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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. 

Namens het team van PCBS Van der Brugghenschool

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBS Van der Brugghenschool
Thorbeckestraat 2
1272HC Huizen

 0355251365
 http://www.vanderbrugghenschool.nl
 vanderbrugghen@ichthushuizen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Rijk van Ommeren vanderbrugghen@ichthushuizen.nl

Locatieleider Else Linde vanderbrugghen@ichthushuizen.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

VPCBO Ichthus
De Ruyterstraat 7
1270BA Huizen
 035-5256961

Het mailadres van de Vereniging Ichthus is:

info@ichthushuizen.nl

Extra locaties

Schoolbestuur

Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.123
 http://www.ichthushuizen.nl
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De Van der Brugghenschool is één van de 5 scholen van Ichthus, de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs in Huizen. Ichthus komt uit het Grieks en betekent 'vis'. Deze vis is 
herkenbaar aanwezig in het logo van de vereniging. Het logo is aangevuld met een school vissen. 
Hiermee wordt weergegeven dat meerdere scholen tot Ichthus behoren. Het duidt op de onderlinge 
verbondenheid. De veelkleurigheid geeft aan dat iedere school binnen het geheel een eigen plaats 
inneemt. De Van der Brugghenschool heeft in het logo een brug geplaatst. Wij willen een brug zijn, die 
het mogelijk maakt dat alle kinderen en hun ouders met elkaar in verbinding kunnen staan.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

290

2017-2018

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Unita.

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

Persoonlijke ontwikkeling

Protestantschristelijke basisVeilige leeromgeving

Eigen verantwoordelijkheid Samenwerkende gemeenschap

Missie en visie

'Toekomst voor talent, talent voor de toekomst'

De Van der BrugghenSchool is een christelijke basisschool waar onze leerlingen leren om de aan hen 
geschonken talenten, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen in de samenleving te gebruiken. 
Dit kan alleen als zij in een veilig en positief schoolklimaat les krijgen. De PBS (Positive Behaviour 
Support) methodiek helpt dit te realiseren. Elk kind heeft een persoonlijke ontwikkeling en dit 
respecteren wij door het geven van TOM-onderwijs (Teamonderwijs op Maat). Binnen dit 
onderwijsconcept werken kinderen op hun eigen niveau en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor zijn/haar 
leerproces. De Van der BrugghenSchool is een samenwerkende gemeenschap waar leerkrachten, 
kinderen, ouders en verzorgers met elkaar werken aan de levensbeschouwelijke, pedagogische en 
didactische ontwikkeling van ieder kind. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ligt er een 
actueel ondersteuningsplan vanuit Passend Onderwijs klaar. 

Prioriteiten

  Voor het schooljaar 2018-2019:

- Borgen van het TOM-onderwijs (Teamonderwijs op Maat) en vernieuwingsplan van de instructie 
momenten gericht op inhoud, differentiatie en betrokkenheid.

- Evalueren en borgen van het PBS-methodiek (Positive Behaviour Support)

- Doorgaande leerlijn van technische lezen naar begrijpend lezen

- Hernieuwde visie beschrijven en ontwikkelen op de wereldoriëntatievakken

- Vernieuwen van het schoolplein

- Voorbereiding en invoeren van een portfolio ter aanvulling op het schoolrapport

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit 
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Op de Van der BrugghenSchool zijn we open over geloven. Dat betekent dat kinderen leren wat geloof 
in het leven van mensen kan betekenen; ze doen kennis en ervaringen op door middel van 
Bijbelverhalen, verschillende liederen en gebed. We stimuleren kinderen om hun eigen 
levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord van 
SGO Uitgeverij. Deze sluit aan bij onze uitgangspunten. Trefwoord neemt de belevingswereld van het 
kind serieus en brengt die samen met de wereld van de Bijbel. We vinden het van belang kinderen te 
leren dat mensen op veel verschillende manieren kunnen geloven. Ze maken kennis met verschillende 
stromingen en tradities en leren respect te hebben voor andere levensovertuigingen. Kinderen leren 
dat het geloof invloed heeft op het handelen. We brengen hen (christelijke) waarden als zorg voor 
anderen, respect en een vreedzame levenshouding bij. 

