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WOORD VAN DE DIRECTIE 
 
Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Brandaris. 
Deze gids is geschreven voor de ouders*, van wie de kinderen op ‘De Brandaris’ zitten en voor ou-
ders, die een schoolkeuze moeten maken. In deze gids leest u wat u als ouder van onze school kunt 
verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. Tevens hopen we antwoord te geven op 
uw vragen over de dagelijkse gang van zaken op de school. 

De schoolgids bevat o.a.: 
• de doelstellingen van de school 
• informatie over onderwijs en inhoudelijke zaken 
• manier van omgaan met de leerlingen en ouders 
• kwaliteitszorg 
• een terugblik op het schooljaar 2020-2021 
• nieuwe ontwikkelingen op onze school 

De schoolgids wordt gemaakt onder leiding van de directie en ter instemming aangeboden aan de 
medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van dit school-
document. 

De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar digitaal verspreid via Parro. De schoolgids 
ontvangt u tevens digitaal na inschrijving van uw kind of u kunt deze gids als pdf bestand down-
loaden van onze website. Uiteraard bent u met vragen altijd van harte welkom op school. Wij hopen 
dat u in deze schoolgids de informatie kunt vinden, die u van belang vindt.

In deze schoolgids gebruiken we de term “ouders”. Hiermee bedoelen we alle personen, die met de 
opvoeding van het kind belast zijn. 

Mede namens teamleden, medezeggenschapsraad en oudervereniging,

Ilja Booms 
Directeur RDO

Basisschool De Brandaris
Frieslandlaan 2-4
2026 NE Haarlem

Telefoon 023 5336622
Email debrandaris@twijs.nl
 ilja.booms@twijs.nl
Website www.debrandarishaarlem.nl
Facebook www.facebook.com/rkbsdebrandaris

mailto:debrandaris@twijs.nl
mailto:ilja.booms@twijs.nl
http://www.debrandarishaarlem.nl
https://www.facebook.com/rkbsdebrandaris/
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
 
De Brandaris maakt deel uit van Stichting TWijs.
Stichting TWijs is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en Salomo. 
Beide stichtingen wilden samen blijvend vernieuwen om hoogstaand onderwijs en goed werkge-
verschap te bieden. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de  Verenigde Naties 
hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In  de jaren 2020-2030 worden 
10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze 
scholen – acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen 
de wijsheid om hun plaats in de wereld te vinden. Met meer dan 800 medewerkers en 31 scholen 
zijn we trots dat we dit mogen doen. Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen 
Wereldwijs. 

TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout,  
Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort.  
Rond de 7500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 27 scholen voor basisonderwijs, 1 school  
voor speciaal onderwijs, 1 internationale taalklas, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1  
internationale school.

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke 
levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het 
kind en de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. Wij 
zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen 
aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan 
zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor 
elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen. 

Missie
TWijs wil leerlingen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/emotioneel, cultureel, 
creatief, lichamelijk/motorisch) en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de toekomst, waarbij we het 
unieke in ieder kind respecteren. TWijs streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen kennisontwik-
keling, persoonlijke vorming en maatschappelijke toerusting, de drie doelen van het onderwijs. 
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Wij stimuleren kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te leren om zelfstandig, 
kritisch en respectvol samen te leven. Dat willen we onze leerlingen ook laten ervaren op school en 
meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en het stellen van steeds 
hogere eisen.

Visie
We staan voor onderwijs van hoog niveau. De stichting staat midden in de maatschappij en zoekt 
samenwerking om de missie te realiseren. We kijken waarderend en positief naar mogelijkheden en 
kansen voor elke leerling. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen 
en medewerkers. Onze medewerkers hebben deskundigheid, passie en betrokkenheid en voelen zich 
uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs aan 
te bieden.

Wat merkt u van TWijs?
Tijdens de schooltijd van uw kind loopt uw contact met school vooral via de leerkrachten en ande-
re teamleden. Natuurlijk hebt u ook contact met de directeur van de school. De directeur overlegt 
regelmatig met het bestuur van TWijs, soms ook over vragen die betrekking hebben op individuele 
leerlingen. De scholen van TWijs werken samen daar waar problemen opgelost en kansen benut 
kunnen worden. Zo worden kennis en ervaring gedeeld en versterkt. Hierdoor zorgen wij er samen 
voor dat het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd van hoge blijvende kwaliteit is. 

Wijsheid
TWijs staat voor wijsheid. Wij willen de kinderen leren om ‘wijs’ in het leven te staan – waarbij ‘wijs’ 
niet alleen staat voor het hebben van kennis. Wij hopen dat de kinderen ook ‘duurzame vaardighe-
den’ ontwikkelen: inzicht, een onafhankelijke opstelling, mensenkennis en om nu en later de juiste keu-
zes kunnen maken. Dat begint natuurlijk thuis, bij de ouders, maar ook op school dragen we daaraan 
bij. Wij wensen de kinderen en hun ouders/voogden een wereldwijze schooltijd toe! 

Website TWijs
De website van TWijs is steeds in ontwikkeling. U vindt daar allerlei ‘officiële’ stukken die u als ouders 
kunt raadplegen. 

Ben Cüsters, bestuurder 

Contactgegevens 
Stichting TWijs  

Bezoekadres: 
Garenkokerskade 19 
Haarlem  

Postadres: 
Postbus 2018 
2002 CA Haarlem  

Telefoon 023 7078380  
Email info@twijs.nl
Website  www.twijs.nl

mailto:info%40twijs.nl?subject=
https://www.twijs.nl
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1. ALGEMENE INFORMATIE

PLAATS VAN DE SCHOOL
De Brandaris een katholieke basisschool in de wijk Molenwijk in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, 
waar kinderen, ouders en leerkrachten al meer dan 40 jaar met plezier naar school gaan.
De school is gehuisvest in een gebouw uit de jaren ‘70, wat een aantal jaren geleden volledig ge-
renoveerd is. In de school zijn leslokalen, extra werkplekken, een speellokaal, een prachtige aula met 
podium en een gymzaal. Rondom de school is er meer dan genoeg groen en ruimte om te spelen. In 
ons gebouw is ook peuterspeelzaal “De Bengelenburg” gevestigd en naschoolse opvang 
“’t Hazeltje bij CompaNanny”.

GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL
In 1975 is de school gesticht onder de naam “De Eenhoorn”. Eerst was de school gehuisvest in een 
noodgebouw. Pas in 1978 nam de school zijn intrek in het huidige gebouw.  
In 1995 is de school gefuseerd met de “Mgr. Huibersschool” aan de Duitslandlaan en ging de school 
verder onder de naam “Mgr. Huibersschool, locatie Molenwijk.”
Beide locaties zijn nooit één school geworden en in het schooljaar 2004-2005 is de wens van het 
team gehonoreerd door het bestuur om weer een eigen naam te voeren. In die tijd heeft de school 
ook de naam “De Brandaris” aangenomen.
Beide locaties zijn echter wel administratief verbonden. Wettelijk gezien zijn we één school met één 
registratienummer, maar in de praktijk zijn we twee aparte scholen met ieder een eigen karakter en 
een eigen identiteit. 

NAAM VAN DE SCHOOL
De Brandaris is de oudste vuurtoren van Nederland en staat op het eiland Terschelling. 
De Brandaris is een naam die past bij de straten in de wijk. Het Waddeneiland Terschelling hoort bij 
de provincie Friesland. Onze school staat op de Frieslandlaan vlakbij de Zuiderzeelaan. De school 
staat in een omgeving met namen als: Griend, Balgzand, Oostermoer. Dit zijn verwijzingen naar an-
dere watergebieden. 

Daarnaast staat de naam “De Brandaris” symbool voor veiligheid, wijsheid en kennisoverdracht. Een 
symbool voor wat wij zijn en wat we willen zijn. 
Vroeger zorgde een vuurtoren er namelijk voor dat de omgeving verlicht werd. Mensen, die van dit 
licht afhankelijk waren, kregen zo informatie over hun omgeving. Dat zorgde voor veiligheid. De Bran-
daris was een baken in de doorvaart en een houvast voor schippers die over de zandplaten en de 
Zuiderzee voeren. Ook is de naam van de vuurtoren is ontleend aan de Heilige Brendaan. Hij was de 
beschermheilige van de schippers en brengt weer verbinding met onze katholieke identiteit.

https://www.skos.nl/nl/p52238e3197831/peuterspeelzaal-aan-de-frieslandlaan-in-haarlem-schalkwijk.html
http://www.kinderopvanghazeltje.nl/
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SCHOOLGROOTTE
Het leerlingenaantal op RKBS de Brandaris bedroeg op 01 oktober 2020 149 leerlingen verdeeld over 
8 groepen. De groepen zijn verdeeld in de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3 t/m 
5) en de bovenbouw (groep 6 t/m 8). De jongste en de oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep, 
voor de overige groepen geldt dat kinderen van ongeveer gelijke leeftijd bij elkaar in de groep zit-
ten. Soms is het organisatorisch noodzakelijk om een combinatiegroep te vormen. De gemiddelde 
groepsgrootte ligt tussen de 18 en 25 leerlingen.

IDENTITEIT
Onze school is van origine een katholieke school en behoort tot het bijzonder onderwijs. Dit is zicht-
baar en voelbaar in bepaalde lessen en in de omgang met elkaar. Onze school staat open voor 
mensen uit andere culturen en met een andere of geen geloofsovertuiging. We staan open voor alle 
leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Respect voor elkaar staat centraal. In de 
tijd rond de katholieke feesten, o.a. tijdens Kerst en Pasen, organiseren we een viering om kinderen 
van meerdere groepen samen de bijzonderheid van deze feesten te laten ervaren. Wij verwachten 
van alle leerlingen dat zij met alle vieringen en activiteiten op school meedoen. 
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AANMELDING
Als u uw kind wilt aanmelden bij onze school, maken wij graag tijd voor een rondleiding. We vinden 
het fijn nieuwe ouders over onze school te vertellen en een rondleiding te geven. Het is belangrijk dat 
de kinderen, voordat ze bij ons op school komen, de ‘sfeer’ hebben geproefd. Uw kind is dan ook van 
harte welkom bij het intakegesprek. Het gaat erom dat uw kind zich snel op zijn gemak voelt. 
Heeft u besloten dat u uw kind wil aanmelden op de Brandaris, dan dient u het aanmeldingsformulier, 
wat u heeft ontvangen van de gemeente Haarlem, in te leveren bij onze school. Na de aanmelding 
volgt de stedelijke loting. Bent u geplaatst op onze school, dan kunt u uw kind definitief inschrijven. U 
ontvangt hiervoor een inschrijfformulier. 

Kleuters die bij ons op school worden ingeschreven, mogen natuurlijk komen wennen. Minimaal een 
maand voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op om de eerste afspraak te maken 
om te wennen. 
Bij komst van een andere school kunnen kinderen de school en de toekomstige groep bekijken. Wij 
krijgen informatie van de vorige school, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw kind goed wordt opge-
vangen. Voor het volledige stappenplan kikt u hier.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
Conform de Wet passend onderwijs is ieder kind welkom op onze school, ook kinderen die extra on-
dersteuning nodig hebben. Voor ieder kind realiseren wij zoveel mogelijk ‘adequaat onderwijs’. Daar-
mee bedoelen wij: een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig 
heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.
Voor het 
Conform de Wet passend onderwijs is ieder kind welkom op onze school, ook kinderen die extra on-
dersteuning nodig hebben. Voor ieder kind realiseren wij zoveel mogelijk ‘adequaat onderwijs’. Daar-
mee bedoelen wij: een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig 
heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Aanmelding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte
Haarlemse basisscholen hanteren allemaal eenzelfde plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjari-
gen. Zie hiervoor www.naarschoolinHaarlem.nl. Aanmelding bij scholen in een andere gemeente dan 
Haarlem dient schriftelijk te gebeuren, via het inschrijfformulier van TWijs. Dat is op te halen bij de 
school. Uiterlijk tien weken voor de vierde verjaardag van uw kind willen wij dat ingevuld en onderte-
kend ontvangen. U kunt het ons per post sturen, maar u kunt het ook inscannen en mailen. 
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u dat aangeven. Het doel van plaatsing in het 
regulier primair onderwijs is dat de ontwikkeling van het kind wordt bevorderd. Sommige kinderen zijn 
beter op hun plaats in het SBO of SO. Deze afweging gebeurt zorgvuldig. In de regio Zuid-Kenne-
merland wordt hiervoor een stappenplan gehanteerd. Dit stappenplan geldt ook bij een gewenste 
overstap naar een andere basisschool. Klik hier om het stappenplan te bekijken. 

ALGEMENE LEERLING GEGEVENS
Jaarlijks ontvangt u een formulier van de leerling gegevens van uw kind. Hierop kunt u eventuele 
wijziging in adres, telefoonnummer en dergelijke doorgeven. Ook is er ruimte voor extra telefoon-
nummers, bereikbare personen en medicijngebruik. Jaarlijks zullen we u in het kader van de AVG, 
toestemming vragen voor gebruik beeldmateriaal op de verschillende media die wij hanteren. 
Belangrijke wijzigingen willen wij in verband met onze administratie zo snel mogelijk vernemen. 

http://www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl/images/Stappenplan_aanmelding.pdf
http://www.naarschoolinHaarlem.nl
http://www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl/images/Stappenplan_aanmelding.pdf
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2. ONDERWIJS EN OPVOEDING
 
ONZE VISIE OP KINDEREN
Vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke opvoeding van kinderen, bieden 
wij waar mogelijk onderwijs op maat, waarbij de voortgang in de ontwikkeling van het kind wordt 
nagestreefd (adaptief onderwijs). 

Bij dit leren vinden wij het belangrijk dat:
• kinderen geloof en plezier hebben in hun eigen kunnen (competentie)
• kinderen zonder hulp zelf dingen kunnen ondernemen (autonomie)
• kinderen voelen dat anderen hen waarderen (relatie) 

Wij willen met deze vorm van onderwijs bereiken dat kinderen werken aan hun zelfvertrouwen,  
verantwoordelijkheid durven nemen, gevoelens kunnen tonen en vaardigheden leren ontwikkelen die 
zij nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. 

ONZE VISIE OP DE MAATSCHAPPIJ
De maatschappij is er voor mensen. We zullen samen een maatschappij op moeten bouwen en daar 
willen we op school al mee beginnen. We willen de kinderen enig inzicht geven in en leren omgaan 
met de snel veranderende maatschappij met zijn complexe structuren en verhoudingen. De samen-
leving, de plaats waar kinderen middenin staan, is een verzameling van mensen waarin ieder recht 
heeft op een menswaardig bestaan. 

