06 Pinkstervakantie (tje) (alle kinderen 3 dagen vrij)
Studiedag voorbereiding nieuwe schooljaar (alle kinderen hele vrijdag vrij!)
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kleuterfeest
Rapport bespreking 1 t/m 7, idem op 23-06 (alleen ’s middags)
Wisselmiddag
Schoonmaakavond
Afscheid gr.8, groep 1/2 ’s middags vrij
Laatste schooldag: sport en spel; pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie)
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