Pedagogische identiteit 

Vanuit de christelijke traditie wil de Van der BrugghenSchool een gemeenschap zijn van leerlingen, 
leerkrachten, medewerkers en ouders waarin iedereen zich thuis voelt en tot zijn of haar recht kan 
komen. Dat betekent dat we niemand willen uitsluiten, dat iedereen zich veilig moet voelen en dat we 
zorgzaam en respectvol met elkaar willen omgaan. We leren leerlingen elkaar te helpen, te denken aan 
de ander. We hanteren een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, De Vreedzame School. 
Deze sluit aan op de christelijke waarden waarvan wij uitgaan. Met de Vreedzame School leren 
kinderen niet alleen conflicten door middel van dialoog op te lossen, maar ook mede 
verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en zeilen van de klas en de school. Naast De Vreedzame 
School hanteren we ook de PBS methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op een preventief beleid 
door gewenst gedrag aan te leren, die te bekrachtigen door beloning en duidelijke consequenties te 
koppelen aan het overtreden van gedragsregels.

Onderwijskundige identiteit 

Vanuit de christelijke traditie vinden we de uniciteit van ieder kind belangrijk. Dit betekent dat het kind 
als een uniek persoon centraal staat. Wij streven ernaar het kind een ononderbroken leergang door te 
laten maken. Onze organisatie is gebaseerd op het circuitmodel, uitgaande van de speel-/werksituatie 
in de onderbouw, waarin de kinderen in een circuit werken, waarbinnen zij keuzes maken. Dit 
circuitmodel wordt met behulp van het TOM-onderwijs doorgezet in de bovenbouw. Naast de 
lesmethodes voor de verschillende vakken maken we ook gebruik van andere faciliteiten zoals 
computers, documentatie, de bibliotheek, culturele- en sportevenementen, buitenlessen, excursies, en 
dergelijke. Zo willen wij de leerlingen een goede basis meegeven om te functioneren in de huidige 
maatschappij.
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Onze school is een TOM-school. TOM staat voor Teamonderwijs op Maat, een onderwijsconcept 
waarin een leerkracht gestuurd circuitmodel gehanteerd wordt. In groep 1/2 wordt de basis gelegd. De 
werkwijze van de kleuters wordt eigenlijk doorgevoerd naar de hogere groepen. Door het inzetten van 
'de kleine kring/groep', krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau. In de groepen 3 t/m 8 werken de 
leerlingen 's ochtends in circuitvorm. De ochtend wordt verdeeld in vijf (TOM)blokken van een half uur. 
Ieder blok kiezen de leerlingen een nieuwe activiteit. De activiteiten zijn: rekenen, taal/spelling, niet 
tijdgebonden (activiteiten waar je langer mee bezig kunt zijn), tijdgebonden (werk dat in een half uur af 
moet zoals schrijven, verwerking zaakvakken) en speel-leeractiviteiten (bijvoorbeeld digitale 
leerprogramma's). Elke dag worden er drie instructie-momenten op niveau gegeven van hetzelfde vak. 
Dinsdag is dat bijvoorbeeld rekenen, dit is in alle groepen gelijk. De samenstelling van de 
instructiegroepen wordt regelmatig aan de hand van toetsresultaten aangepast.

Binnen het circuitmodel worden ook kookateliers, technieklessen en lessen uit het kunstkabinet 
gegeven. Deze worden voornamelijk door ouders verzorgd.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek is moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden. Het zoeken van een 
vervanger heeft daarbij prioriteit. Binnen Ichthus is een aantal vervangers beschikbaar. Ook duo-
leerkrachten kunnen elkaar vervangen. Niet altijd kan binnen deze groep een vervanger gevonden 
worden. Vereniging Ichthus is aangesloten bij verschillende organisaties. Bij deze organisaties is een 
groot aantal leerkrachten en studenten actief die beschikbaar zijn voor invalwerkzaamheden. Er zijn 
goede afspraken gemaakt zodat de vervanger zo veel mogelijk past bij de identiteit en het concept van 
de school.  