Er zal dus een ruimte geschapen moeten worden: 
• waarin verantwoordelijkheid voor anderen en het (eigen) werk gedragen kan worden; 
• waar mogelijk een (positief) kritische houding verworven kan worden; 
• waarin initiatieven uitgelokt worden; 
• waarin plaats is voor helpende en ondersteunende begeleiding
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ONZE VISIE OP ONDERWIJS
Veiligheid 
Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Veiligheid in zowel geestelijk als 
lichamelijk opzicht. De school geeft bescherming tegen mishandeling, seksuele intimidatie, pesten, 
agressie en geweld. Wij willen een veilige sfeer in school. Wij willen daarom zorgen voor orde, rust en 
regelmaat. Het is daarvoor belangrijk dat de leerkrachten, ouders en leerlingen een positieve hou-
ding hebben. Wij zijn verdraagzaam en hebben respect voor de mening, de gevoelens en het geloof 
of de levensovertuiging van anderen en leren de kinderen daar ook respect voor te hebben. 

Pedagogisch-didactische uitgangspunten 
• Alle kinderen hebben behoefte aan vriendschap en samenwerking. 
• Alle kinderen willen de goede dingen doen en die dingen goed doen. 
• Alle kinderen willen zelf leren beslissen, zelfstandig worden en een eigen ‘ik’ hebben. 
• Daarnaast gaan we ervan uit dat alle kinderen leergierig zijn. 

Het leren gaat het beste als:
• kinderen betrokken zijn (o.a. bij de leerstof);
• een bepaalde mate van zelfstandigheid bezitten; 
• zich in een veilig klimaat bevinden. 

Op onze school gaat veel aandacht naar de inhoud van het onderwijs. We proberen alle kinderen 
datgene aan te bieden wat ze aankunnen, waarbij we streven naar een zo hoog mogelijk leerren-
dement per individueel kind. Het onderwijs, inclusief de extra zorg aan kinderen, vindt zoveel mogelijk 
plaats binnen de eigen groep. 
De gekozen organisatievorm is een leerstofjaarklassensysteem. In uitzonderlijke gevallen kan er ook 
gekozen worden voor een combinatiegroep. In beide gevallen wordt er les gegeven in een combi-
natie van klassikaal onderwijs en zelfstandig werken momenten, waarin de leerkracht ruimte creëert 
om zorg op maat te geven. Zo kan er rekening gehouden worden met mogelijke niveauverschillen en 
beperkingen van onze leerlingen. Binnen een eenduidige structuur met weektaken worden leerlingen 
uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun prestaties.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Binnen ons onderwijs gaan we uit van wat kinderen 
kunnen in plaats van niet kunnen en willen daar ook gebruik van maken. Wij willen onze leerlingen 
dan een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aanbieden en leren gebruik te maken van elkaars 
competenties. Dit kan op groepsniveau, maar ook op schoolniveau. We leren met en van elkaar! 

Kinderen hebben ook behoefte aan houvast. Dat betekent dat de leerkracht consequent moet zijn. 
Dit is te zien doordat: 
• de leerstof duidelijk geordend wordt; 
• er vaste regels zijn door de hele school; 
• er een vast lesrooster is en een vaste klassenplattegrond.
Hierdoor ervaren de kinderen regelmaat en duidelijkheid.

OVERZICHT METHODES
In de Wet op het primair onderwijs staat wat kinderen op de basisschool in welke vakken moeten le-
ren. Deze leerdoelen heten kerndoelen. Het team van de Brandaris heeft bij de kerndoelen zorgvuldig 
methoden uitgekozen. Leidraad bij de keuze van een methode is altijd: welke methode sluit het beste 
aan bij onze leerlingenpopulatie en welke methode heeft de beste resultaten.

Puk en Ko 
Op onze peuterspeelzaal wordt gebruikt gemaakt van Puk en Ko. Puk en Ko stimuleert de brede 
ontwikkeling van peuters: de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden 
komen allemaal aan bod. De verschillende onderdelen worden spelenderwijs aangeboden aan de 
hand van thema’s. De pop Puk speelt een grote rol in de groep. 

http://www.ukpukvve.nl/puk-en-ko.aspx
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Kleuterplein
In groep 1/2 maken wij gebruik van Kleuterplein. Kleuterplein is de meest complete kleutermethode 
voor de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, 
van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen 
en duidelijke lesdoelen. Toch is er meer dan genoeg ruimte in het programma om ook nog lekker te 
spelen en een echte kleuter te zijn! De handpop Raai de Kraai speelt een belangrijke rol in de groep. 

Fonemisch bewustzijn 
Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn van klanken in woorden’. Dit is een belangrijk onder-
deel van beginnende geletterdheid, omdat het bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3. Omdat 
fonemisch bewustzijn zich niet ‘vanzelf’ ontwikkelt, doen de leerkrachten van groep 1 en 2 veel activi-
teiten met letters en klanken. Daarbij maken ze gebruik van spelletjes en oefeningen uit de Werkmap 
Fonemisch Bewustzijn van het CPS. 

LOGO3000: woordenschat
In de kleutergroepen maken we gebruik van LOGO3000 om de woordenschat van onze leerlingen 
te vergroten. Door middel van praatplaten, woordwebben en woordkaarten bieden we de kleuters 
elke week een aantal nieuwe woorden aan. Bijzonder is dat het materiaal ook u als ouders bij het 
woorden leren betrekt: wat de kinderen met LOGO 3000 leren op school kunnen ze met u nog eens 
extra oefenen. U kunt namelijk thuis samen met uw kind(eren) de digitale spelletjes spelen met de 
woorden via de IPad. 

Lijn 3: aanvankelijk lezen
Met Lijn 3 leggen we een stevige basis voor goed leren lezen. Niet voor niets liggen de resultaten 
boven het landelijk gemiddelde. Lijn 3 stelt de letter centraal en maakt differentiëren makkelijk. 

Aan de hand van aansprekende thema’s worden de kinderen spelenderwijs het leren lezen  
aangeleerd. Daarnaast wordt in de methode, naast het lezen, ook aandacht besteed aan  
spelling, woordenschat, leesbevordering, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en  
wereldoriëntatie. 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/kleuters-en-peuters/kleuterplein.htm
https://www.logo3000.nl/logo-3000
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm
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STAAL: taal en spelling
Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode STAAL voor taal en spelling. De methode doet precies wat 
de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken 
en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie 
of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! Staal is visueel en motiverend. 
De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die rea-
listische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt met 
de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica 
combineert.

Estafette: voortgezet technisch lezen
Estafette is een doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs voor groep 4 t/m 6. 
De methode bouwt voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen bereiken na Lijn 3 in 
groep 3. Leerlingen bouwen consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode 
leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en 
foutloos verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essen-
tieel.

Leeslink: begrijpend lezen
Met Leeslink leren kinderen écht begrijpend lezen. Deze actuele digibordmethode voor groep 4 t/m 
8 behandelt alle kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus.
Kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van de 7 evidence-based leesstrategieën. Zo leren ze 
een strategie in te zetten om een tekst goed te begrijpen. Met Leeslink geven we kinderen eigentijds, 
actueel en nauwkeurig leesonderwijs.

Pluspunt 4: rekenen en wiskunde
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de rekenmethode Pluspunt 4. Vanaf groep 4 is dat de digitale 
variant. De lesstof wordt dan digitaal aangeboden. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als 
doelen zich beter lenen voor papier dan bieden we een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in 
het werkboek  bij oefeningen waar ze bijvoorbeeld een verhaal bij een som moeten bedenken of als 
ze moeten meten met een liniaal. 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette-editie-2/hoe-het-werkt
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/leeslink.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt/pluspunt-digitaal.htm
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Met sprongen vooruit
Met Sprongen Vooruit is het effectieve reken-wiskundeprogramma wat wij naast onze reguliere me-
thode gebruiken om rekenen op een speelse wijze vorm te geven. De leerlingen ervaren deze oe-
feningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen 
bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. Deze positieve wisselwerking 
tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met 
Sprongen Vooruit direct omhooggaan. De spellen zijn bij onze nieuwe methode Pluspunt 4 geïnte-
greerd en sluiten nu nog beter aan. 

Klinkers: schrijven
Met Klinkers ontdekken kinderen het belang en het plezier van schrijven. De oefeningen zijn afge-
stemd op de belevingswereld van kinderen. Tevens is er veel aandacht voor de schrijfhouding en sluit 
het perfect aan bij Lijn 3, onze aanvankelijk leesmethode in groep 3. 

Naut Meander Brandaan: wereld oriënterende vakken
Wij willen dat ons zaakvakonderwijs betekenisvol is en hebben gekozen voor Naut Meander  
Brandaan. Met deze integrale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek 
leren de kinderen over de wereld.
In elke les werken de kinderen aan het verwerven van kennis en van vaardigheden. Die passen ze 
direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én 
doen zorgt voor een hoger leerrendement.
Daarnaast worden de 21e -eeuwse vaardigheden aangeboden in een unieke leerlijn. Kennis blijft 
belangrijk en de vaardigheden helpen om die kennis doelgericht in te zetten. Zo krijgen de kinderen 
de juiste bagage mee voor een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs.

Let’s go! verkeer
Vanaf groep 3 wordt er verkeer gegeven met de methode Let’s go! De verkeerslessen zijn innovatief, 
interactief en héél veilig. Met animaties, video’s en Google Streetview oefenen de kinderen veilig in 
het verkeer. Let’s go! is samen met de ANWB ontwikkeld.

Take It Easy: engels
Vanaf groep 5 geven wij Engels met de methode Take It Easy. De Engelse taal wordt aangeboden 
met uitnodigende lesstof via het digibord met een native speaking co-teacher. Deze legt in perfect 
Engels enthousiast aan de leerlingen uit wat ze moeten doen.

Moet je doen en Laat maar zien: beeldende vorming
We werken op school met de methode Moet je doen welke wordt aangevuld met Laat maar Zien. 
Laat maar zien is een digitale doorgaande leerlijn beeldende vorming voor groep 1 t/m 8. Er is een 
grote variatie in vormgevingsactiviteiten die de creativiteit van kinderen maximaal stimuleert. De 
leerkrachten gebruiken deze methode als bronnenboek voor hun creatieve lessen. 

Moet je doen en MuziekLab: muzikale vorming
Naast de muzieklessen van de methode Moet je doen in de groep zelf volgen al onze leerlingen 
eenmaal per jaar een module van Hart MuziekLab. Gedurende acht tot tien weken krijgen de leer-
lingen les van een geschoolde muziekdocent, waarbij ontdekken, experimenteren en samenspelen 
centraal staan. Door het brede aanbod komen de leerlingen in aanraking met allerlei muziekgenres 
en eigentijdse werkvormen. 

Kriebels in je buik: seksuele vorming
In maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de ge-
boorte van kuikentjes, lammetjes en baby’tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is ver-
liefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is hét moment om aandacht te 
besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom starten we elk jaar na de 
voorjaarsvakantie met lessen relationele en seksuele vorming in alle groepen. We maken gebruik van 
het lespakket “Kriebels in je buik”. Tijdens de lessen, die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswe-
reld van de kinderen, wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder 
de aandacht gebracht bij de kinderen.

https://www.metsprongenvooruit.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/schrijven/klinkers.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/zaakvakken/naut-meander-brandaan.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/zaakvakken/naut-meander-brandaan.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/verkeer/lets-go.htm
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/archief/expressie/moet-je-doen/over-moet-je-doen/over/beeldende-vorming
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/archief/expressie/moet-je-doen/over-moet-je-doen/over/muziek
https://www.hart-haarlem.nl/cultuur-in-school/bekijk-activiteiten-po/muzieklab
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/lesmateriaal/lesmethode-kriebels-je-buik
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Hemel en aarde: levensbeschouwing en religieuze vorming
Met Hemel en Aarde willen we kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen bieden 
om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden te vinden. Hemel en Aarde draagt op 
een creatieve manier bij aan de religieuze ontwikkeling van kinderen en nodigt kinderen uit voor een 
ontdekkingstocht waarin verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan. Waarin ze op zoek 
gaan naar wat er - in meer of mindere mate - al is. Datgene wat ze niet zien, maar soms wel voelen 
of weten. Een uitdaging die zinvol en soms spannend is, maar daarom ook vooral speels en leuk.

Vreedzame school: sociale competentie en democratisch burgerschap
Vanuit de maatschappij komt de roep om meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Specifiek het actief burgerschap en de sociale integratie staan hoog op de politieke
agenda. Als school ben je middelpunt van de maatschappij en hier ligt dan ook een grote taak en
verantwoordelijkheid. 
De Brandaris moet concluderen dat het gedrag en de omgangsvormen binnen de school als plezie-
rig worden ervaren. De kinderen, ouders en medewerkers voelen zich prettig en er heerst een vrien-
delijke, veilige sfeer.  Om dit te versterken maken wij gebruik van De Vreedzame school.  
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch bur-
gerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich ge-
hoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen 
en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeen-
schap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben minstens twee keer in de week een sport en spelles in het 
speellokaal, daarnaast wordt er één keer in de week gebruikt gemaakt van de gymzaal.
De lessen bewegingsonderwijs (voor de groepen 3 t/m 8) worden twee keer per week gegeven door 
een vakleerkracht in de gymzaal of bij mooi weer buiten. Na de gymles wordt er gedoucht en dat 
is verplicht. Op de dagen dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymnastiek hebben nemen ze de  
volgende spullen mee:
• sportkleding;
• gymschoenen die niet buiten worden gedragen en niet met een zwarte zool;
• een handdoek

Groep 6 t/m 8 krijgen gedurende het schooljaar 10 zwemlessen aangeboden in het Boerhaavebad. 
In de weken dat zij zwemmen hebben zij één keer gymnastiek in de week.

ICT
ICT speelt een grote rol in onze maatschappij, een leven zonder computers is bijna niet meer voor te 
stellen. Van wasmachines, automotoren, de kassa in de winkels, overal wordt gebruik gemaakt van 
ICT. 
Ons netwerk is up-to-date en we hebben de beschikking tot genoeg devices, die regelmatig  
vervangen worden: dit betekent dat onze leerlingen tijdens hun loopbaan kennis kunnen maken met 
ICT. De jongsten spelenderwijs op de IPad met educatieve apps en de leerlingen vanaf groep 3 met 
chromebooks, waarbij ze de oefensoftware behorende bij onze methodes gebruiken. 
Op dit moment worden in groep 4 t/m 8 ook de rekenopgaven behorende bij de methode digitaal 
gemaakt: zo kunnen we de leerstof zo adaptief mogelijk aanbieden. 
Ook heeft iedere leerling bij ons een Office365 account, zo kunnen ze hun gemaakte presentaties, 
werkstukken e.d. handig met elkaar en de leerkracht delen. 

