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De Brandaris...als het om kinderen draait!

Beste ouders / verzorgers en andere belangstellenden,

Wat fijn dat u interesse heeft in onze school.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke 
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Het team van SWS De Brandaris

Voorwoord
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Contactgegevens

Samenwerkingsschool De Brandaris
Westland 6
8251VX Dronten

 0321316066
 http://www.debrandaris.net
 directie.brandaris@ante.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Fokke Bakker directie.brandaris@ante.nl

Directeur Gerda Jochems gerda.jochems@ante.nl

Op de Brandaris werken we sinds het schooljaar 2019-2020 met een meerhoofdige directie. Fokke 
Bakker gaat in 2021 met pensioen. Dan zal Gerda Jochems de directietaken volledig overnemen.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

216

2019-2020

Schoolbestuur

Ante, Stichting voor openbare - en samenwerkingsscholen
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.885
 http://www.ante.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 24-03.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Veiligheid

ToekomstgerichtEigenheid

Samen Ouderbetrokkenheid

Missie en visie

Algemene karakteristiek

De Brandaris wil een veilige, vertrouwde en gezellige school voor uw kind zijn, waar gewerkt wordt aan 
doelen. Er is veel oog voor het groepsgebeuren en daar binnen voor de individuele leerling. Er heerst 
een gemoedelijke sfeer tussen groot en klein. Naast het cognitieve, speelt de sociaal-emotionele en 
creatieve ontwikkeling een belangrijke rol in de school. 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, waar we 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, waarbij het gaat om het scheppen van een omgeving waarin 
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leerlingen actief, betrokken, met plezier en met succes kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen

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!

Prioriteiten

Voor een periode van vier jaar wordt er een schoolplan gemaakt. Hierin staan de doelen m.b.t. 
schoolontwikkeling voor deze periode. Dit schoolplan wordt per schooljaar vertaald naar een jaarplan, 
waarin de doelen per schooljaar uitgewerkt staan. De topics voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

Talentontwikkeling: 

• Voeren van talentgesprekken
• Maken van talentposters
• Werken met talenturen
• Talent inzet leerkrachten
• Ouderbetrokkenheid en vrijwilligers

Ontwikkelplan rekenen:

• Werken vanuit het drieslagmodel
• Werken met het drieslagmodel als observatiemiddel
• Aanpassen onderwijsplan rekenen

21 Century Skills (O21):

• Nadruk op kritisch denken en eigenaarschap
• Coöperatief leren
• Kanjertraining (sociale vaardigheid)
• ICT geletterdheid
• Creativiteit (nieuwe methode beeldende vorming)

Toekomstgericht onderwijs:

• Werken vanuit doelen
• Cruciale leerdoelen in beeld
• Keuzes maken en planning
• Zelfstandig werken en eigenaarschap
• Maatwerk, gepersonaliseerd leren waar mogelijk
• Educatief partnerschap ouders
• Bewegend leren
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Identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool voortgekomen uit een samenwerking tussen katholiek en 
openbaar basisonderwijs. Wij geven levensbeschouwelijk onderwijs in alle groepen. Uitgangspunten 
hierin zijn: 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.

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, vooral in de dagelijkse omgang met elkaar, tot uiting te komen. 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. We proberen begrip en respect voor elkaars levensbeschouwelijke overtuiging 
bij te brengen. Wij hebben in KLEUR een methode gevonden, die aandacht schenkt aan het goed leren 
kennen van jezelf en de ander en het respectvol omgaan met elkaar. KLEUR besteedt ook veel 
aandacht aan vieringen: wereldse, religieuze en algemene feest- en gedenkdagen door het hele jaar 
heen. 

6



De school

De Brandaris is een school waarin we werken binnen jaargroepen, d.w.z. dezelfde leeftijden bij elkaar. 
Binnen die groepen brengen wij onderwijsbehoeften van kinderen in kaart en proberen we zoveel 
mogelijk te differentiëren. Doel is om ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. 
Daarnaast hebben we in het schooljaar 2020-2021 drie kleutergroepen, twee groepen 1 en één groep 2. 
Binnen de kleutergroepen stimuleren we dat kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. Daarom wordt 
er ook veel aandacht besteed aan zelfstandig werken. We streven er naar om met maximaal twee  
leerkrachten voor een groep te staan. 