Omdat er momenteel een groot tekort aan leerkrachten is, heeft de Vereniging Ichthus een alternatief 
vervangingsplan bedacht. Dit alternatieve plan is gemaakt in samenwerking met Globe, een 
cultuurorganisatie uit Hilversum en de Knutselkookclub 't Gooi uit Naarden. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Taal
6 uur 6 u 30 min

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 7 u 45 min 4 u 45 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 4 uur 4 uur 

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 

Muziek
1 uur 1 uur 

Rekenen
4 uur 4 uur 

In groep 1-2 wordt de basis voor ons onderwijs gelegd. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan de 
school, is er aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, structuur en groepsklimaat. Door het gebruik 
van dagritmekaarten is het voor de kinderen helder wat er die dag gaat gebeuren. Leren gebeurt vooral 
door spelen. In groep 2 gaat dit proces door maar wordt er meer aandacht besteed aan de 
voorbereiding op de hoofdvakken taal en rekenen. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
8 uur 5 uur 4 u 30 min 4 uur 3 u 30 min 3 uur 
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Taal
5 u 15 min 6 u 45 min 6 u 45 min 6 u 45 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 u 30 min 4 u 15 min 3 u 30 min 4 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal
• Plusklas
• Ateliers

Binnen onze schoolvereniging hebben we een gezamenlijke plusklas. Deze plusklas draait twee 
middagen per week(verschillende jaargroepen). In de plusklas wordt aandacht besteed aan 
studievaardigheden, het leren denken en sociale vaardigheden. De locatie van de plusklas is: PCBS De 
Ark, Salland 2 in Huizen.

Er worden kook- en techniekateliers georganiseerd door ouders, die gestructureerd in het programma 
zijn opgenomen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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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Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.
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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.

De planmatige uitvoering van onze leerlingondersteuning: 

Wij hebben de schooltijd in drie periodes verdeeld. Per periode werken we aan de hand van 
groepsplannen.  

Groep 1/2: groepsplan fonemisch bewustzijn en gecijferdheid. 

Groep 3: groepsplan technisch lezen en rekenen. 

Groep 4 t/m 8: groepsplan technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.  

Voor de vakken technisch lezen, taal/spelling, begrijpend lezen en rekenen werken we met drie 
verschillende instructiegroepen (basis, intensief, top). Deze instructiegroepen worden aan de hand van 
Cito toetsen, methode afhankelijke toetsen en de observaties van de leerkracht in overleg met de 
intern begeleider vastgesteld (drie keer per schooljaar). In het groepsplan staat per periode, per 
vakgebied aangegeven wat onze doelen zijn. Aan de hand van de instructiegroepen wordt vastgesteld 
wat de leerlingen nodig hebben en op welke manier en met welke materialen we de doelen gaan 
behalen. Aan het eind van elke groepsplanperiode is er een groepsbespreking met de groepsleerkracht 
en de intern begeleider. Aan het begin van het schooljaar is er een startbespreking en aan het eind van 
het schooljaar vindt de overdracht met de nieuwe leerkracht plaats. Twee keer per jaar vinden er 
gesprekken plaats tussen de leerkracht van een groep, de intern begeleider en de directie van de 
school. Tijdens deze gesprekken staan de opbrengsten per groep centraal. Het gaat hierbij niet direct 
over individuele kinderen maar over de trend die in de groep zichtbaar is en hoe we met duidelijke 
interventies de resultaten meer kunnen optimaliseren. Als blijkt dat een kind veel moeite heeft met de 
leerstof en dit te specifiek is, om binnen de klas aan te pakken, zal in overleg met de intern begeleider 
bekeken worden of deze leerling in aanmerking komt voor remedial teaching. De remedial teacher 
heeft een speciale opleiding hiervoor gevolgd en kan precies in kaart brengen waar het ‘probleem’ ligt 
en wat deze leerling nodig heeft. De remedial teacher stelt voor deze hulp een handelingsplan op. De 
remedial teaching is bedoeld voor kortdurende hulp. Na een periode van zes weken wordt het plan 
geëvalueerd.