Huiswerk 
Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen huiswerk krijgen. Het thuis oefenen van bijvoorbeeld tafels 
en woordjes komt af en toe voor. In de hogere leerjaren zal het leren voor toetsen aardrijkskunde,  
geschiedenis en biologie geregeld voorkomen. Huiswerk kan ook bestaan uit het voorbereiden van 
spreekbeurten of het maken van werkstukken.
In groep 6 krijgen de leerlingen eenmaal per week huiswerk mee, in groep 7 twee keer en in groep 8 
meerdere keren per week. 

https://www.hemelenaarde.nl/
https://vreedzaam.net/
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OVERZICHT METHODES

Vakken Methode PSZ 1/2 3 4 5 6 7 8
Taal, lezen spelling Puk en Ko x       
 Kleuterplein  x      
 Fonemisch Bewustzijn  x      
 LOGO3000  x      
 Lijn 3   x     
 STAAL spelling en taal    x x x x x
 Estafette    x x x  
 Leeslink     x x x x

Rekenen en wiskunde Pluspunt 4   x x x x x x
 Met sprongen vooruit  x x x x x x x

Schrijven Klinkers  x x x x x  

Aardrijkskunde Brandaan    x x x x x

Geschiedenis Meander    x x x x x

Natuur en techniek Naut    x x x x x

Verkeer Let’s go!   x x x x x x

Engels Take it easy     x x x x

Beeldende vorming Moet je doen  x x x x x x x
 Laat maar zien  x x x x x x x

Muzikale vorming Muzieklab  x x x x x x x
 Moet je doen  x x x x x x x

Seksuele vorming Kriebels in je buik  x x x x x x x

Levensbeschouwing Hemel en aarde  x x x x x x x

Soc. Emo. ontwikkeling Vreedzame school  x x x x x x x

Bewegingsonderwijs Vakleerkracht gymnastiek  x x x x x x x
 Zwemles      x x x

ICT Educatieve software  x x x x x x x
 Office 365    x x x x x
 Mediawijsheid   x x x x x x
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3.  DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

INTERNE BEGELEIDING
Binnen de school participeert de intern begeleider in het zorgbeleid om de kwaliteit van de zorg te 
bewaken, te waarborgen, te evalueren en te versterken.
De intern begeleider begeleidt in de eerste plaats de leerkrachten met de zorg voor de groep als 
geheel en (zorg)-leerlingen afzonderlijk. De intern begeleider heeft overleg met de leerkracht over 
de resultaten van de kinderen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Ook houdt de intern 
begeleider het overzicht over de zorgleerlingen en schakelt eventueel externe hulpverleners in. Hierbij 
worden ouders vanzelfsprekend betrokken.  

HET LEERLING DOSSIER
Wij leggen na de inschrijving van ieder kind een leerling dossier aan in ons digitale leerlingvolg-
systeem ParnasSys. Daarin worden persoonlijke gegevens, absentie, leerlingenbesprekingen, ouder-
gesprekken, speciale onderzoeken, gegevens vanuit de observatiesystemen, methode gebonden 
toets gegevens en methode-onafhankelijke toets gegevens opgeslagen. Het leerling dossier wordt 
beheerd door de intern begeleider. U kunt desgewenst de inhoud hiervan, voor zover het uw kind 
betreft, raadplegen.

HET LEERLINGVOLGSYSTEEM
Een onderdeel van het leerling dossier is het leerlingvolgsysteem. Hiermee kan het leerproces van de 
kinderen gedurende de gehele schoolloopbaan gevolgd worden. De groepsleerkrachten houden de 
ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Door vroegtijdig te signaleren en te remedi-
eren kunnen we veel problemen voorkomen.
Het dagelijks werk wordt ook regelmatig getoetst via methoden gebonden toetsen. Daarnaast ma-
ken we ook gebruik van observatielijsten (KIJK! en ZIEN), CITO toetsen en zo nodig andere methode 
onafhankelijke toetsen.
De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, 
geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. Deze gegevens zijn van 
grote betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. Op deze wijze kunnen we de verrichtin-
gen van ieder kind en de groep op langere termijn volgen. 
De groepsuitkomsten worden tevens gebruikt om ons onderwijs te evalueren. De afnamemomenten 
van de toetsen staan vermeld in onze toetskalender, die ter inzage bij de intern begeleider ligt.
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RAPPORTAGE 
Tweemaal per jaar, in februari/maart en juni/juli ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een  
rapport. Naar aanleiding van dit rapport en de gemaakte CITO toetsen, volgt een voortgangs- 
gesprek voor groep 3 t/m 7 met de groepsleerkrachten, ouders en leerlingen (vanaf eind groep 3).
De leerlingen van groep 1/2 ontvangen alleen aan het einde van het schooljaar een rapport. Zij 
worden gedurende het jaar gevolgd met het observatiesysteem KIJK!. Naar aanleiding van deze ob-
servaties wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 

PASSEND ONDERWIJS
Thuisnabij onderwijs is bedoeld om kinderen dicht bij huis een mogelijkheid te geven om onderwijs te 
volgen. Dit is één van de doelstellingen van het passend onderwijs. 
Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en be-
perkingen past. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal 
(basis) onderwijs. 
De wet passend onderwijs vraagt van samenwerkende schoolbesturen om te garanderen dat alle 
leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Hiervoor hebben alle scholen in ons samenwerkingsver-
band een schoolondersteuningsprofiel geschreven. In dit profiel geven scholen aan wat zij kunnen om 
het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor elk kind. 
Dit profiel kunt u vinden op de website van het S.W.V. Zuid- Kennemerland en op onze website. 
Onze Intern Begeleider heeft contact met de andere IB-ers uit ons samenwerkingsverband. Zo pro-
beren we een eenheid te smeden tussen de diverse basisscholen in Haarlem. Dit om te voorkomen, 
dat de ene school een kind naar een school voor Speciaal Basisonderwijs wil verwijzen, terwijl dat 
kind op de andere school met een ander onderwijsprofiel wel op zijn/haar plek zit. Samen met het 
bestuur en het samenwerkingsverband streven we ernaar om alle kinderen een juiste plek in ons on-
derwijs te geven.
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SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND
Op basis van de Wet passend onderwijs, die sinds augustus 2014 van kracht is, hebben schoolbestu-
ren zorgplicht: ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs en krijgen daarvoor 
de middelen van het ministerie van OC&W. Om passend onderwijs goed te kunnen vormgeven, ma-
ken de scholen van TWijs deel uit van het Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kenne-
merland. Hierin zitten alle scholen voor primair onderwijs uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.

Wat betekent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband?
“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor ie-
dere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om 
al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig 
gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 

Kernteam
Binnen ons samenwerkingsverband zijn er aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste 
deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de directeur, de intern begeleider, de 
CJG-coach/schoolcoach, de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samen-
werking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende kernteams. Met behulp van 
de procesbegeleider kun je een impuls geven aan deze samenwerking. Wat hun taken en rollen zijn, 
maar ook wie je kunt benaderen wanneer er onduidelijkheden zijn, staat beschreven op de website 
van het samenwerkingsverband. 
• De leerplichtambtenaar
• CJG coach
• Het JGZ-team van de GGD, bestaande uit de schoolarts en de schoolverpleegkundige.
• Versterken Kernteams
• De onderwijsconsulent

Inzet externe deskundigen
Soms willen school of ouders onderzoek laten verrichten naar bijvoorbeeld de leercapaciteiten van 
leerlingen of naar mogelijke dyslexie. Omdat wij staan voor kwaliteit in het onderwijs, laten wij derge-
lijk onderzoek doen door psychologen of orthopedagogen die lid zijn van het NIP (Nederlands Insti-
tuut voor Psychologen) of de NVO (Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen). 
Wij werken daarom alleen met onderstaande deskundigen: 
• Registerpsycholoog NIP 
• Orthopedagoog Generalist NVO
• Kinder- en jeugdpsychologen NIP
• Orthopedagogen-generalist NVO 
• Gezondheidszorgpsychologen BIG. 
Deze kwaliteitseis geldt ook voor onderzoek dat ouders laten verrichten op eigen initiatief. 

De inschrijving in het Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP register of het Orthopedagoog-Generalist 
NVO-register laat zien dat iemand minstens een vakbekwaamheidsniveau heeft op postmaster- 
niveau. Leden en geregistreerden zijn gebonden aan de beroepscode. Elke vijf jaar moeten de  
geregistreerden aantonen dat zij hun vak hebben bijgehouden door werk en door het volgen van 
scholing en intervisie; dan wordt hun registratie voor vijf jaar verlengd. 
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HET RESULTAAT VAN DE INTERNE ONDERSTEUNING 
Door het vergroten van de interne ondersteuning wordt er niet alleen aan verbetering van de leer-
prestaties gewerkt, maar ook aan het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de kinderen. 
Dit om ervoor te zorgen dat de kinderen het aanbod krijgen wat passend is bij hun onderwijsbehoef-
te. Als blijkt dat wij als school handelingsverlegen zijn, kunnen wij in overleg met de ouders het kind 
toch verwijzen naar een school voor speciaal onderwijs. Dit in het belang van het kind zelf. De school 
voor speciaal basisonderwijs is meer op het niveau en onderwijsbehoefte van het individuele kind in-
gesteld. Er is meer speciale zorg en een rustiger tempo voor het kind. Er wordt gestreefd naar een te-
rugkeer van het kind op onze school of op een andere basisschool die mogelijk beter bij het kind past.

DE BEGELEIDING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
Als uw kind in groep 8 zit, komt er een advies voor het Voortgezet Onderwijs (V.O.). De kinderen dienen 
uit te stromen naar die vorm van V.O., die aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze een re-
ele kans maken gelukkig te worden door de gekozen voortgezette opleiding met succes af te ronden. 
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in het leven van ieder kind en van 
de ouders. Het is belangrijk, dat de ouders over voldoende informatie beschikken om tot een goede 
keuze te kunnen komen.
In november wordt er in groep 8 een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven. Zo 
kunt u doelgericht scholen bezoeken passend bij het advies van uw kind. In februari/maart volgt dan 
het definitieve schooladvies.
De adviezen worden gebaseerd op:
• de zienswijze van de leerkracht(en);
• de uitslagen van het leerlingvolgsysteem;
• de methoden gebonden toetsen;
• het drempelonderzoek, wat afgenomen wordt begin groep 8;
• de NIO (intelligentieonderzoek), afgenomen begin groep 8.
In groep 8 wordt in april de IEP eindtoets afgenomen. Deze eindtoets heeft in principe geen invloed 
op de verwijzing. Echter bij een hogere score op de IEP, dan het definitieve advies, kan het advies 
heroverwogen worden en eventueel hoger worden bijgesteld. De IEP is bedoeld om als school acht 
jaar onderwijs af te sluiten en te evalueren.  

CREATIEF OPLOSSEN GROEP (COG)
De Creatief Oplossen Groep op de Brandaris bestaat uit leerlingen die de reguliere lesstof snel be-
grijpen en dus meer uitdaging en dan vooral andere uitdaging nodig hebben.
Bij de COG ligt het accent op ‘Think Different’ en wordt een beroep gedaan op vaardigheden zoals 
abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, samenwerken met 
gelijkgestemden, etc. De out-of-the-box opdrachten dagen uit en prikkelen de leerlingen om zich 
écht in te zetten, om iets te willen leren begrijpen en vooral om door te zetten en niet op te geven 
omdat iets lastig lijkt. Vlotte denkers weten vaak direct het goede antwoord en staan niet stil bij het 
waarom, omdat dit (nog) niet nodig is. Voor een goed denkproces is tijd nodig, de oplossing moet 
niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan. Stoeien met de lesstof en con-
structief samenwerken met andere vlotte denkers is voor leerlingen van de COG belangrijk om tegen 
grenzen van het denken en het eigen (on)vermogen aan te lopen, want juist op zulke momenten 
wordt er geleerd

DAY A WEEK SCHOOL
Wij nemen deel aan “Day a Week School (DWS)”. Dit project bestaat uit een samenwerking van het 
ABC in Amsterdam en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en biedt een deeltijd onder-
wijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit 
leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag 
per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leer-
kracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerple-
zier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, 
samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijvoorbeeld uit filosofie, wiskunde, teamuit-
dagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Elk jaar in november vindt in groep 5 een selectieproce-
dure plaats. Mocht uw kind in aanmerking komen voor een plekje op de DWS, dan wordt u daarvan 
op de hoogte gesteld.  Per januari 2021 is de DWS met twee groepen gehuisvest in onze school. 
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DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN
Tijdens het zelfstandig werken in de groep helpt de groepsleerkracht kinderen individueel of in kleine 
groepjes. Op deze wijze kan er worden ingegaan op kinderen die meer aandacht nodig hebben. 
Voor deze kinderen is er dan extra hulp en aandacht. Dit is tevens opgenomen in het groepshande-
lingsplan per vakgebied. Wanneer er signalen zijn dat er in de ontwikkeling van het kind stagnaties 
optreden, overlegt de groepsleerkracht met de ouders en de intern begeleider.
Wanneer er sprake is van onderzoek of een aangepast programma, worden ouders op de hoog-
te gebracht en gehouden. Indien noodzakelijk worden deskundigen van buiten de school geraad-
pleegd. Na overleg tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider kan besloten worden om een 
aangepast programma op te stellen. Dit programma wordt binnen de groep uitgevoerd bij de eigen 
groepsleerkracht. Er kan ook gekozen worden om een kind te laten doubleren. 

EEN GROEP OVERDOEN
Kleuterverlenging of een groep overdoen is een weloverwogen beslissing. Toets momenten in de loop 
van het schooljaar, regelmatig overleg met ouders, interne/externe begeleiding vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem, ondersteunen dergelijke besluiten.
Het belangrijkste criterium bij de overgang is de ontwikkeling van het kind, op zowel cognitief als 
sociaal-emotioneel gebied. Het besluit om een kind kleuterschoolverlenging te geven of een groep 
te laten overdoen, zal middels open communicatie tussen leerkracht en de ouders een gezamenlijke 
beslissing zijn. Kunnen ouders en leerkracht er niet uitkomen, dan ligt de uiteindelijke beslissing bij de 
schoolleiding.  

KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemer-
land de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft welke stappen 
een school moet doorlopen bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het doel hiervan is dat sneller en adequater wordt gehandeld en dat daardoor 
minder kinderen worden geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter inzage 
bij de directie.

Verwijsindex
Bij vermoeden van kindermishandeling zal de school meestal de stappen van de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling zetten. Daarnaast kan er een melding worden gedaan in de Verwijs-
index risicojongeren (0-23 jaar). Dit is een digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals zoals 
leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Het doel van de Verwijsindex is dat professionals met 
elkaar in contact komen als zij voor eenzelfde kind signaleren dat het in zijn ontwikkeling bedreigd 
wordt. Het doel daarvan is een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de leerling en zijn ge-
zin. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee wettelijk 
verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders/leerlin-
gen zorgvuldig. Als het bestuur van TWijs klachten van ouders en leerlingen krijgt over situatie waarbij 
mogelijk sprake is van (een vermoeden van) ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het 
bestuur verplicht om aangifte te doen bij politie of justitie. Alleen dan is gerechtelijke vervolging mo-
gelijk. 
Daarnaast hebben personeelsleden meldplicht: als zij vermoeden of weten dat een medewerker van 
school een zedenmisdrijf pleegt, moeten zij dit melden bij de directie of het bestuur. Alleen zo kan 
het bevoegd gezag daadwerkelijk op de hoogte worden gebracht van een mogelijk strafbaar feit.
De aangifte- en meldplicht gelden als een medewerker van de school een zedenmisdrijf pleegt. On-
der ‘medewerker’ wordt hier verstaan zowel personeelsleden als personen die buiten dienstverband 
werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten 
en vrijwilligers.