Het team

Op de Brandaris werken in het schooljaar 2020-2021 15 leerkrachten, twee intern begeleiders 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. 

Werkdrukgelden

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. Wij werken op school met twee 
onderwijsassistenten. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht afwezig is zoeken we naar een passende oplossing. 

Wanneer een leerkracht kortdurend afwezig is : 

• proberen wij vervanging te regelen vanuit het eigen team of stichting Ante
• laten we de vervanging doen door een onderwijsassistent vanuit het team
• verdelen we de groep over de andere groepen met zelfstandig werk
• geven we een groep van de Brandaris een vrije dag (dit hoeft niet de groep van de bewuste 

afwezige leerkracht te zijn, duurt de afwezigheid langer en is er geen vervanging, dan rouleren de 
groepen die vrij hebben)

Wanneer een leerkracht langdurig afwezig is gaan we op zoek naar een oplossing voor de lange termijn. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Natuurlijk zullen wij ouders hier tijdig over informeren.

Op school ligt een protocol verlof personeel ter inzage.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
6 u 30 min 6 u 30 min

rekenen
3 uur 3 uur 

(buiten) spel en 
beweging 7 uur 7 uur 

zintuiglijke ontwikkeling
4 u 30 min 4 u 30 min

wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 

sociale en 
maatschappelijke 
vaardigheden

2 uur 2 uur 

muziek
1 u 15 min 1 u 15 min

Wanneer een kind 4 jaar wordt is het welkom op de Brandaris. We gaan met ouders in overleg of het 
verstandig is om het kind hele dagen of misschien eerst halve dagen naar school te laten gaan. 
Uitgangspunt is dat het kind zich fijn voelt op school en positieve ervaringen opdoet en soms kan het 
dan nodig zijn om een middagje thuis te blijven.
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In de kleuterperiode wordt er al spelend veel geleerd. Een dag heeft een vast ritme dat bestaat uit open 
inloop, kring, spelen/werken, eten/drinken, buiten spelen of gymmen, muziek, kanjertraining en nog 
veel meer. Hierin staan 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 centraal. Ook worden de kinderen voorbereid op het rekenen 
en lezen in groep 3 middels ontwikkelingsmaterialen. We maken op de Brandaris gebruik van de 
methode Onderbouwd. Onderbouwd volgt de kleuters in hun ontwikkeling door middel van 
spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie 
aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop. Elk kind kan in Onderbouwd werken en 
leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters 
sprongsgewijs verloopt werken we met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, 
groepsoverzichten en opbrengsten. Door dagelijks een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling 
van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Leesonderwijs

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 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 15 min 6 u 15 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Taal
6 u 30 min 6 u 30 min 7 uur 7 uur 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min

Ochtend pauze
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Digitale geletterdheid
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min
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verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. In Veilig leren lezen vormen de klank en letter het 
uitgangspunt. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. 
Door het gebruik van les- en spelmateriaal en software wordt een rijk aanbod gecreëerd. 

Veilig leren lezen biedt lezen en spelling geïntegreerd aan. Door de gelezen woorden direct te leren 
spellen, wordt de natuurlijke samenhang zichtbaar voor leerlingen.

Vanaf groep 4 werken we met de methode Lekker lezen! Lekker lezen is een methode voor technisch 
lezen met doelgerichte instructie en oefening. De kinderen worden gemotiveerd en gestimuleerd door 
te lezen op een uitdagend en realiseerbaar niveau binnen de groep.

Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL bevat interactieve 
leeslessen op zes niveaus, oefenen op papier en digitaal en werken aan het vergroten van de 
woordenschat. Verder heeft Nieuwsbegrip XL handige digibordtools, een wekelijkse video van NOS 
Jeugdjournaal en materiaal voor thuis.

Rekenonderwijs

Voor het rekenonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 8 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.

Taalonderwijs

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. 

Engels

Naast het Nederlands besteden we in groep 1 t/m 8 ook aandacht aan Engels. Dit doen we met de 
methode “Take it easy”.  De keuze om al in groep 1 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.

Wereldoriëntatie 

Wij werken met de methode Blink vanaf groep 4. Blink is een geïntegreerde digitale methode voor 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Er wordt thematisch gewerkt en kinderen 
worden uitgenodigd zelf onderzoek te doen, samen te werken en hun onderzoek en resultaten te 
presenteren.