Naast de didactische groepsplannen bestaan er ook groepsplannen voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Er wordt twee keer per jaar 'Zien' ingevuld. Dit is een registratiesysteem voor het volgen 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het registratiesysteem geeft aan de hand 
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van uitslagen zelf aan of er een handelingsplan geschreven moet worden. Dit kan een individueel- of 
een groepsplan zijn.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Remedial teacher -

Leescoach -

Ergotherapeut -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Er is een duidelijk anti-pestprogramma in de school. Dit is uitgewerkt in een protocol. De inhoud van dit 
protocol is gebaseerd op de PBS methodiek en versterkt vanuit de lesmethode 'De Vreedzame School'. 
De PBS methodiek gaat sterk uit van het positieve benoemen en bekrachtigen. De positieve 
benadering wordt voorgedaan en aangeleerd tijdens de gedragslessen. Naast de gedragslessen werken 
we op onze school met een beloningssysteem: 'PBStars'. Leerlingen kunnen deze sterren verdienen en 
samen met de klas sparen voor een groepsbeloning. Deze groepsbeloning kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een picknick met de groep op het plein of met elkaar een film kijken. Alle groepen kunnen ook kiezen 
voor een schoolbeloning; daar worden dan alle groepen bij betrokken en mee beloond. 'De Vreedzame 
School' biedt lessen aan in het oplossen van conflictsituaties en het omgaan met verschillen. Beide 
methodes worden toegepast op onze school en vormen de basis voor ons anti-pest protocol.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Vanuit de PBS methodiek werken wij met een incidentenregistratie in SwisSuite. Met het PBS-team 
(bestaande uit drie leerkrachten uit verschillende bouwgroepen en directie) wordt er maandelijks naar 
de registratie gekeken om te zien waar en wanneer er incidenten zijn. Door dit te volgen kunnen wij 
door het tijdig inzetten van gedragslessen incidenten voorkomen.

Aanvullend op de Vensters monitor sociale veiligheid maken we gebruik van de 
veiligheidsthermometer

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Het PBS-team, bestaande uit drie leerkrachten en directie, komt maandelijks bij elkaar om incidenten 
te bespreken en daar een plan van aanpak op te organiseren.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Intern begeleider. 
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrief

Iedere maand wordt via de mail de 'Brugghbrief' gestuurd met actuele informatie over de school.

Website

Via de website van de school kunt u lezen over schoolspecifieke zaken en actuele ontwikkelingen.

Startgesprek

Dit gesprek is aan het begin van elk schooljaar en tijdens dit gesprek vertellen ouders over hun kind. 

10-minutengesprekken

Ouders krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek. Voor het laatste 
gesprek, aan het eind van het schooljaar, worden niet alle ouders uitgenodigd.

Schooladviesgesprekken

De ouders van de leerlingen uit groep 7 krijgen aan het eind van het schooljaar een uitnodiging voor een 
richtinggevend adviesgesprek. In groep 8 wordt dat een definitief adviesgesprek.

Ouderportaal

Via het ouderportaal heeft u inzage in de cito gegevens van uw kind(eren). U ontvangt van school 
accountgegevens waarmee u kunt inloggen in het systeem.