De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en interne vertrouwensperso-
nen die binnen hun taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben de 
verplichting om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen 
zich in dit geval niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.
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4.  WIE WERKEN ER OP SCHOOL

HET SCHOOLTEAM
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kwaliteit van een school afhangt van de mensen die er 
werken. Op de Brandaris werken gedreven, enthousiaste leerkrachten met een hart voor de leerlin-
gen en hun ontwikkeling. 
De leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar over de kinderen, het leerstofaanbod en de ma-
nier van lesgeven. Dit gebeurt tijdens vergaderingen, maar ook tussen de middag of na schooltijd 
lopen leerkrachten daarvoor bij elkaar langs.  Er heerst bij ons op school een open, collegiale en zeer 
betrokken sfeer. 

DE GROEPSLEERKRACHT
Op onze school zijn verschillende taken en functies. De meest belangrijke persoon voor uw kind is na-
tuurlijk de leerkracht bij wie hij/zij in de groep zit. De groepsleerkracht verzorgt de lessen in de groep, 
houdt de ontwikkeling van elk kind goed in de gaten en waakt over de extra zorg die kinderen in de 
groep geboden moeten worden. 
Sommige leerkrachten hebben daarnaast niet-groepsgebonden taken onder schooltijd. Zij voeren 
ondersteuningswerkzaamheden uit binnen de school. Gespecialiseerde leerkrachten op de Branda-
ris hebben een aanvullende opleiding gevolgd, bijvoorbeeld:
• Intern begeleiding (IB)
• Gedragsspecialist
• Rekenspecialist
• Taalspecialist
• Specialisatie meer en hoogbegaafdheid
• Coaching
• Specialist spelend leren
• Specialist coöperatieve werkvormen
• Cultuurspecialist

Daarnaast hebben sommige groepsleerkrachten nog andere taken, zoals:
• Vertrouwenscontactpersoon
 De vertrouwenscontactpersoon is een leerkracht, die er voor kinderen en ouders is, als zij over een 
 probleem willen praten. Ook kunnen ouders bij de vertrouwenscontactpersoon terecht, als zij een
 klacht hebben. Zij kan ook de ouders in contact brengen met de vertrouwenspersoon van de
 Stichting.
• Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
 De BHV-er is een leerkracht die als taak heeft aandacht te besteden aan de veiligheid van
 kinderen, leerkrachten en ouders in en rond de school. Bij ons op school is iedere leerkracht BHV-er. 
• Preventiemedewerker
 De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de
 veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen de school. Tevens bewaakt en voert de preventie-
 medewerker de ARBO maatregelen uit. 
• EHBO-er
 Groepsleerkracht met een actueel EHBO diploma.
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WAT GEBEURT ER ALS EEN LEERKRACHT ZIEK IS?
Als de leerkracht van uw kind ziek is, geeft hij/zij dat door aan de schoolleiding (directeur), uiterlijk 
om 07.00 uur op de eerste dag van afwezigheid. Er zijn diverse opties voor de opvang van de klas. 
Ze staan hieronder in de voorkeursvolgorde. Is optie 1 niet mogelijk, dan onderzoeken wij optie 2. 
Enzovoorts.
 
1. De groep van uw kind krijgt een vervanger. Dit kan de duo-partner zijn, of een andere parttimer
 in school. Is er niemand in school beschikbaar, dan vragen wij een vervanger aan bij het Regionale
 Transfercentrum. 

2. Uw kind krijgt les in een andere groep, bij voorkeur in een parallelgroep. Is uw kind 4 jaar? Dan
 vragen wij u om het thuis te houden. 

3. Uw kind krijgt les van de leerkracht van de parallelgroep; deze leerkracht geeft dan les aan twee
 groepen. Dat gebeurt alleen waar dat in de praktijk mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de lokalen van
 de groepen zich naast elkaar bevinden.

4. Lukt al het voorgaande niet, dan vragen wij u om uw kind een dag per week thuis te houden. 
 Hiervoor maken wij clusters van groepen die in een wisselrooster thuisblijven. U wordt uiterlijk de
 dag van tevoren geïnformeerd. Vanaf groep 4 geven wij huiswerk mee. Als u geen opvang-
 mogelijkheid heeft, mag uw kind – na overleg met de directeur – naar school komen.

Tenslotte: het kan gebeuren dat de (adjunct-)directeur, intern begeleider of remedial teacher de 
afwezige leerkracht voor één of twee dagen vervangt. Dit heeft uitdrukkelijk niet de voorkeur van het 
bestuur. Leiding geven aan het team, de goede voortgang en de kwaliteit van het onderwijs verdie-
nen immers ononderbroken de aandacht. Daarom komt dit maar heel zelden voor.
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WIE WERKEN ER NOG MEER OP SCHOOL?
Uw kind krijgt behalve met zijn eigen leerkracht ook te maken met anderen in de school. Zo kennen 
we op de Brandaris:
• Directeur: bezig met en verantwoordelijk voor beleidszaken en de gehele organisatie. 
• Intern Begeleider: is verantwoordelijk voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hij geeft de
 leerkracht adviezen over extra zorg. 
• Remedial teacher: werkt met leerlingen, die voor een bepaald vakgebied extra begeleiding nodig
 hebben en met leerlingen die extra zorg nodig hebben op het gebied van de emotionele
 ontwikkeling, gedrag of werkhouding
• Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkrachten in de groep met het geven van onderwijs. 
• Kleuterhulp: ondersteunt de leerkrachten in groep 1/2 in de groep met o.a. huishoudelijke taken. 
• Onderhoudsmedewerker: verzorgt een heleboel klussen op school. Hij houdt toezicht op de
 gangen, doet hand en spandiensten voor de leerkrachten, repareert kleine gebreken enzovoort.
• Administratief medewerkster: houdt het verzuim bij, neemt de telefoon op, voert gegevens op de
 computer in en houdt de leerlingenadministratie bij.
• Vakleerkracht gymnastiek: geeft gymnastiek aan groep 2 t/m 8 en volgt de kinderen in hun
 motorische ontwikkeling.
• Stagiaires van opleidingen: hun werk valt onder onze verantwoordelijkheid
• LIO: leraar in opleiding
• Hulpouders
• Overblijfmedewerkers
• Schoonmakers

PEUTERSPEELZAAL
In onze school is peuteropvang Frieslandlaangevestigd van Hero Kindcentra.
Als u geen gebruik maakt van het kinderdagverblijf en wilt u toch dat uw kind in contact komt met 
andere peuters? Dan is peuteropvang voor halve dagen ideaal.
In de peuteropvang van Hero Kindcentra worden de kinderen uitgedaagd om te spelen. Met z’n 
allen liedjes zingen, spelen in de bouwhoek, puzzelen, taartjes bakken in de zandbak. De wereld van 
peuters groeit met de dag, er komen steeds nieuwe dingen bij die ze kunnen en willen. Tegelijkertijd 
hebben ze nog veel geborgenheid nodig. Even wegkruipen bij een vertrouwde volwassene als het 
te spannend wordt. De meeste peuters zijn op de peuterspeelzaal voor het eerst wat langer zonder 
hun ouders. Dan is het wel zo fijn als er in de peuterspeelzaal bekende gezichten zijn. Daarom werkt 
de Hero Kindcentra met hechte, kleine teams en vaste groepen. Een groep bestaat uit maximaal 16 
peuters.
Daarnaast leert uw kind ook al vast onze school kennen. We zitten in het zelfde gebouw, hebben 
afstemming over de thema’s, de peuters maken gebruik van onze speelzaal en ze zien al regelmatig 
de leerkrachten. Dat maakt de overgang naar de basisschool wat minder groot!

Peuteropvang Frieslandlaan
Frieslandlaan 2
2036 NE Haarlem
Telefoon: 023 536 4060 
Website: www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-frieslandlaan/

https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-frieslandlaan/
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5.  ACTIVITEITEN
Tijdens en na schooltijd vinden regelmatig activiteiten plaats. Deze activiteiten kunt u terug vinden 
in de agendafunctie van Parro. 

ACTIVITEITEN ONDER SCHOOLTIJD
’t Podium
Elke 7/8 weken hebben wij ‘t Podium’. Elke groep verzorgt tijdens ’t Podium een act. Dit kan zijn: to-
neel, gedichten, playback, lied, talent uit de klas enz. De kinderen studeren dit in en laten dit op het 
podium aan de andere kinderen zien. Het is de bedoeling dat elke keer een andere groep de leiding 
heeft. Deze groep zorgt voor de presentatie, mag eventueel een thema bepalen en verzorgt de uit-
nodigingen; kortom deze groep heeft de regie. 
‘t Podium kan samenvallen met de afsluiting van een project of een feest, maar kan ook op zichzelf 
staan. De data waarop ’t podium plaatsvindt, staan op de kalender.

Muzieklab
Naast de muzieklessen in de groep zelf volgen al onze leerlingen eenmaal per jaar een module van 
Hart MuziekLab. Gedurende acht tot tien weken krijgen de leerlingen les van een geschoolde muziek-
docent, waarbij ontdekken, experimenteren en samenspelen centraal staan. Door het brede aanbod 
kunnen de leerlingen in aanraking komen met allerlei muziekgenres en eigentijdse werkvormen. De 
thema’s veranderen elk jaar en groep 8 krijgt ondersteuning bij het instuderen van de musical.

Sportdag
Elk jaar wordt er een sportdag op het veld georganiseerd. De hele school is dan een ochtend sportief 
bezig met allerlei sport en spelactiviteiten.

Schoolreisje en kamp groep 8
Elk jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje en gaat groep 8 drie dagen op kamp. 

Schoolzwemmen 
Groep 6 t/m 8 krijgen gedurende het schooljaar 10 zwemlessen aangeboden in het Boerhaavebad.

Verkeersdiploma 
De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretische verkeersexamen en aan het
praktijkexamen.
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Kinderboekenweek
Onze school doet daar altijd aan mee. Op 23 september start de Kinderboekenweek. Het onderwerp 
dit jaar is: “En toen?” en gaat over het verleden.  Ook zullen we een boekenbeurs organiseren. Dit idee 
kwam ooit uit kinderraad. 

Grote Rekendag 
Eenmaal per jaar doen we mee aan de landelijke ‘Grote Rekendag’. Op die dag staat rekenen cen-
traal. Er worden op die dag allerlei activiteiten gedaan op het gebied van rekenen. Aan het eind van 
de dag zijn er onderzoekjes gedaan en zijn er dingen gemaakt die met rekenen te maken hebben.

Nationale Voorleesdagen 
In januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Op die dagen wordt er extra aandacht besteed aan 
voorlezen en leesbeleving. De juffen en meesters lezen meer voor dan normaal en het zou zo maar 
kunnen dat er andere mensen komen voorlezen. 

Koningsspelen / sponsorloop
Op de vrijdag voor koningsdag zijn traditioneel de koningsspelen. Ook wij doen daar in onze eigen 
vorm aan mee. Op die dag is in ieder geval ook de sponsorloop. We rennen dan voor school en een 
goed doel, wat bepaald wordt door de kinderen zelf in de kinderraad.

Feesten
Natuurlijk zullen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen weer sfeervol gevierd worden. Het is traditie om Kerst-
mis gezamenlijk met kinderen en ouders te vieren.

Schoolfeest
Eenmaal per jaar hebben we een groot feest op school voor alle kinderen. 

TaalTrip
JINC organiseert voor de kinderen van groep 5 en 6 een TaalTrip naar bijzondere plekken. Het doel 
is de woordenschat van kinderen te vergroten en hun blik op de wereld te verbreden; twee zaken die 
belangrijk zijn voor begrijpend lezen. 

Bliksemstage 
JINC organiseert voor de kinderen van groep 7 en 8 bedrijvenbezoek-dagen, de zogenoemde “blik-
semstage”. De kinderen krijgen een rondleiding op een bedrijf en mogen kleine hand- en spandien-
sten verrichten. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de organisatie van een bedrijf en een kijkje 
achter de schermen.

Gastlessen
Er worden regelmatig gastlessen gegeven in de bovenbouw over verschillende onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld over de dode hoek, een veteraan in de klas, HIV of brandpreventie.

Cultuurplan
Op onze school werken we met een cultuurplan. Naast bovenstaande activiteiten vinden wij het be-
langrijk dat onze leerlingen gedurende hun basisschooltijd kennis maken met verschillende culturele 
activiteiten, zoals dans , theater , beeldende vorming e.d.. Gedurende het schooljaar zullen de groe-
pen uitstapjes maken buiten de school, maar ook zijn er activiteiten op de school. 
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ACTIVITEITEN NA SCHOOLTIJD
Avondvierdaagse
Elk jaar doet onze school mee met de avondvierdaagse. Vier avonden in juni lopen de kinderen 5 of 
10 km onder begeleiding van een ouder. 

Voor het aanbieden van een arrangement van naschoolse activiteiten zijn we afhankelijk van sub-
sidies. Deze vragen wij samen met de buurtscholen, welzijnsorganisatie en Sportsupport aan. Bij 
toekenning van deze subsidie, organiseren zij activiteiten in de wijk voor de kinderen van de diverse 
scholen. 

Sportsupport
Sportsupport organiseert verschillende sportactiviteiten in de wijk voor o.a. de kinderen van onze 
school. 

Triple Threat
Triple Threat  organiseert verschillende activiteiten in de wijk voor o.a. de kinderen van onze school. 
Denk hierbij aan de “Meideninloop” en “Streetwise”.  
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6. DE OUDERS

ALGEMEEN
Op onze school is plaats voor kinderen, leerkrachten en ouders. Goede contacten tussen ouders, 
leerlingen en school werken door in de kwaliteit van onze school en komen de leerprestaties en so-
ciale ontwikkeling van de leerling ten goede .Onze primaire taak als school is kennisoverdracht en 
burgerzinsvorming. Dat betekent dat wij ons ook inspannen om de randvoorwaarden te scheppen. 
Voor ouders is het duidelijk dat wij een gemeenschappelijke taak hebben, waar het onderwijzen bij 
de leerkracht ligt en het opvoeden een taak is van school en ouders. Wij zien ouders als een partner 
en stimuleren ouders om mee te helpen op school en mee te denken over school. 
Het is vanzelfsprekend dat school en ouders goed met elkaar samenwerken in het belang van hun 
eigen en andermans kinderen. Maar waar bestaat dat samenwerken uit? Wat wordt er dan van u 
verwacht en wat kunt u van school verwachten? We zetten het hier op een rij.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan in school. Hierin zitten leerkrachten 
en ouders van de Brandaris. De MR bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben, 
geeft advies aan de directie en behartigt de belangen van allen die bij de school betrokken zijn.  
Dit geeft met name ouders de gelegenheid invloed te hebben op de schoolpraktijk en het onderwijs. 
De MR van de Brandaris onderhoudt contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Stichting TWijs. (GMR). 