Expressie

Verschillende vormen van expressie spelen op onze school een belangrijke rol: tekenen, 
handvaardigheid, toneel, muzikale en dansante vorming. Regelmatig zijn er talentenmiddagen op de 
Brandaris. De talenten van ouders, leerkrachten en kinderen worden ingezet om de leerlingen in 
aanraking te laten komen met interessante onderwerpen op het gebied van sport en expressie, en 
digitale geletterdheid.
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ICT    

Alle kinderen van de Brandaris maken gebruik van computerondersteuning tijdens het leerproces. ICT 
(Informatie en Communicatie Technologie) wordt ingezet voor de volgende doelen:

• Het aanleren van ICT-vaardigheden. (bijv. werken Google documenten en Google presentaties)
• Het gebruik maken van educatieve software passend bij de methodes, of als vervanging van 

traditionele methodes.
• Het verwerven van kennis d.m.v. ICT. 
• Verschillende onderdelen van digitale geletterdheid aanbieden
• Verwerking van de aangeleerde stof door middel van Chromebooks/tablets.

Onze school beschikt over een online computernetwerk: met desktops, laptops en Chromebooks en 
tablets in een draadloze internetomgeving (wifi). Vanaf groep 4 beschikken alle kinderen over een 
Chromebook. In de groepen 1 t/m 3 kunnen de kinderen gebruik maken van tablets en desktops

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. Op dit moment is zij bezig met het ontwikkelen 
van een leerlijn digitale geletterdheid (waaronder programmeren) door de hele school.

Lichamelijke opvoeding

Alle groepen krijgen twee keer per week gym. De groepen 3 en 4 beide keren van de eigen 
leerkracht. De groepen 5 t/m 8 één keer van de vakleerkracht en één keer van de eigen leerkracht.  

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. Als een kind om één of andere reden niet mee mag doen 
met gym, dan dienen ouders dat schriftelijk kenbaar te maken.

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. Verder 
werkt de school samen met stichtingen zoals Nationaal comité 4 en 5 mei, Stichting onder Dak, de 
Voedselbank, Drugs- en alcohol preventie.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Middenruimte, als verlenging van de klaslokalen

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. Elk jaar investeren we in het aanbod van 
de schoolbibliotheek.

Speellokaal

In het speellokaal wordt gym gegeven aan de kleuters door de eigen leerkracht. Dit kan een spelles zijn, 
of een circuit, maar ook kunnen kleuters er vrij klimmen en klauteren met allerlei spannende toestellen.

Middenruimte

De middenruimte wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Vaak zitten er groepjes kinderen samen of 
alleen te werken aan een opdracht. Ook kan een leerkracht of een onderwijsassistent de ruimte 
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gebruiken om extra instructie te geven. Afspraak is dat iedereen rekening houdt met elkaar en dus 
rustig werkt in de middenruimte.

Ook voor het overblijven wordt de middenruimte gebruikt.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Kinderopvang Dronten. We gebruiken daarbij Onderbouwd 
en Praten met Pim.

Wij werken samen met een ouderintermediair, die mede de contacten verzorgd tussen VVE-ouders en 
school. Zij is ook betrokken bij de (organisatie van) koffieochtenden voor de ouders van de VVE 
doelgroep. Het VVE-beleid wordt samen met de gemeente en andere instellingen vormgegeven en 
uitgewerkt.Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden op gemeentelijk niveau resultaatafspraken 
gemaakt. Hierin wordt beschreven wat de beginsituatie van het kind is als het op de basisschool komt 
(vroegschool) en wat het eindresultaat is eind groep 2. Per school/scholeneiland zijn er afspraken 
gemaakt over hoe dat gemeten wordt. Op de Brandaris waren op 1 januari 2020 in de kleutergroepen 6 
kinderen ingeschreven met een VVE-indicatie. Er is drie keer per week sprake van extra taalaanbod. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In principe bieden wij onderwijs aan ieder kind dat aangemeld wordt op onze school, mits wij aan de 
onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of 
een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en 
die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch 
complexer, dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra 
ondersteuning.    

Binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – wordt het 
geheel van preventieve en licht curatieve interventies planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau uitgevoerd . De basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en 
licht curatieve interventies, onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. Dit is binnen het 
samenwerkingsverband afgesproken en staat beschreven in de ijkpunten basisondersteuning van de 
inspectie.