Onze school is een samenwerkende gemeenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten. Ouders 
vertrouwen hun kinderen toe aan de school en de school heeft de input van ouders nodig om de 
leerlingen maximaal te kunnen begeleiden. Ouders kennen hun kinderen het best en kunnen bijdragen 
aan de onderwijsbehoeften van hun kinderen. Er is een actieve ouderraad, er zitten ouders in de 
medezeggenschapsraad en in de identiteitscommissie. Op deze plekken kunnen ouders actief 
meedenken en meewerken met hetgeen op school gebeurt. De ouderraad beheert ook de 
ouderbijdrage, een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt voor extra activiteiten. Bij ons op school 
helpen ook veel ouders bij het lesprogramma; zoals de kook- en techniekateliers.

Ouderraad: orvdb@ichthushuizen.nl   

Medezeggenschapsraad: mrvdb@ichthushuizen.nl   

    

 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Identiteitscommissie

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad(MR) vormt een wettelijke schakel tussen school(team, ouders/verzorgers) 
en het bevoegd gezag. De MR heeft instemmende en adviserende bevoegdheden over zaken die de 
school betreffen, zoals vakantierooster en inzet van personeel. De MR is samengesteld uit drie ouders 
en drie personeelsleden. De MR doet verslag aan de ouders via de nieuwsbrief van de school.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie(IC) heeft een adviserende taak op het gebied van identiteit betreffende 
onderwijs, organisatie en personeel.

Ouderraad

De ouderraad heeft maximaal 6 leden. Zij beheren de vrijwillige ouderbijdrage, helpen bij het 
organiseren van extra activiteiten zoals schoolreisje, schoolfotograaf en sportactiviteiten en hebben 
een verbindende taak tussen school en ouders. 

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Klachtenregeling

Klachtencommissie 

Vertrouwenspersonen:   

Mw. H. Koren joannakoho@live.nl 035-5446463   

Dhr. H. de Looper info@loop-coaching.nl 06-42602176   
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• extra activiteiten zoals excursies

• Groot project

• kook- en technieklessen

• Kerst

• Sinterklaas

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

De ouderbijdrage van 50,00 euro is gesplitst in 35,00 euro voor schoolfeesten, excursies en groot 
project en 15,00 euro voor de kosten voor kook- en techniekatelier.

Extra kosten zijn schoolreis en schoolkamp voor groep 8.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. 

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.

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 

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten(leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers) verzekerd. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind telefonisch, per app of per mail vóór 8.15 uur ziek melden. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Zie het ABC..

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

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

CITO- Leerlingvolgsysteem:

De vorderingen van de kinderen moeten voortdurend in de gaten worden gehouden. Vanaf het 
moment dat een kind op school komt, volgen wij het kind in zijn/haar ontwikkeling. Bij de groepen 1/2 
maken we hiervoor gebruik van het kind-volgsysteem KIJK!. Dit systeem geeft aan waar kinderen staan 
in hun ontwikkeling. Naast het observatiesysteem wordt in groep 1/2 gebruik gemaakt van CITO 
toetsen. Er worden twee toetsen afgenomen: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. Ook maken 
we gebruik van de Toetsen Beginnende Geletterdheid van het CPS. 

Vanaf groep drie maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen. Die toetsen meten of een kind 
de stof van de afgelopen periode voldoende beheerst. Naast de toetsen die bij de methode horen, 
gebruiken we ook methode onafhankelijke toetsen van CITO voor rekenen, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. Zo krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van het kind over een lange 
periode. 

Op de Van der BrugghenSchool werken wij met een dyslexieprotocol. Dit protocol is erop gericht om 
lees- en/of spellingproblemen vroegtijdig te signaleren. Bij het signaleren van lees-, en/of 
spellingproblemen worden kinderen extra geholpen d.m.v. individuele- en/of groeps- 
handelingsplannen. Voor de kinderen met dyslexie of leesproblematiek hanteren wij ook de methodiek 
van José Schraven (Zo leer je kinderen lezen en spellen). Pas in groep 4 zouden we, bij ernstige 
spellingproblematiek, kunnen gaan spreken over het vermoeden van dyslexie. Het diagnosticeren van 
dyslexie moet altijd gebeuren door een expert. Deze expert kan een dyslexieverklaring afgeven. 