Ouders:  Laura Passchier
                   Cynthia Elderkamp
  Maurice van der Pluijm
Teamleden:  Wendy Heijmel-Bischoff
  Lian Esveld (secretaris)
  Annemieke Veeken

http://www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl/images/Afspraken_over_de_samenwerking_tussen_ouders_en_school.pdf
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GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scho-
len die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en 
instemmingsrecht aangaande bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die 
alle scholen aangaan. De medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school betref-
fen, wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf. De GMR richt zich 
dus alleen op bovenschools beleid. Aan de GMR zijn commissies verbonden. Zij bereiden onderwer-
pen voor die de GMR moet behandelen, bijvoorbeeld onderwerpen waarover het bestuur advies of 
instemming van de GMR vraagt. 
De GMR bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden, in totaal 14 leden dus. Zij zijn als ouder of als 
personeelslid verbonden aan een van de scholen van TWijs. In de GMR vertegenwoordigen zij echter 
niet het specifieke belang van hun school, maar dat van álle TWijs-scholen. Elk GMR-lid onderhoudt 
contact met de MR van één of meerdere scholen. Daardoor weten GMR en MR van elkaar wat er leeft 
en speelt op de scholen. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen voor de GMR en de MR 
vindt u op de website van TWijs.

OUDERVERENIGING
De oudervereniging (OV) is een zeer grote en waardevolle steun voor de school. De OV zet zich in 
voor activiteiten die de bloei van de school bevorderen, bijvoorbeeld ouders betrekken bij schoolac-
tiviteiten. Tevens geven zij de school waardevolle ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van 
allerlei festiviteiten zoals de sportdag, het schoolreisje, het schoolfeest, de kerstborrel voor de ouders 
tijdens het kerstdiner, etc. Tevens beheert de OV de jaarlijkse ouderbijdrage, waaruit tal van leuke 
activiteiten worden betaald. 
Voor zowel de OV als de MR geldt dat zij in het openbaar vergaderen en een regelement hebben dat 
op school ter inzage ligt. Jaarlijks treden een deel van de leden volgens rooster af. 

Ouders:  Linda Ritskes (voorzitter)
  Gitta Wildeboer (penningmeester)
  Nanda Griffioen
  Kim Doornebosch
  Nicole Janssen
  Charissa de Vries

Teamleden:  Daphne Bovendeert-Pel 
  Marijke Zwanenburg-Flipsen
  Chantal Vijn

Ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar start de OV met het innen van de ouderbijdrage. Hiervan worden  
de activiteiten, die het verblijf van uw kind op school interessant en aangenaam maken, zoals de 
vieringen en het schoolreisje betaald.
Daarnaast wordt ook € 10,- per schooljaar gereserveerd voor het kamp in groep 8. Bij het tussentijd 
verlaten van de school wordt dit bedrag teruggestort, nadat het rekeningnummer doorgegeven is 
bij de administratie. 
Voor het schooljaar 2021 - 2022 is het bedrag in overleg met de MR vastgesteld op € 55,-. Daarnaast 
is het ook mogelijk om als ouder een donatie te geven aan de oudervereniging. 

De ouderbijdrage wordt geint via Schoolkassa. Dit is een onderdeel van ParnasSys en Parro. In het 
begin van het schooljaar ontvangt u via Parro een betaalverzoek, zodat u de bijdrage kan betalen. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Mocht u niet kunnen betalen, kom dan op tijd met school praten. Er 
zijn altijd oplossingen te vinden! Kinderen waarvan de ouders de bijdrage, om welke reden dan ook, 
niet of gedeeltelijk betalen, blijven niet verstoken van een sinterklaascadeau. De deelname aan een 
schoolreisje is daarentegen dan helaas niet mogelijk.
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HULPOUDERS 
Op school kunnen wij de hulp van ouders goed gebruiken. Zonder ouders zijn er geen activiteiten 
mogelijk! Uw hulp bij vieringen, sportdag, maar ook als leesouder of als hulp tijdens de creatieve 
vakken, worden enorm gewaardeerd. Gedurende het schooljaar zal de groepsleerkracht meerdere 
malen de hulp van ouders inroepen d.m.v. Parro. Wij uiten deze waardering eenmaal per jaar extra, 
door de hulpouders in het zonnetje te zetten. 

KIJK VAN OUDERS
Wij vinden het als school belangrijk wat u van de school, ons onderwijs, het schoolklimaat vindt. 
Daarom zetten wij elke twee jaar een vragenlijst uit onder de ouders, zodat we weten wat we moeten 
behouden en waar we ons in kunnen verbeteren. 

VERZEKERINGEN
Schoolongevallenverzekering
De scholen van TWijs zijn verzekerd in het geval van schoolongevallen. Leerlingen zijn daardoor tij-
dens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de financiële gevolgen van een 
ongeluk. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn deelne-
mers en begeleiders verzekerd. Ook hierbij geldt dat de verzekeraar bepaalt of tot een uitkering 
wordt overgegaan. Daarvoor moet aan de polisvoorwaarden zijn voldaan. De uitkeringen kennen 
een maximum.
Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden – tot een bepaald maximum – uitsluitend ver-
goed wanneer de eigen ziektekostenverzekering van ouders/verzorgers de kosten niet of niet volle-
dig voor haar rekening neemt (bijvoorbeeld in verband met eigen risico).
Voor vragen over de verzekering kunt u terecht bij de schoolleiding. 

Algemene aansprakelijkheid
Alle TWijs-scholen zijn verzekerd tegen algemene aansprakelijkheid. Dit geldt voor gevallen waarin 
een leerling schade lijdt door een onrechtmatige daad van personen die werkzaamheden voor de 
school verrichten. Een voorbeeld: een leerling heeft haar kleding beschadigd door een uitstekende 
spijker. Dan is de school aansprakelijk. De school moet immers altijd zorgen voor een veilige speel- 
en werkomgeving voor leerlingen en werknemers. (Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden 
ontleend.)
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De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. Voor schade die 
de leerling zélf aanricht, legt de wetgever de verantwoordelijkheid niet bij de school, maar – af-
hankelijk van de leeftijd – óf bij de leerling zelf, óf bij de ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Een 
voorbeeld: er scheurt een jas doordat twee kinderen vechten of bij spel. De school kan dat niet altijd 
voorkomen en hoeft de schade niet te vergoeden. Het is daarom belangrijk dat ouders een particu-
liere aansprakelijkheidsverzekering hebben. 

De verzekeraar bepaalt of de school aansprakelijkheid moet opnemen en voor welk bedrag; dat 
doet de school niet zelf.

Eigendommen leerlingen
Regelmatig raken (waardevolle) spullen van leerlingen zoek of beschadigd. Dit is helaas bij kinderen 
niet te voorkomen. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies van of schade aan 
eigendommen van leerlingen; dit valt daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de 
school. Dit staat nadrukkelijk in de wet om discussies over aansprakelijkheid te voorkomen. De eige-
naar van de spullen is zelf aansprakelijk voor zijn spullen, in dit geval de leerling/ouders. 

Dit neemt niet weg dat het heel vervelend is wanneer er spullen wegraken of kapot gaan, zeker om-
dat dit bij basisschoolleerlingen nogal eens voorkomt. Verus, de Vereniging voor Katholiek en Chris-
telijk Onderwijs, biedt aan ouders de mogelijkheid hiervoor een verzekering af te sluiten. Meer infor-
matie is op te vragen bij de directeur. 

COMMUNICATIE EN INFORMATIE
Op verschillende manieren krijgt u informatie over onze school en uw kind.

Parro
Op onze school maken we gebruik van de app Parro om te communiceren met ouders.
Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat 
u de belevenissen van uw kind nu beter kunt volgen heeft u voortaan nog meer om samen over te 
kletsen. De leerkracht is druk om het beste uit de groep te halen en als ouder zit u ook niet stil. Juist 
daarom is het erg waardevol dat u die leuke foto van de groep ontvangt of dat ene berichtje naar 
de leerkracht stuurt om snel iets te regelen. Bij de start op onze school ontvangt u via de mail een 
uitnodiging om u aan te melden bij Parro. 

Maandinfo
Op de laatste vrijdag van de maand ontvangt u via Parro de maandinfo, onze nieuwsbrief, waarin 
alle wetenswaardigheden over de Brandaris staan. 

Website
Op onze website www.debrandarishaarlem.nl vindt u alle informatie over de Brandaris. Wij plaatsen 
hier geen foto’s van activiteiten. Deze worden verspreid via facebook (indien toestemming is gege-
ven) en/of Parro.

Facebook
Op onze facebookpagina www.facebook.com/rkbsdebrandaris posten wij regelmatig berichten en/
of foto’s van activiteiten op onze school. Hierbij nemen we de Wet op Privacy in acht. 

Schoolgids
Jaarlijks ontvangt u de schoolgids digitaal. In de schoolgids staan alle zaken die jaarlijks van belang 
zijn om u op de hoogte te houden van de gang van zaken op de Brandaris. 

http://www.debrandarishaarlem.nl
http://www.facebook.com/rkbsdebrandaris
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Kennismakingsgesprek
Aan het begin van het schooljaar in een nieuwe groep is het voor de leerkracht en de ouders en hun 
kind fijn om kennis te maken. Dit kan in het kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis 
te maken, wederzijdse verwachtingen uit te spreken, de samenwerking met elkaar te bevorderen 
en vertrouwen op te bouwen. Het gesprek zal niet gaan over het gedrag van uw kind of zijn/haar 
prestaties. Het gesprek duurt zo’n 10 -15 minuten en zal plaatsvinden in de eerste drie weken van het 
schooljaar na schooltijd. Op de donderdag in de laatste week van de zomervakantie zal er via Parro 
een gespreksplanner worden geopend, zodat u zich kunt inschrijven.

Info receptie
Naast de kennismakingsgesprekken, is er aan het begin van het schooljaar een info receptie (inloop-
middag). Dit moment is aan het einde van de eerste schooldag. Onder het genot van een drankje 
zijn ouders van harte welkom in de nieuwe groep om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en 
kunt u kijken wat uw kind dat jaar allemaal voor vakken heeft. Ook ontvangt u informatie over het 
schooljaar op papier. 

Informatieavond overgang groep 8
In het begin van het schooljaar zal in groep 8 een informatieavond zijn over de overstap van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De procedure wordt dan aan u uitgelegd en er is de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 

Inloopmiddag
Ongeveer tweemaal per jaar hebben we een inloopmiddag waarop ouders samen met hun kind(e-
ren) naar school kunnen komen om het werk te bekijken. De data van deze inloopmiddagen vindt u in 
de kalender, op de website en in de maandinfo. De middagen zijn niet bedoeld om een gesprek over 
uw kind te voeren. Daarvoor maakt de leerkracht graag een aparte afspraak met u. 
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7. REGELING SCHOOL– EN VAKANTIETIJDEN

SCHOOLTIJDEN
Alle groepen hebben de volgende schooltijden:
Maandag t/m vrijdag ochtend 08:30 uur - 12:00 uur 
   middag 13:00 uur - 14.30 uur

STUDIEDAGEN
Gedurende het schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor de leerkrachten. Op deze dagen is er 
geen opvang vanuit school mogelijk en zijn alle leerlingen vrij. 
Deze dagen worden altijd voorafgaand aan het nieuwe schooljaar bekend gemaakt in de maand-
info, de website en in de schoolgids. 

BRENGEN EN HALEN
’s Morgens gaan de deuren om 08:20 uur open. Als ouder heeft u nog even tijd uw kind gedag te zeg-
gen of kort iets tegen de leerkracht te zeggen. Het is voor kinderen fijn om de dag rustig te beginnen. 
We vragen u dan ook het afscheid kort te houden. ’s Ochtends vroeg kunt u geen gesprek met de 
leerkracht voeren. Wij verzoeken u daarvoor een afspraak te maken na schooltijd. 
De ouders van de leerlingen van groep 1/2 mogen afscheid nemen in de klas. De ouders van de leer-
lingen van groep 3 t/m 8 nemen afscheid in de gang. Om 08:30 uur start de les, dus we verzoeken u 
het schoolgebouw op tijd te verlaten. 
Om 12:00 uur kunt u uw kind ophalen op het schoolplein. Vanaf 12:55 uur zal de deur weer open 
gaan voor de leerlingen die thuis eten. Om 14:30 uur worden de leerlingen van groep 1/2 naar buiten 
gebracht door de groepsleerkracht en kunt u wachten op het kleuterschoolplein. De leerlingen van 
groep 3 t/m 8 kunnen opgehaald worden op het grote schoolplein. 

ZIEKTE OF VERHINDERING
Bij ziekte of verhindering ontvangen wij graag tussen 08:00 en 08:45 uur bericht (telefonisch of via 
Parro) Krijgen wij geen bericht dan bellen wij de ouders op. Mocht uw kind onder schooltijd ziek wor-
den, nemen wij uiteraard contact met u op. 
Wij stellen het zeer op prijs als u afspraken met dokters, tandartsen e.d. na schooltijd probeert te 
maken. Als het echt niet anders kan, dan hebben wij geen bezwaar tegen afspraken onder schooltijd. 
Het is prettig als dit tijdig bij de groepsleerkracht wordt gemeld. 
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VERLOF 
Een verzoek om verlof, anders dan door ziekte, moet u altijd schriftelijk bij de directie indienen. Een 
formulier hiervoor kunt u ophalen bij de directie of downloaden van onze website. De directie be-
oordeelt het verzoek en neemt een beslissing (toestemming of weigering). Bij een eventuele afwijzing 
kunnen ouders bij de leerplichtambtenaar in beroep gaan. Wanneer een ouder zonder verlof een 
kind van school houdt of wanneer het kind langer wegblijft dan is afgesproken, geeft de directeur dit 
door aan de leerplichtambtenaar. U kunt hier klikken voor het volledige protocol. 

LEERPLICHT
Volgens de Leerplichtwet gaat ieder kind naar school vanaf de dag waarop het vier wordt. En vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag, moet een kind naar school. 
Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma 
te zwaar is voor uw kind, dan mag het maximaal vijf uur per week thuisblijven. Dat moet dan tijdig 
vooraf aan de directie worden doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor 
nog eens vijf uur per week vrijaf.
Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per 
week.