De Brandaris heeft met verschillende functionarissen actieve samenwerkingsrelaties, om (in)directe 
ondersteuning te geven aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze functionarissen 
kunnen in dienst zijn bij de school of het schoolbestuur of zijn via een externe partij beschikbaar.

Intern werken wij met een intern begeleider, onderwijsassistenten, een gedragsspecialist, 
schoolmaatschappelijk werk, een specialist hoogbegaafdheid, (ortho) pedagoog en sterk in de klas.

Extern kunnen wij een beroep doen op speltherapie, logopedie, fysiotherapie, adhd/add specialist, 
autisme specialist, NT 2 begeleiding, Jeugdverpleegkundige, Sterk in de klas.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het School Ondersteunings Profiel (zie bijlage)

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

Fysiotherapeut 1

Sterk in de klas 1

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

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   

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.    

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.

Om vorm te geven aan sociale veiligheid werken wij aan de volgende gebieden: 

1. Gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
2. Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico’s; audits en monitoring
3. Scheppen van voorwaarden, vastleggen van taken, samenwerken met partners buiten de school 
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4. Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende relaties 
5. Preventieve activiteiten en programma’s in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel 
6. Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten door 

leerlingen, ouders en personeel.   

Wij krijgen inzicht in de veiligheidsbeleving door o.a.: 

• gesprekken met ouders, leerlingen en medewerkers; 
• het jaarlijks afnemen van de veiligheidsmonitor bij de leerlingen in de groepen 6,7, en 8; hiermee 

zijn we in 2018 gestart;
• vragenlijst voor ouders “Veiligheid op school”  (WMK): eens in de 2 jaar;    
• vragenlijst “Veiligheid op school” (WMK) voor alle medewerkers op de Brandaris: eens in de 3 

jaar; 
• volgen van leerlingen op sociaal/emotioneel gebied door de afname van KANVAS;  2 maal per 

jaar 
• afname tevredenheidslijst WMK groepen 5 t/m 8 (planning 2019-2020)

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. de Lorm. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
netty.delorm@ante.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Ruiter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
helga.deruiter@ante.nl.
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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 
samenwerking tussen school en ouders een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen op school. 
Laten we hier samen voor gaan!

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. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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• 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 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 
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

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 de directeur. 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 

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 
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.    

Onze school heeft het volgende keurmerk/label: certificaat "Samen met ouders" van ExpertisePunt 
Ouderbetrokkenheid
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Klachtenregeling

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: 

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 leerkracht. 
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 alle ouders uitgenodigd voor een 
startgesprek. 

• 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. 

• Gedurende het schooljaar zijn er uiteraard mogelijkheden om de voortgang van uw kind te 
bespreken.

• 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.      

Elke eerste vrijdag 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 werken we op school met een schoolapp: Parro. Als uw kind bij ons 
op school komt krijgt u een inlogcode. Met die code kunt u de schoolapp op uw telefoon activeren. Op 
de schoolapp zetten wij allerlei informatie. 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 en plannen we gesprekken in 
via Parro. Daarnaast heeft de Brandaris ook een Facebookpagina. Die gebruiken we om verslag te 
doen van diverse activiteiten 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.   
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

• 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 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 Helga de Ruiter en Rob Willems
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

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 of om bijvoorbeeld met 
een groepje te lezen, 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.  

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden die bestaat uit minimaal 5 leden. Het doel van de 
ouderraad is het contact tussen ouders en school goed te onderhouden en te helpen bij diverse 
activiteiten.  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. Ook wordt er een financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage afgelegd 
op deze jaarvergadering.

Aan onze school is ook 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. De 
voorzitter van onze MR zit ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (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) 
• Mevr. I. Pullen-Lips      (penningmeester OR/MR)     

Namens het team hebben zitting in de MR: 

• Mw. W. Evers               (MR/lid, aftredend najaar 2020) 
• Mw. N. de Lorm           (MR lid) 
• Mw. G. Wierda             (MR lid) 

De MR is te bereiken via e-mailadres: mr.brandaris@ante.nl  
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Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Carnaval

• Laatste schooldag

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij een bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje en het kamp. 
De groepen 3 t/m 6 gaan op schoolreis en de kosten daarvoor bedragen € 35,-. De groepen 7 en 8 gaan 
op kamp, de kosten daarvoor bedragen € 80,- Het uitje van de kleuters wordt bekostigd uit de 
ouderbijdrage.