Naast het dyslexieprotocol werken wij ook met het protocol dyscalculie. Dit protocol is er op gericht om 
rekenproblemen vroegtijdig te signaleren. Bij het signaleren van rekenproblemen worden kinderen 
geholpen d.m.v. individuele-en/ of groepshandelingsplannen. We maken hierbij ook gebruik van de 
methodiek Rekensprint, die erop gericht is om het automatiseren bij rekenen te verbeteren. Pas eind 
groep 5 kunnen we spreken over het vermoeden van dyscalculie. Het diagnosticeren moet altijd 
gebeuren door een expert. In samenspraak met het kind, expert, leerkracht en Intern Begeleider wordt 
er dan gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om het kind goed te kunnen begeleiden op het gebied 
van rekenen. We leggen dit vast in een Ontwikkelingsperspectief. 

5.2 Eindtoets

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 voorgezet 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 Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 13,3%

havo 16,7%

havo / vwo 23,3%

vwo 30,0%

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 
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.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Verantwoordelijkheid

RespectVeiligheid 

Onze school is een gecertificeerde SWPBS (SchoolWide Positive Behaviour Support) school. Dit is een 
geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is 
om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te 
profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van 
‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het 
voorkomen van probleemgedrag. 

De kern van de PBS aanpak 

1. PBS staat voor een schoolbrede aanpak. PBS is een methodiek met een overkoepelende functie 

2. Preventie staat centraal. Algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden met vergelijkbare 
uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld Taakspel, Kanjertraining, de Vreedzame school en diverse anti-
pestprogramma’s) passen naadloos in de aanpak. Scholen die aan de slag gaan met PBS voeren een 
preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. 

3. PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit 
gedrag systematisch. In elke groep worden gedragslessen gegeven. De school heeft een 
beloningssysteem dat bestaat uit het verdienen van PBStars. Deze plastic sterren kunnen gespaard 
worden voor een groepsbeloning of individueel ingeruild worden voor een beloning. Beloningen 
kunnen zijn: 15 minuten een spelletje tot met de hele groep picknicken op het schoolplein. Er is ook een 
schoolbeloning waarbij alle groepen betrokken worden. 

4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen.  De school maakt actief gebruik van 
systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling 
van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. 
incidentenregistratie (SwisSuite). 

5. Er is sprake van partnerschap met ouders. Het samenwerken met de ouders is een belangrijk 
onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op 
te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. 

6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem. Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete 
aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Hiertoe wordt een 
systeem voor certificering van scholen ontworpen. 

De basiswaarden van de school zijn in samenwerking met team en ouders bepaald. Vanuit deze 
waarden zijn er gedragsverwachtingen gemaakt die gelden in het klaslokaal, de toiletten, het 
gymlokaal, het plein en de openbare ruimten. De waarden en gedragsverwachtingen worden 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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systematisch aangeleerd en geoefend in gedragslessen.

5.5 Kwaliteitszorg

De afgelopen jaren is het concept TOM (Teamonderwijs op Maat) goed geïmplementeerd. In alle 
groepen wordt gewerkt in TOM blokken. De kook- en techniekateliers maken geheel deel uit van de 
TOM blokken en worden volgens een rooster gegeven door ouders. Er zit een opbouwende leerlijn in 
die is uitgeschreven in een schoolplan. Ook wordt er gewerkt met het kunstkabinet. Hierin zit voor elk 
kind lessen op het gebied van kunst en cultuur. De lessen zijn gemaakt in samenwerking met alle musea 
en het cultuurfonds. De leerlijn voldoet aan de eisen die het ministerie hiervoor geeft. De kinderen 
houden een portfolio bij van hun eigen kunstwerken. Voor nieuwe leerkrachten is er een korte 
handleiding voor het geven van TOM onderwijs.  

In 2016 zijn we gecertificeerd als eerste PBS (Positieve Behaviour Support) school voor regulier 
onderwijs in het Gooi en omstreken. Er is een PBS-team aangesteld die het registreren van incidenten, 
het aansturen en coachen van het hele team op zich neemt.   