OP TIJD KOMEN 
Het kan een keer voorkomen dat uw kind niet op tijd op school is en dan hoort u ons niet klagen. Maar 
het wordt anders als het regelmatig voorkomt. Te laat komen kunnen we niet normaal gaan vinden. 
Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school komt. Als uw kind te laat komt, mist uw kind elke dag 
een stukje van de les. Ook stoort het de andere leerlingen en de leerkracht, als uw kind te laat de klas 
in komt. Uit onderzoek blijkt tevens dat kinderen die op de basisschool al regelmatig te laat komen 
een veel grotere kans hebben om hun vervolgopleiding niet af te maken.

 

http://www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl/voor-ouders/leerplicht
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8.  PRAKTISCHE ZAKEN EN OVERIGE INFORMATIE OP ALFABET

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Wij houden ons aan AVG en geven geen informatie van en over leerlingen, leerkrachten en ouders 
door aan derden, zonder toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s).
Voor promotiedoeleinden maken wij op school af en toe foto’s en filmpjes en plaatsen deze op Fa-
cebook, Parro, in de schoolgids of op de website. Elk schooljaar zullen we u opnieuw vragen om uw 
instemming in deze. 
Daarnaast willen we ouders erop attenderen dat foto’s en filmpjes, die tijdens schooltijd zijn gemaakt 
en waarop buiten uw eigen kind ook andere kinderen staan, niet verspreid mogen worden via social 
media (facebook, what’s app, e.d.) zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Meer informatie 
over de AVG, klik hier.

GEDRAGSVERWACHTINGEN
Op onze school hebben we een zestal gedragsverwachtingen.

Daarnaast stellen de groepen aan het begin van het schooljaar samen de specifieke groepsafspra-
ken op.

ETEN EN DRINKEN
Kinderen mogen ’s morgens in de ochtendpauze iets eten en drinken. Op de Brandaris zijn alle dagen 
“g(f)ruitdagen”. Ieder kind neemt een stukje fruit of groente mee. 
Drinken graag in een beker/fles meegeven, waarbij onze voorkeur uit gaat naar water. Drinken met 
koolzuur mag niet. Geeft u uw kind een pakje mee, dan zal deze terug worden gegeven naar huis 
en krijgt uw kind een bekertje met water. Daarnaast is het prettig als de naam van uw kind op de 
beker(s) en het fruit(bakje) staan. 

HOOFDLUIS
Hoofdluis is een steeds terugkerend probleem op alle scholen. De GGD heeft aangeraden alle kinde-
ren regelmatig te controleren. Onze school heeft dit advies overgenomen. De leerlingen worden op 
de eerste vrijdag na elke schoolvakantie gecontroleerd. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, 
worden de betreffende ouders hiervan op de hoogte gebracht en verwachten we dat er wordt be-
handeld. De week opvolgend wordt er een nacontrole gedaan. 
Als na een aantal controles blijkt dat de hoofdluis nog aanwezig is, kan de school er voor kiezen het 
kind naar huis te sturen, totdat de hoofdluis verdwenen is. Voorkomen van hoofdluis kunt u doen door 
wekelijks uw kind te controleren. Iedere groep heeft één of meerdere “hoofdluisouders”, daarnaast 
krijgt iedere leerling een luizenzak van school. Is deze luizenzak stuk, dan kunt u voor € 2,- een nieuwe 
aanschaffen bij de administratie. 
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HUISDIEREN
Er zijn kinderen op onze school die last hebben van allergieën of aandoeningen aan de luchtwegen. 
Voor dieren is school daarom verboden gebied. 

GESCHEIDEN OUDERS
Alle algemene informatie en groepsinformatie wordt verspreid via Parro. Beide ouders kunnen zich 
hiervoor aanmelden Daarnaast informeert de school ouders over de prestaties en het welbevinden 
van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan. Dat is er in het  
algemeen bij gediend als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt, óók 
als zij gescheiden zijn. Daarom hebben wij een protocol Informatievoorziening gescheiden ouders. 
Hierin kunt u lezen op welke manier de school gescheiden ouders informeert. Op basis van het pro-
tocol weet u wat u van de school mag verwachten, wat de school van u  verwacht en wat u zelf 
kunt doen om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind goed te blijven volgen. U kunt dit protocol 
vinden op de website van TWijs of aan de school vragen een exemplaar aan u te overhandigen. 

GEVONDEN VOORWERPEN
Gedurende het schooljaar blijven er veel spullen, vooral kledingstukken, liggen op school. Wij advise-
ren u om de tas, gymkleding en gymschoenen van uw kind(eren) van hun naam te voorzien.
De gevonden spullen verzamelen we in een krat die in de aula staat. Daar kunt u altijd kijken als u iets 
mist. Voor elke vakantie worden de spullen uitgestald. Spullen die dan niet worden opgehaald, zullen 
worden weggebracht naar de kringloopwinkel. 

JEUGDEDUCATIEFONDS
Sinds dit schooljaar zijn we een gecertificeerde school m.b.t. het jeugdeducatiefonds. Het Jeugde-
ducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand 
te vergroten.
Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en 
intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig 
is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het 
Jeugdeducatiefonds. Meer weten? Ga naar de website van het Jeugdeducatiefonds.
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind. Heeft u een Haarlem Pas 
of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de sportlessen betalen tot € 225,- en cultuurlessen tot € 450,- 
per jaar. Info via www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem, bel 0643121900 of mail haarlem@jeugd-
fondssportencultuur.nl. De aanvraag zelf kunt u via school doen. 

KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Het team hanteert samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemer-
land de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft welke stappen 
een school moet doorlopen bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het doel hiervan is dat sneller en adequater wordt gehandeld en dat daardoor 
minder kinderen worden geconfronteerd met geweld en mishandeling. De meldcode ligt ter inzage 
bij de directie.

Verwijsindex
Bij vermoeden van kindermishandeling zal de school meestal de stappen van de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling zetten. Daarnaast kan er een melding worden gedaan in de Verwijs-
index risicojongeren (0-23 jaar). Dit is een digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals zoals 
leerkrachten, hulpverleners en begeleiders. Het doel van de Verwijsindex is dat professionals met 
elkaar in contact komen als zij voor eenzelfde kind signaleren dat het in zijn ontwikkeling bedreigd 
wordt. Het doel daarvan is een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de leerling en zijn ge-
zin. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee wettelijk 
verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen behandelen klachten van ouders/leerlin-
gen zorgvuldig. Als het bestuur van TWijs klachten van ouders en leerlingen krijgt over situatie waarbij 
mogelijk sprake is van (een vermoeden van) ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is het 
bestuur verplicht om aangifte te doen bij politie of justitie. Alleen dan is gerechtelijke vervolging mo-
gelijk. 
Daarnaast hebben personeelsleden meldplicht: als zij vermoeden of weten dat een medewerker van 
school een zedenmisdrijf pleegt, moeten zij dit melden bij de directie of het bestuur. Alleen zo kan 
het bevoegd gezag daadwerkelijk op de hoogte worden gebracht van een mogelijk strafbaar feit.
De aangifte- en meldplicht gelden als een medewerker van de school een zedenmisdrijf pleegt. On-
der ‘medewerker’ wordt hier verstaan zowel personeelsleden als personen die buiten dienstverband 
werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten 
en vrijwilligers.

De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook contactpersonen en interne vertrouwensperso-
nen die binnen hun taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben de 
verplichting om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen 
zich in dit geval niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.

KOPTELEFOON
Vanaf groep 3 maken we gebruik van Chromebooks in de groepen. Om iedereen in rust te kunnen 
werken krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een koptelefoon van school (oordop-
jes). Mocht deze gedurende het jaar stuk gaan, dan kan er op school een nieuwe worden aange-
schaft voor € 1,- of u zorgt zelf voor een nieuwe koptelefoon. 
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KLACHTENREGELING
Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet 
eens zijn met ons, of klachten hebben over de gang van zaken op school, dan kunt u onderstaande 
route volgen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maat-
regelen of beslissingen van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische 
organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. 
Onderstaand vindt u de meest wenselijke ‘route’, bestaande uit vier stappen die u kunt doorlopen 
om een klacht in te dienen. Daarnaast zijn er op school, bij het bestuur en extern mensen die u kunt 
raadplegen om u te helpen bij het indienen van uw klacht; deze worden in de volgende paragraaf 
‘Hulp bij uw klacht’ besproken. 
Daarnaast kunt u altijd terecht bij de landelijke klachtencommissie.

De route
1.  U bespreekt uw klacht bij voorkeur eerst met de direct betrokkene, bijvoorbeeld de leerkracht
  van uw zoon of dochter. Samen zoeken we naar een goede oplossing.
2. Als dat voor u niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u een afspraak maken met de
  directeur.
3. Als u er met de school niet uitkomt, of als uw klacht over de directeur gaat, kunt u zich wenden
  tot TWijs (het bestuur). Eerst heeft u een voorgesprek met de bestuurssecretaris, daarna gaat
  u in gesprek met het bestuur. Ons schoolbestuur heeft het landelijke model klachtenregeling
  ondertekend (zie klachtenregeling TWijs op de website). Hoewel er sprake kan zijn van
  verschillende belangen, is ons er alles aan gelegen klachten zorgvuldig en met respect voor de
  betrokkenen af te handelen. 
4. Indien het voor u niet wenselijk of mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken,
  bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of als afhandeling niet naar tevredenheid heeft
  plaatsgevonden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Geschillen Commissies
  Bijzonder Onderwijs (GCBO); zie paragraaf Landelijke klachtencommissie hieronder. 
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Hulp bij uw klacht

Contactpersoon op school
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van een eventuele klacht, is er op elke school 
tenminste één contactpersoon bij wie u terecht kunt. Deze contactpersoon kan u informeren over de 
Klachtenregeling en kan u in contact brengen met een van de externe vertrouwenspersonen voor 
TWijs. 
Op onze school is Marijke Zwanenburg de contactpersoon. 
Zij is bereikbaar via de mail op marijke.zwanenburg@twijs.nl of telefonisch op 023 5336622.

De contactpersoon van de school belt eerst zelf met één van de twee vertrouwenspersonen voor 
TWijs en geeft aan dat er een klager is die contact wil opnemen. Dan wordt afgestemd wanneer de 
klager zelf telefonisch contact kan opnemen. Vervolgens worden het telefoonnummer/e-mailadres 
en datum/tijdstip doorgegeven waarop kan worden gebeld. 

Vertrouwenspersonen TWijs
De vertrouwenscontactpersonen van TWijs gaan na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan 
worden. Zo niet, dan begeleiden zij de klager desgewenst bij de verdere procedure. Ook kunnen zij, 
indien noodzakelijk of wenselijk, doorverwijzen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en 
nazorg. 
De vertrouwenspersonen voor TWijs is de heer (Leo) Deurloo. Zij zijn bereikbaar via de schoolcontact-
persoon.

Externe vertrouwenspersoon GGD Kennemerland
TWijs is aangesloten bij de afdeling Jeugdzorg van de GGD Kennemerland. Daar zijn enkele mede-
werkers beschikbaar als externe vertrouwenspersoon. Zij zijn rechtstreeks, zonder tussenkomst van 
anderen, bereikbaar via 0900 0400 682. Deze externe vertrouwenspersonen ondersteunen het pro-
ces rondom een klacht. Zij rapporteren niet over wie er klaagt; wel kunnen zij het bevoegd gezag 
informeren over de aard van klachten. Uiteraard is deze informatie niet herleidbaar tot de klager. 

Vertrouwensinspecteur
Bij klachten rond geweld en seksuele intimidatie of seksueel misbruik kan iedereen – dus ook een 
kind –rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de inspectie onderwijs via 
0900 111 3 111. 

Landelijke klachtencommissie
De landelijke klachtencommissie, GCBO, beheert enkele onafhankelijke klachtencommissies die in-
gediende klachten onderzoeken en advies uitbrengen aan het bevoegd gezag en aan de direct 
betrokkenen (klager en aangeklaagde). U kunt er te allen tijde terecht om een klacht in te dienen. 
Contactgegevens:, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail 
info@gcbo.nl, website www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

mailto:marijke.zwanenburg@twijs.nl
mailto:mailto:info%40gcbo.nl?subject=
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
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KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Vanuit Stichting TWijs is een leidraad voor kleding op scholen opgesteld. De Brandaris hanteert deze 
leidraad die bij de directie ter inzage ligt. Het dragen van gezicht bedekkende kleding door leer-
lingen is niet toegestaan in het schoolgebouw, op het schoolplein en tijdens activiteiten die buiten 
het schoolterrein onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, omdat dit de 
onderlinge communicatie belemmert. 

MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 
Als leerlingen op school pijn hebben, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet, 
is de leerkracht voor hen meestal het eerste aanspreekpunt. Met eenvoudige middelen, zoals  
paracetamol, zijn dergelijke klachten eenvoudig te verhelpen. Daarnaast krijgen leerkrachten  
verzoeken van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe  
te dienen. Ook wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het  
toedienen van een injectie, het geven van sondevoeding, et cetera. Als dit soort medische  
handelingen op school kunnen worden uitgevoerd, kunnen sommige kinderen gemakkelijker een  
reguliere school bezoeken. Het brengt echter ook risico’s met zich mee. TWijs-scholen werken daarom 
vanuit een Medicijnprotocol. Dit protocol is gebaseerd op het voorbeeldprotocol van de PO-raad. 
Dit medicijnprotocol, in te zien op school, geeft een richtlijn voor scholen in de volgende drie te  
onderscheiden situaties: 
• de leerling wordt ziek op school; 
• het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders en 
• medische handelingen.

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij onze 
leerlingen. Wij merken dat steeds meer kinderen een mobiele telefoon mee hebben naar school.  
Hier hebben wij als school geen problemen mee, echter hanteren wij de volgende regels m.b.t.  
mobiele telefoons: mobiele telefoons worden meegenomen op eigen verantwoordelijkheid. De school 
(en directie) zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, vermissing of diefstal van mobiele telefoons.
Onder schooltijd zijn de telefoons uit. Deze worden bij binnenkomst in het klaslokaal afgegeven bij 
de groepsleerkracht, die ze vervolgens in de kluis legt. Als de kinderen naar huis gaan kunnen ze hun 
telefoon weer meenemen. 

ONTRUIMINGSOEFENING
Tweemaal per jaar houden wij een ontruimingsoefening. Tijdens deze oefening kijken wij of de  
hierover gemaakte afspraken nog kloppen. Deze oefening wordt geleid door onze bedrijfshulpverle-
ners. Bij brand, dus ook bij een brandoefening, moeten alle mensen die zich op dat moment in school 
bevinden, het pand verlaten. Dit betekent dus ook dat ouders de school moeten verlaten.  
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OVERSTAPSERVICE ONDERWIJS (OSO) 
Als een leerling overstapt naar het voortgezet onderwijs (VO), dan heeft de nieuwe school gegevens 
over die leerling nodig. Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Overstapservice Onderwijs (OSO)  
hiervoor de landelijke (digitale) standaard. Met OSO kunnen scholen gegevens veilig en betrouwbaar 
digitaal uitwisselen, conform de wettelijke eisen.