De ouderraad vraagt u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage te leveren. Dankzij deze bijdrage kunnen 
verschillende activiteiten georganiseerd worden.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 de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage 
vastgesteld. 

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bedraagt: 

€ 27,- voor één kind, € 34,- voor twee kinderen, € 41,- voor drie kinderen, enz. 

De bijdrage is als volgt samengesteld: 

• Basisbedrag  is € 20,- per gezin aangevuld met € 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. Tevens is het mogelijk de 
ouderbijdrage te betalen met de Pas van Dronten. Deze is bij de gemeente Dronten aan te vragen.

Bank rek.no. penningmeester o.r.:  Stichting ouderraad Brandaris  NL47RABO0112560725   
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

4.3 Schoolverzekering

Als school gaan wij er vanuit dat iedereen voor zichzelf voldoende verzekerd is voor ongevallen, 
medische voorzieningen enz. Toch gebeuren er tijdens of vlak voor en na schooltijd wel eens ongelukjes 
die u via uw eigen verzekering niet volledig vergoed krijgt.

De school heeft daartoe een aanvullende verzekering voor alle kinderen afgesloten. Dit betekent dat 
wat u via uw eigen verzekering niet vergoed krijgt, via de schoolverzekering vergoed kan worden. 
Neem dus, indien nodig, contact op met school. Deze aanvullende verzekering geldt niet voor 
materiële schade (zoals bijv. een kapotte fiets), maar alleen voor medische en tandheelkundige hulp.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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! Ziekmelden hoeft alleen op de eerste dag dat uw 
kind niet op school kan komen. Duurt het ziek zijn langer dan een week, dan graag even contact 
opnemen met school.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
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. Het protocol voor het aanvragen van extra verlof ligt op 
school ter inzage.

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

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.

Twee keer per jaar bespreken we de toetsresultaten op schoolniveau. Voorgaande actiepunten worden 
altijd eerst geëvalueerd. Daarna worden de toetsresultaten geanalyseerd en nieuwe actiepunten 
geformuleerd en in een document beschreven. Vervolgens worden de toetsresultaten besproken in de 
MR van De Brandaris.

5.2 Eindtoets

Voor de Eindtoets in groep 8 maken wij gebruik van de IEP eindtoets van bureau ICE. De IEP 
Eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie OCW. Alle kinderen doen mee aan de eindtoets, maar na 
afname hoeven in sommige gevallen bepaalde kinderen niet mee te tellen voor de gemiddelde 
schoolscore. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die onder bepaalde voorwaarden op een eigen leerlijn (OPP) 
zitten, of kinderen die korter dan twee jaar bij ons op school zijn.

In het schooljaar 2019-2020 is i.v.m. de Corona crisis geen eindtoets afgenomen.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 9,1%

vmbo-k 27,3%

vmbo-(g)t 18,2%

vmbo-(g)t / havo 13,6%

havo 27,3%

vwo 4,5%

Belangrijk voor ons is om de kinderen van groep 8 goed te verwijzen. Door het leerlingvolgsysteem, 
observaties van de leerkrachten, gesprekken met ouders en kinderen en de scores op de eindtoets zijn 
de kinderen goed in beeld. Fijn is ook dat het voortgezet onderwijs een aantal jaren lang de scores van 
onze oud leerlingen met ons deelt. 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.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
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goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Eigen

SamenVeilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

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.

Ten aanzien van sociale opbrengsten werken wij met verschillende methodes:

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.)

In de komende jaren zal de nadruk komen te liggen op:

1. talentgesprekken voeren met alle kinderen
2. talentposters maken met alle kinderen
3. talenturen verplicht en vrij

Kanjertraining

Doelen:

• bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas

Werkwijze Sociale opbrengsten
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• 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      

  

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

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

Kleur

Kleur is een moderne methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. Kenrdoelstelling is: 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.   

5.5 Kwaliteitszorg

Op de Brandaris willen wij de kwaliteit van ons onderwijsaanbod voortdurend tegen het licht 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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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: ontwikkelgesprekken en 

waarderingsgesprekken     
• 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 
• CITO-tussentoetsen (groep 3 t/m 8)
• Drempelonderzoek (groep 7) 
• IEP toets (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.     

Beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023:

1. Ontwikkelen van eigentijds vaardigheden met behulp van de 21st century skills. We richten ons op:

• samenwerken d.m.v. coöperatief leren
• sociale vaardigheden m.b.v. de Kanjertraining
• culturele vaardigheden
• probleemoplossend vermogen
• communiceren
• ICT geletterdheid, waarbij zowel de digitale skills , een veilige ICT omgeving

2. Talentontwikkeling:

• het voeren van talentgesprekken met alle leerlingen
• het opzetten van talenturen gekoppeld aan de 21st century skills
• het maken van talentposters door all leerlingen
• inzetten van talenten van leerkrachten en ouders
• ouderbetrokkenheid vergroten t.a.v talentontwikkeling

3. Toekomstgericht onderwijs:
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• werken vanuit onderwijsdoelen
• sturen op keuzes en planning
• zelfstandig werken en eigenaarschap
• maatwerk/gepersonaliseerd leren
• educatief partnerschap ouders
• verbeteren leesonderwijs groep 3 t/m 8
• uitwerking beleidsplan rekenen (drieslag leren)
• techniek en programmeerlijn opzetten
• bewegend leren

4. Professioneel gedrag

• meegroeien met nieuwe ontwikkelingen
• reflectie op eigen handelen en doorontwikkeling
• collegiale consultatie
• klassenbezoek
• feedback gesprekken
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6 Schooltijden en opvang

6.2 Opvang

In het schooljaar 2019-2020 is er een peiling geweest en hebben ouders gekozen voor een vijf gelijke 
dagen rooster. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zullen wij overgaan op een vijf gelijke dagen 
rooster. Officieel na de herfstvakantie, maar in de praktijk al na de zomervakantie. 

Echter, dienen we wel rekening te houden met het volgende;

Wanneer het voorgestelde vijf gelijke dagen rooster (alle dagen naar school van 8.30 uur - 14.00 uur) 
meteen ingevoerd zal worden in schooljaar 2020-2021, zal de huidige groep 5 te weinig uren gaan 
draaien. Een kind moet over 8 jaar gezien 7520 uur onderwijs krijgen, maar doordat groep 5 alleen nog 
maar een onderbouw rooster gedraaid heeft (vrijdagmiddag vrij) zullen zij niet aan deze uren komen. 
Het rooster van de Brandaris moet afgestemd worden op de klas met het minste aantal uren, in het 
geval van de Brandaris is dat de huidige groep 5. Daarom moeten we een aanpassing in de schooltijden 
doorvoeren.

We gaan de komende twee jaar werken met een vijf gelijke dagen rooster van 8.30 uur - 14.15 uur. Over 
twee jaar (schooljaar 2022-2023) hebben we de uren ingehaald en zullen we overgaan op een vijf gelijke 
dagen rooster van 8.30 uur - 14.00 uur.

De bel gaat ’s morgens om 8.30. We werken ’s morgens een “open inloop”. Kinderen komen binnen 
komen en kunnen meteen met een activiteit beginnen. Ouders mogen er (bij de onderbouw) even bij 
blijven om hun kind op gang te helpen. De “open inloop” duurt tot 8.45 uur. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:15  - 
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6.3 Vakantierooster

Data en onderwerpen van de studiedagen zijn:

28-09-2020: onderwijsplannen / talentontwikkeling / ICT geletterdheid

26-11-2020: werken vanuit doelen / kanjertraining

19-02-2021: werken vanuit doelen / bewegend leren

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede Vrijdag/Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dronten, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dronten, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voor- en naschoolse opvang wordt voornamelijk verzorgd door Kinder Opvang Dronten. Medewerkers 
van Kinderopvang Dronten brengen de kinderen 's morgens in de klas en halen ze 's middags weer op. 
Binnen de gemeente Dronten zijn er ook andere opvangmogelijkheden. Ouders maken zelf de keus bij 
welke organisatie zij opvang aan willen vragen.

Ouders hebben ook de mogelijkheid om nabij school buitenschoolse opvang aan te vragen. Ook dit 
wordt verzorgd door onze partner Kinderopvang Dronten.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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10-03-2021: studiedag Ante basisscholen

06-04-2021: intervisie

25-06-2021: voorbereiden nieuw schooljaar
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