De onderwijsinhoudelijke onderwerpen zijn er op gericht meer samenhang in het lesprogramma te 
krijgen. Met de leerkrachten wordt veel gesproken over de opbrengsten op groepsniveau maar ook op 
school/bouw niveau. Er is een teamgeest waarin iedereen zich voor de gezamenlijke opbrengsten 
verantwoordelijk voelt. We kijken heel analytisch naar onze resultaten en zetten daar acties op uit. Eén 
van die acties zal liggen bij de kwaliteit van de instructie. Het volgend schooljaar zal daar onze prioriteit 
liggen. 

We hebben een team dat goed op elkaar is ingespeeld en elkaar op een prettige wijze kan stimuleren. 
Het MT is goed op elkaar ingespeeld en met name de korte lijntjes en goede taakverdeling werkt goed 
uit naar ouders en leerkrachten. Omdat de school groeiende is, hebben we ook te maken met nieuwe 
collega’s. Deze collega’s werken we zo snel mogelijk in op TOM en PBS en laten hen ook in de maanden 
voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar even meedraaien in onze school.   

Voor het komende schooljaar hebben we een aantal ambities en prioriteiten:

- Borgen en evalueren PBS

- Borgen en evalueren TOM

- Verdieping in de instructievaardigheden, gericht op inhoud, differentiatie en betrokkenheid

- Ontwikkeling van portfolio's vanuit de onderwijsbehoefte van de leerlingen

- Ontwikkeling van doorgaande leerlijn van technisch lezen naar begrijpend lezen

- Oriëntatie en visie wereldoriëntatievakken

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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- Vernieuwing schoolplein met o.a. natuurlijke materialen

21



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

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 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 4, 5 en 6 woensdag

Schoolzwemmen 3 en 4 donderdag

Gymnastiek 7 en 8 woensdag en vrijdag

Gymnastiek 1 en 2 dinsdag

Gymnastiek 3 dinsdag

Naast bewegingsonderwijs hebben de leerlingen van groepen 3 en 4 ook schoolzwemmen.

Het schoolzwemmen vindt op donderdag plaats. Groep 3 oneven weken 12.15 uur – 13.15 uur Groep 4 
even weken 12.15 uur – 13.15 uur. Wij verwachten de leerlingen die ’s ochtends/ ’s middags met de 
gymles starten uiterlijk om 8.20 uur bij de gymzaal. De leerlingen die ’s middags als laatste gym hebben 
mogen om 14.00 uur bij de gymzaal worden opgehaald. 

22



6.3 Vakantierooster

Studiedag leerkrachten, vrije dag: 29-10-2018 en 29-05-2019  

   

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 04 januari 2019

Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 22 februari 2019

Goede Vrijdag en Pasen 19 april 2019 22 april 2019

Meivakantie 22 april 2019 03 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Zomervakantie 15 juli 2019 23 augustus 2019

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKH "de Brug", in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

SKH 

In de school hebben wij vanaf 14.00 uur buitenschoolse opvang. SKH heeft in maart 2015 naschoolse 
opvang: “de Brug” opgericht en werkt tijdens de naschoolse uren met de kinderen. Ze doen dit vanuit 
de pedagogische visie die ook op school heerst. Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) is een organisatie 
met een sterke historie. Inmiddels is SKH uitgegroeid tot een volwassen organisatie, waar het kind 
centraal staat. Voor de Stichting Kinderopvang Huizen gelden de volgende adresgegevens: website: 
www.kinderopvanghuizen.nl e-mail: info@kinderopvanghuizen.nl tel.: 035 – 5269999 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Kinderoefentherapie Dinsdag 9.00 - 13.00 uur

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze negatieve 
invloed hebben op het dagelijks functioneren. Bij basisschoolkinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende 
meekomen met buiten spelen, de gymles of de zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke 
vaardigheden zoals schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.
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