In het overstapdossier – het onderwijskundig rapport – draagt de basisschool gegevens over die de 
VO-school nodig heeft voor het leren en begeleiden van de leerling. In principe worden uitsluitend 
gegevens uitgewisseld die relevant zijn voor de nieuwe school. Dit zijn:
• gegevens van de instelling/school 
• gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers 
• het overstapadvies 
• gegevens over de schoolloopbaan (doublures e.d.)
• verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding) 
• verzuim 
• toetsresultaten.

De basisschool is verantwoordelijk voor de inhoud van het overstapdossier. De ouders hebben te 
allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. 

Voor sommige leerlingen is het nodig dat de basisschool méér gegevens stuurt naar de VO-school: 
als de extra gegevens voor de VO-school relevant zijn om de leerling op de nieuwe school goed te 
kunnen begeleiden en te laten leren. 

PLAATSINGSBELEID
Sinds het schooljaar 2017-2018 is er stads breed een gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vier 
jarige leerlingen. Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 01 janu-
ari 2015 geboren zijn (en vanaf januari 2020 naar de basisschool gaan), geldt in Haarlem het nieuwe 
plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde 
kinderen geboren na 01 januari 2015, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst. Voor 
actuele informatie kunt u terecht op de volgende website: www.naarschoolinhaarlem.nl

PRIVACYBESCHERMING
Om onze taak als school goed te kunnen uitvoeren hebben wij persoonsgegevens van onze leerlin-
gen en hun ouders/ verzorgers nodig. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. 
Zo zorgen wij dat ze goed beveiligd zijn. De toegang tot de gegevens is beperkt tot een minimaal 
aantal personen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bekostiging van onderwijs;
• vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals bij de inzet van digitale leermiddelen;
• vanwege de uitvoering van een publiekrechtelijke taak, zoals bij de toelaatbaarheidsverklaring 
 van speciaal onderwijs en de Overstap Service Onderwijs (OSO);
• vanwege de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, zoals bij het innen van de ouderbijdrage;
• om vitale belangen te beschermen, zoals bij de registratie van (ernstige) allergieën.

Wanneer wij gegevens willen verwerken die niet onder deze doelen vallen, zullen wij u om toestem-
ming vragen. Dat doen wij bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming kunt 
u op elk moment intrekken. 
Daarnaast heeft u het recht om de verwerkte gegevens in te zien, te laten aanpassen, bezwaar te 
maken, te laten wissen en te verzoeken om de gegevensverwerking te staken. Een verzoek daartoe 
kunt u indienen bij de functionaris gegevensbescherming van TWijs: fg@twijs.nl.

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit echt nodig is om de doelen te bereiken. 
Om er zeker van te zijn dat deze partijen, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, of de aanbieders 
van digitale leermiddelen, de gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen, sluiten we 
met hen verwerkersovereenkomsten, waarin wij hun verplichtingen vastleggen.
Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens door TWijs vindt u in de privacyverklaring 
op de website. 

https://www.naarschoolinhaarlem.nl
mailto:fg@twijs.nl


42

BRANDARIS

ROKEN 
Het is verboden te roken , in aanwezigheid van of zichtbaar voor leerlingen, gedurende de tijd dat 
leerlingen onder toezicht van de school zijn gesteld, vanaf een kwartier voor de aanvang van de 
lestijd tot een kwartier na schooltijd. Dit geldt ook voor het schoolplein, tijdens sportdagen, school-
zwemmen en schoolkamp etc. Dit geldt voor alle personen, die zich in en rond het schoolgebouw 
bevinden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk schooljaar wordt onze school bezocht door de schoolfotograaf. De fotograaf neemt een groeps-
foto, een individuele foto en er is een mogelijkheid voor broertjes/zusjes om samen op de foto te 
gaan na schooltijd. Deze foto’s zijn tegen betaling af te nemen. 

SCHORSING EN VERWIJDERING
Indien het gedrag van een leerling (of ouder) daartoe aanleiding geeft, kan de directie van de school 
besluiten de leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school te ontzeggen.
Bij extreme situaties kan de directie het bevoegd gezag (het bestuur) vragen een leerling van school 
te verwijderen. Het volledige protocol schorsing en verwijdering kunt u hier inzien. 

SPONSORING
Door sponsoring kunnen wij financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het on-
derwijs als aan allerlei andere activiteiten. Onze school staat daarom positief tegenover sponsoring. 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school. Daarom willen wij op een transparante en zorgvuldige manier met sponsoring om-
gaan. De scholen van TWijs houden zich aan het sponsorconvenant dat in 2020 tussen het onderwijs 
en met ministerie van OC&W is afgesloten. Daarin staan onder andere de volgende uitgangspunten:
• de samenwerking met de sponsor mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden; 
• de inhoud van het onderwijs mag niet worden beïnvloed;
• het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden;
   alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan.
Een sponsorbedrag dat groter is dan € 2500 moet gemeld worden bij het bestuur van TWijs.
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STICHTING LEERGELD HAARLEM ZANDVOORT LAAT KINDEREN MEEDOEN! 
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw 
budget? Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmer-
king komen voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voor-
waarden of bel met 023 2052486 of mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl

TEGEMOETKOMING VOOR SCHOOLKOSTEN
Heeft u een minimuminkomen én schoolgaande kinderen? Dan komt u in aanmerking voor een te-
gemoetkoming voor schoolkosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld pennen, schriften of tekenmate-
rialen, of voor een schoolreisje of culturele activiteiten die de school organiseert. U vraagt de tege-
moetkoming digitaal aan. U kunt per kind, per schooljaar maximaal 1 keer € 100 of € 200 aanvragen. 
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

TUSSEN SCHOOLSE OPVANG
In onze school is er – tegen betaling - een overblijfgelegenheid voor de kinderen. In een rustige sfeer 
eten de kinderen met de eigen leerkracht en een overblijfmedewerker in het eigen lokaal. Daarna 
gaan ze buiten spelen onder begeleiding van de overblijfmedewerkers. Bij slecht weer worden de 
kinderen in de school opgevangen. 

De tussen schoolse opvang wordt door school geregeld d.m.v. vrijwilligers en kost € 1,15 per keer.  
Ouders kunnen via de website van ISY overblijfbeurten aanschaffen. Voordat er gebruik gemaakt 
kan worden, krijgt u eerst een registratiecode. Deze krijgt u bij inschrijving of door contact op te  
nemen met de directeur. U dient uw kind vooraf aan te melden. Indien uw kind aangemeld is en niet  
aanwezig is, betaalt u alsnog.

Website debrandarishaarlem.isy-school.nl

http://www.leergeldhaarlemzandvoort.nl
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
https://debrandarishaarlem.isy-school.nl/login
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VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN 
De Brandaris hanteert het concept veiligheidsplan zoals deze is aangeleverd door Stichting Sint 
Bavo. Deze ligt ter inzage bij de directie. 

VERJAARDAGEN 
De kinderen mogen hun verjaardag in overleg met de leerkracht in de klas vieren. Voor elk kind mag 
er één traktatie zijn, dus geen zakken vol snoep. Bij voorkeur wenst de school een “gezonde” traktatie. 
Voor tips voor gezonde traktaties kijk eens op de volgende websites:
www.party-kids.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.traktatietips.nl

De leerkrachten vieren hun verjaardag met hun eigen klas. Ouders krijgen van de leerkracht informa-
tie wanneer dat is en hoe het gevierd wordt.

VERKEER ROND DE SCHOOL
Sommige leerlingen worden door hun ouders met de auto gebracht. Dit kan leiden tot verkeerspro-
blemen rond de school. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als ouders, indien zij hun kind met de auto 
brengen, parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken. 
Onze voorkeur gaat er naar uit dat u lopend of op de fiets komt. 

VERVOER DOOR OUDERS
Ouders helpen ons bij activiteiten buiten de school met het vervoeren van onze leerlingen. Daarbij is 
het van belang dat ouders die rijden een WA verzekering hebben Een inzittende verzekering is niet 
verplicht, maar is wel verstandig. Daarnaast mogen er niet meer kinderen vervoerd worden dan er 
gordels zijn en dat deze gordels ook om zijn.
Kinderen kleiner dan 135 cm hoeven bij incidenteel vervoer niet in een autostoeltje of stoelverhoger 
te worden vervoerd. U mag als ouder natuurlijk altijd een stoelverhoger met naam meegeven op de 
dag dat uw kind vervoerd zal worden met een auto. 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De overheid wil dat ouders met schoolgaande kinderen beter in staat zijn om zorg en werk te com-
bineren. Tevens vindt de overheid het van belang dat er gekwalificeerd personeel werkt op de VSO 
en NSO. 
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door CompaNanny. Zij zijn gehuisvest in een lokaal 
in onze school. De aanmelding dient rechtstreeks ingediend te worden en verloopt niet via school. 
Wees hier op tijd bij, want er kunnen wachtlijsten zijn
De tijden van de VSO zijn 07:30 -08:30 uur .De NSO is van 14:30 – 18:00 uur.

Naschoolse opvang CompaNanny Brandaris
Frieslandlaan 2 
2036 NE Haarlem

Telefoon 020 4170117 (centraal nummer)
Email info@compananny.nl
Website www.compananny.com/nl/vestiging/compananny-brandaris

http://www.party-kids.nl
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.traktatietips.nl/
mailto:info@compananny.nl
https://www.compananny.com/nl/vestiging/compananny-brandaris
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9. DE ONTWIKKELINGEN VAN HET ONDERWIJS EN OPVOEDING

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2020-2021
Afgelopen schooljaar is in alle opzichten opnieuw een bijzonder schooljaar geweest. Tot de tweede 
scholensluiting is er op school door de kinderen, het team en de ouders weer hard gewerkt aan ont-
wikkelingen, feesten en andere activiteiten. Wij zijn als school nooit klaar met onszelf te ontwikkelen. 
Wij willen graag blijven leren om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun schoolloopbaan. 
Wij doen dat niet alleen, maar samen met verschillende instanties, ouders en de kinderen zelf. Maar 
ook tijdens de sluiting is dit door gegaan, echter lagen de prioriteiten anders dan wat we van tevoren 
hadden gepland. Hierdoor zullen sommige plannen opnieuw niet gerealiseerd zijn en schuiven mis-
schien opnieuw door naar schooljaar 2021-2022 of zijn niet meer relevant. Het afgelopen schooljaar 
hebben wij veel aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Zorgstructuur
Om elk kind nog meer te kunnen helpen en passend onderwijs te bieden en zodoende 
leerwinst voor elk kind te realiseren (hoofddoelstelling van de Stichting), blijven wij telkens bezig om 
onze zorgstructuur bij te stellen en te verbeteren. 
Met de 1-zorgroute wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de leerbehoeften van het kind, zodat het 
onderwijs dat wij geven, het beste aansluit bij wat het kind nodig heeft. Wij bespreken dit tijdens de 
studiedagen en teambijeenkomsten. 

Rekenen en Wiskunde
Ook groep 7 en 8 zijn overgestapt naar een nieuwe rekenmethode “Pluspunt 4”. Vanaf groep 4 is dat 
de digitale variant. De lesstof wordt dan digitaal aangeboden. Maar digitaal werken is geen doel 
op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier dan bieden we een werkboekje aan. Zo werken de 
kinderen in het werkboek  bij oefeningen waar ze bijvoorbeeld een verhaal bij een som moeten be-
denken of als ze moeten meten met een liniaal 

Schrijven
De schrijfmethode “Klinkers” is ingevoerd in groep 6 en geborgd in groep 5. 

Zorgstructuur
De nieuwe IB-er is ingewerkt en heeft de zorgcyclus eenmaal doorlopen. De dyslexiekaart is inge-
voerd en de groepsbesprekingen hebben een andere vorm gekregen. 

Drama
Het afgelopen jaar heeft opnieuw in het teken gestaan van het verbeteren van de drama compe-
tenties van leerlingen en leerkrachten. Onder leiding van de “Theaterfabriek” en door een subsidie 
van “Hart” zal het niveau van ’t Podium is het eerste deel van verbeterplan uitgevoerd. Helaas heeft 
het tweede deel geen doorgang kunnen vinden door COVID-19 maatregelen. Deze zullen worden 
doorgeschoven naar schooljaar 2021-2022
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Borgen methodes
Het afgelopen schooljaar zouden we ons vooral richten op het lesgeven in de groep. De afgelopen 
vier jaar zijn alle methodes vervangen en het is nu belangrijk dat alles geborgd wordt. Echter door 
opnieuw een scholensluiting is hier te weinig aandacht voor geweest en wordt meegenomen naar 
het schooljaar 2021-2022.

Oriënteren 21e eeuwse vaardigheden 
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- 
en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. 
En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. 
Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
In onze nieuwste methodes worden de 21e eeuwse vaardigheden gedeeltelijk aangeboden. Helaas 
hebben we ons onvoldoende kunnen oriënteren op die vaardigheden die niet worden aangeboden 
en hebben we niet onderzocht welke we kunnen aanbieden en hoe. Voor komend schooljaar is dit 
een van de speerpunten. 

Meer en hoogbegaafdheid
Er is een start gemaakt met het opzetten van een plusklas, zodat we een passend aanbod voor onze 
leerlingen hebben die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere leerstof biedt. De plusklas zal 
komend schooljaar worden gecontinueerd. 

Referentiekaders
Vanaf afgelopen schooljaar kijken wij op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd heb-
ben. Dit doen we door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalver-
zorging en rekenen (eind groep 8). Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden 
met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte 
leerlinggewicht. Zo kan er beter rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de 
school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. Afgelopen schooljaar had deze bijgesteld moe-
ten worden. Dit is niet gebeurd en staat nu op de planning van schooljaar 2021-2022.
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Rekenbeleidsplan
Het rekenbeleidsplan is nog niet bijgesteld. Dit zal in het schooljaar 2021-2022 gebeuren. 

Taalbeleidsplan 
Het taalbeleidsplan is nog niet bijgesteld. Dit zal in het schooljaar 2021-2022 gebeuren. 

Huisstijl
De huisstijl van de Brandaris is aangepast. De bijpassende website is nog niet aangepast, aangezien 
er vanuit de werkgroep ICT van TWijs eerst een keuze gemaakt moest worden voor een aanbieder. 
Deze is uiteindelijk gevonden en begin schooljaar 2021-2022 zal er een start worden gemaakt met 
het bouwen van een nieuwe website voor de Brandaris.  

Schoolkassa
Schoolkassa is geïmplementeerd om de ouderbijdrage te innen. Oriëntatie of schoolkassa ook ge-
bruikt kan worden voor de overblijf, heeft uitgewezen dat het op dit moment en in deze vorm niet 
wenselijk is.

VOORNEMENS SCHOOLJAAR 2021-2022 
Naast voornemens die voortvloeien uit eerder ingezette verbeteringen, gaan we ons het komend 
schooljaar bezig houden met de onderstaande onderwerpen.

Technisch en begrijpend lezen
Het technisch en begrijpend lezen is een punt van aandacht op de Brandaris. Komend schooljaar 
zullen we m.b.v. een externe ons leesonderwijs doorlichten en een verbeterplan schrijven. 

Drama
Het komende jaar staat opnieuw het teken van het verbeteren van de drama competenties van leer-
lingen en leerkrachten. Onder leiding van de “Theaterfabriek” en door een subsidie van “Hart” zal het 
niveau van ’t Podium worden verbeterd. Er zullen handreikingen worden gegeven hoe een bepaalde 
drama activiteit vorm te geven en suggesties voor de uitvoering. 

Borgen methodes
Het komende schooljaar zullen we ons vooral richten op het lesgeven in de groep. De afgelopen vier 
jaar zijn alle methodes vervangen en het is nu belangrijk dat alles geborgd wordt. Zeker na de twee-
de scholensluiting is het van belang dat de leerlingen weer goed in het ritme komen en dat eventuele 
hiaten worden opgespoord. 
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Oriënteren 21e eeuwse vaardigheden
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- 
en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. 
En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. 
Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
In onze nieuwste methodes worden de 21e eeuwse vaardigheden gedeeltelijk aangeboden. Komens 
schooljaar gaan we ons oriënteren op die vaardigheden die niet worden aangeboden en gaan we 
onderzoeken welke we kunnen aanbieden en hoe. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de 
school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:
• Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
• Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor 
begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.
• Doorverwijzing speciaal (basis)onderwijs: wanneer verwijst een school door.
Ons schoolondersteuningsprofiel is alweer enige jaren oud en zal derhalve worden bijgesteld. 

Rekenbeleidsplan
Met de invoer van de nieuwe methode rekenen en wiskunde “Pluspunt 4” zal het rekenbeleidsplan 
bijgesteld moeten worden. 

Taalbeleidsplan 
Met de invoer van de nieuwe methode taal en spelling “STAAL” zal het taalbeleidsplan bijgesteld 
moeten worden. 

Huisstijl
De website van de Brandaris wordt vernieuwd. 
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10. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS EN OPVOEDING

WAT LEREN KINDEREN BIJ ONS?
Op de Brandaris hebben wij hoge verwachtingen van kinderen. Dat betekent dat wij vinden dat 
kinderen naar vermogen prestaties leveren, begeleid door de leerkracht. Daarnaast is het belangrijk 
dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen. Tijdens de schoolloopbaan van uw kind wordt de 
ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Indien nodig, vinden aanpassingen plaats in de aanbieding van 
de leerstof of wordt extra ondersteuning of uitdaging geboden. 

TOETS RESULTATEN
Door middel van tussentijdse toetsen houden we zicht op de vorderingen van onze leerlingen.  Meet-
baar zijn de prestaties die kinderen leveren bij vakken als lezen, rekenen en taal (methode gebonden 
toetsen). Ook de gegevens van  de niet - methoden gebonden toetsen (CITO toetsen) en observa-
tie-instrumenten als KIJK! (peuters en kleuters) en ZIEN! (sociaal-emotionele ontwikkeling) zijn voor 
ons van groot belang. Op deze manier evalueren wij ons onderwijs en kunnen we zien of de leerlingen 
inderdaad opnemen wat wij hen aanbieden. We gaan uit van het kunnen van de kinderen zelf en 
daarbij houden wij altijd in het oog wat gemiddeld van kinderen op een bepaalde leeftijd verwacht 
kan worden. 
Niet alle onderdelen van het onderwijsaanbod zijn meetbaar. Hierbij kunt u denken aan zelfstandig-
heid, taakgerichtheid, enthousiasme, motivatie, het oplossen van problemen, sociale vaardigheid 
en creativiteit. Voor deze vaardigheden wordt er wel een waardering gegeven. In hoofdstuk 3 is be-
schreven hoe wij de zorg voor de leerlingen hebben georganiseerd.

OPBRENGSTEN
Twee keer per schooljaar worden de CITO toetsen afgenomen en wordt er een analyse van de resul-
taten gemaakt. Aan de hand van die analyse wordt het onderwijs aangepast op de behoeftes van 
de kinderen. Eind groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Wij maken gebruik van de IEP. Hieronder 
vindt u de resultaten. In de eerste tabel ziet u de score per schooljaar. In de tweede tabel de signa-
leringswaarde van onze school. Signaleringswaarde zijn minimumdoelen, oftewel de ondergrenzen 
waaraan een school aan moet voldoen.

Schooljaar Score groep 8 Minimale score Inspectieoordeel
2018-2029 76,2 77,7 onvoldoende
2019-2020 - - -
2020-2021 82,0 79,7 voldoende

Schoolgewicht  Sign. waarde %  Land. Gem. % Sign. waarde % Land. Gem. %   
  ≥ 1F  ≥ 1S of 2F  ≥ 1S of 2F  ≥ 1S of 2F 
33-34  85  

94,2
  39,5  53,8 

Onze school  94,6   48,6  

UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De leerlingen zijn naar de volgende vormen van onderwijs uitgestroomd:  
  
 Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2020-2021
Praktijkonderwijs - - -
VMBO B 15% 09% -
VMBO B/K 10% 05% 06%
VMBO K 20% 18% 12%
VMBO K/T 10% 14% -
VMBO T 15% 18% 24%
VMBO T/HAVO 15% 09% 18%
HAVO 10% 05% 06%
HAVO/VWO 05% 14% 18%
VWO - 09% 18%
Aantal leerlingen 20 leerlingen 22 leerlingen 17 leerlingen
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SCHOLEN OP DE KAART 
Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over de school met u. 
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden 
ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de eindtoets? Wat zegt de Inspectie 
over ons? 
De gegevens van de middelbare scholen zijn ook via deze website in te zien. Scholen op de kaart 
is een gezamenlijke site van de scholen zelf. Als basisscholen vinden we het belangrijk om een goed 
beeld te geven van het onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht en wat de resulta-
ten zijn. Op die manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de mogelijkheid om hierover 
met ons in gesprek te gaan. 
Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde 
manier doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van bijvoorbeeld onze school te vergelijken 
met het gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. Verder geven scholen, als dat nodig is, een 
toelichting bij de cijfers. De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de 
Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf. Initiatiefnemer van de site is de PO-Raad. 

KWALITEITSBELEID
Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Ook op onze school komt dit onderwerp 
regelmatig ter sprake. 
Bij het bij kwaliteitsbeleid in de school gaat het om een vijftal vragen: 
• doen we de goede dingen? 
• doen we die dingen ook goed? 
• hoe weten we dat? 
• vinden anderen dat ook? 
• wat doen we met die informatie? 
Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een 
helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie 
van het Onderwijs. 

Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoor-
nemens en de beleidsvoornemens van het schoolbestuur, vastgelegd in het strategisch beleidsplan, 
voor de komende periode uit. 

https://scholenopdekaart.nl/
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Deze beleidsvoornemens gaan over : 
• leeropbrengsten 
• het onderwijsaanbod 
• zorg voor leerlingen 
• integraal personeelsmanagement 
• materieel beleid 
• financieel beleid 
• kwaliteitsbeleid 

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangegeven hoe wij 
de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in 
een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij samen met het schoolbestuur het 
voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij. 
Zowel het vier jaarlijkse schoolplan als het schooljaarplan wordt ter instemming voorgelegd aan onze 
medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.

Onze school werkt met kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school 
na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, 
ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan 
gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan. 

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hem vallende scholen door 
jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern begeleider. Deze gesprekken worden ge-
voerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school 
worden cyclisch besproken. Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van 
ons onderwijs

DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 
De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevor-
deren. Zij doet dit volgens de kaders van de ‘Wet op het onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht 
verschillende soorten onderzoeken op basisscholen en rapporteert haar bevindingen op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl.

Ook kunt u het rapport van het laatste bezoek aan onze school vinden op ons SchoolVenster PO: 
www.scholenopdekaart.nl.

https://www.onderwijsinspectie.nl/
https://scholenopdekaart.nl/
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11. SCHOOLJAAR 2020-2021

SAMENSTELLING VAN HET SCHOOLTEAM

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1/2a Dianne Keessen- Dianne Keessen- Dianne Keessen- Barbara Barbara
  Klemann Klemann  Klemann  Muizer Muizer

Groep 1/2b Lian Esveld Lian Esveld Lian Esveld Lian Esveld Lian Esveld

Groep 3 Karin Korenwinder- Gitta Gijzen Gitta Gijzen Karin Korenwinder- Karin Korenwinder-
  Gortzak    Gortzak Gortzak 

Groep 4 Kim van den Kim van den Kim van den Kim van den Kim van den
  Brink Brink Brink Brink Brink

Groep 5 Annemieke  Annemieke Marijke Wendy Heijmel- Wendy Heijmel-
  Veeken Veeken Bisschoff Bisschoff Bisschoff

Groep 6 Daphne Daphne Marijke  Marijke Marijke
  Bovendeert Bovendeert Zwanenburg- Zwanenburg- Zwanenburg-
    Flipsen Flipsen Flipsen

Groep 7 Chantal Vijn Chantal Vijn Chantal Vijn Chantal Vijn Chantal Vijn

Groep 8 Charlotte  Charlotte Charlotte Charlotte Charlotte
  Sant-Swaalf Sant-Swaalf Sant-Swaalf Sant-Swaalf Sant-Swaalf

Directeur Ilja Booms (maandag t/m donderdag) 
Intern Begeleider Mirelle Baak (dinsdag t/m donderdag)
Creatief Oplossing Groep Marleen Vollaard-Drost  (woensdag)
Bewegingsonderwijs Leander Holwerda (maandag en woensdag)
Administratie Diana ter Braak-Wuck (dinsdag)
RT-er Daphne Bovendeert (vrijdag) 
 Wendy Heijmel-Bischoff (dinsdag)
 Gitta Gijzen (maandagochtend)
Kleuterhulp Marit Smidt (maandag 
Onderwijsassistent Danou Wacanno-Beijne (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
ICT-er Karin Korenwinder-Gortzak (maandagmiddag)
Vertrouwenspersoon Marijke Zwanenburg-Flipsen
 
GYMROOSTER

Maandag    Woensdag 
groep  tijd   groep  tijd 
groep 7  08:30 - 09:15 uur  groep 2  08:30 - 09:15 uur 
groep 8  09:15 - 10:00 uur  groep 4  09:15 - 10:00 uur 
groep 6  10:15 - 11:00 uur  groep 5  10:15 - 11:00 uur 
groep 3  11:00 - 11:45 uur  groep 3  11:00 - 11:45 uur 
groep 5  13:00 - 13:45 uur  groep 7  13:00 - 13:45 uur 
groep 4  13:45 - 14:30 uur  groep 6  13:45 - 14:30 uur  
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
 
Vakanties

Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m zondag 27 februari 2022
Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) 23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
Pinksteren 04 juni 2022 t/m 06 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Studiedagen / vrije dagen
maandag 13 september 2021
maandag 25 oktober 2021
vrijdag 05 november 2021
maandag 14 februari 2022
donderdag 23 juni 2022
vrijdag 24 juni 2022

In de schoolgids, op onze website en in Parro worden de dagen en middagen waarop de kinderen 
geen school hebben ook opgenomen. Veranderingen krijgt U altijd bijtijds in de maandinfo te lezen. 
Overige belangrijke data staan op onze website, in Parro en in de maandinfo.

ACTIVITEITENROOSTER
De activiteiten worden in de kalender van Parro gepubliceerd. 
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12. BELANGRIJKE ADRESSEN

Basisschool De Brandaris
Frieslandlaan 2-4
2036 NE Haarlem

Telefoon  023 533 6622
Email  debrandaris@twijs.nl
Website  www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl

Bibliotheek Schalkwijk
Fie Carelsenplein 2
2036 AM Haarlem

Telefoon  023 533 6070

Bureau Jeugdzorg Noord Holland
Diakenhuisweg 19
2033 AP Haarlem

Telefoon  088 777 8000
Website www.bjznh.nl

CJG coach
Anne Binnekade

Email  a.binnekade@cjgkennemerland.nl

Contactpersoon school 
Marijke Zwanenburg 

Telefoon  023 533 6622 (via school) 

Functionaris gegevensbescherming
Mw. Mr. Saskia Dalhuisen

Email fg@twijs.nl

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 

Email info@onderwijsgeschillen.nl
Website onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Website  www.onderwijsinspectie.nl

mailto:debrandaris@twijs.nl
http://www.debrandaris.stichtingsintbavo.nl
http://www.bjznh.nl
mailto:a.binnekade@cjgkennemerland.nl
mailto:fg@twijs.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/
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Jeugdgezondheidszorg (GG en GD)
Mevrouw A. Bijl
Dependance Schalkwijk
Athenestraat 31
2034 EA Haarlem

Telefoon 023 789 1777

Leerplicht
RMC het Leerplein
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Antwoordnummer 1908
2000 WC Haarlem

Telefoon  023 511 3660
Email  info@buraeaucarel.nl
Website  www.leerplein-mzk.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Telefoon  0900 111 31111

Naschoolse opvang Compananny Brandars
Frieslandlaan 2 
2036 NE Haarlem

Telefoon 020 4170117 (centraal nummer)
Email info@compananny.nl
Website www.compananny.com/nl/vestiging/compananny-brandaris

Oudervereniging de Brandaris
NL25 INGB 0001744503

mailto:info@buraeaucarel.nl
https://www.leerplein-mzk.nl/
mailto:info@compananny.nl
https://www.compananny.com/nl/vestiging/compananny-brandaris
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Peuteropvang Frieslandlaan
Frieslandlaan 2
2036 NE Haarlem

Telefoon 023 536 4060 
Website  www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-frieslandlaan/

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland
Postbus 4145
2003 EC Haarlem

Bezoekadres:
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem

Telefoon 023 543 0116 
Email  info@po-zk.nl
Website www.passendonderwijs-zk.nl

Ouderconsulent samenwerkingsverband
Henriëtte Lemmen en Petra den Boer

Telefoon 023 543 0114
Email  h.lemmen@p-zk.nl
  p.denboer@po-zk.nl

Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Telefoon 070 386 1697
Fax  070 302 0836
Email  info@gcbo.nl
Website  www.gcbo.nl

Stichting Isy Schoolinfo
Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven

Telefoon 085 - 800 14 14
Email info@isy-school.nl
Website debrandarishaarlem.isy-school.nl

Stichting TWijs 
Bezoekadres: 
Garenkokerskade 19 
Haarlem  

Postadres: 
Postbus 2018 
2002 CA Haarlem  

Telefoon 023 7078380  
Email  info@twijs.nl
Website  https://www.twijs.nl

Vertrouwenspersoon (extern) 

Telefoon 0900 0400 682

https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-frieslandlaan/
mailto:info@po-zk.nl
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
mailto:h.lemmen@p-zk.nl
mailto:p.denboer@po-zk.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl
mailto:info@isy-school.nl
https://debrandarishaarlem.isy-school.nl
https://www.twijs.nl
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