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Een woord vooraf 
 

Deze gids is een kennismaking met de Branding en informeert u over de belangrijkste dingen in de 
school: 
Daarnaast leest u veel praktische informatie. We hopen dat u als ouders op deze manier een goed 
beeld krijgt van onze school. 
Het actuele nieuws leest u in onze nieuwsbrief en op de website www.kindcentrum-debranding.nl  
 
We zijn trots op onze school en willen u daar tijdens een informatieavond of gesprek graag meer 
over vertellen. Ook hebben we een aantal inloopmomenten, u kunt  de school dan “in bedrijf” zien. 
Wij willen u als ouders zo goed mogelijk blijven informeren, daarom staan we graag open voor op-
merkingen en suggesties. 
 
Team de Branding 

Stichting en locaties 
 

Stichting PCO Gelderse Vallei 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei. Dit is 

een stichting met 14 basisscholen in de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Hoevelaken en Wouden-

berg. Voor informatie zie www.pcogeldersevallei.nl 

Locatie Norschoten 

“De Branding”  staat aan de Lange Voren 90 in de 
wijk Norschoten. In het gebouw bevindt zich ook 
onze eigen BSO (buitenschoolse opvang)  

Locatie Veller 

voorjaar 2020  verwachten we onze nieuwbouwlo-

catie aan de Tusolaan  te openen. Hier zullen we 

opvang van 0-13 jaar gaan aanbieden.  

Algemene informatie 

Locatie Norschoten 

Lange Voren 90   

3773 AT Barneveld  

0342-424742   

marije.dekker@pcogv.nl 

Locatie Veller  

Tusolaan 4   

3772 PA Barneveld  

tel.nr. volgt nog  

rianne.vandewal@pcogv.nl 
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Waar staan we voor? 
De Branding  is een moderne, open, christelijke school met ruim 250 leerlingen. 

Hoewel er in ons land één wet is op het basisonderwijs, is elke school verschillend. Dat zit niet in 

de buitenkant, maar vormt het hart van de school. Waaraan kunt u de Branding herkennen? 

Waar staan we voor?  

 

Wat maakt ons uniek:  

 de Bijbel is onze inspiratiebron 

 we zijn een “leader-in-me-school’ 

 veel aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten,   

 kinderen leren beter door goed samen te werken,  

 doelgericht leren: elke les start met een duidelijk doel, waardoor kinderen weten waarom 

ze iets leren 

 leren door ontdekken en onderzoeken. Zo wordt leren spannend en uitdagend 

 veel aandacht voor kinderen die extra steun, of juist extra uitdaging nodig hebben  

 een fijne en veilige leeromgeving: We zijn een “Kanjerschool”  

 ouders zijn onze educatieve partners. Ze worden nauw betrokken bij wat er op school ge-

beurt 

 We hebben een continurooster; kinderen eten tussen de middag op school 

  

 Samen doelgericht de wereld ontdekken 
 

Graag verduidelijken we ons motto en onze visie op onderwijs aan u. 

Samen: We vinden het van belang dat we kinderen leren om samen te leven. Op de 

Branding werken kinderen veel samen. Dit kan met klasgenoten, maar ook oudere/jongere 

kinderen. Ook werken we als team samen om zo goed mogelijk de ontwikkeling van de kin-

deren te begeleiden en volgen.  

De ouders spelen een belangrijke rol in de school. We zien hen als (educatieve) partners. Ze  

worden betrokken bij het leerproces van hun kind. Zij geven aan wat uw kind nodig heeft om 

zich prettig te voelen en tot leren te komen. 

Doelgericht: In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en voor elk vak 

zijn zogenaamde kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig een 

methode gekozen. In de methode staat in ieder geval de verplichte leerstof. De leerkracht 

deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle afgesproken leerstof behandeld wordt. We 

hebben per leerjaar doelen die we met de hele groep behalen. Maar ook elke leerling heeft 

zijn/haar eigen leerdoelen. We gaan met leerlingen (en ouders) in gesprek om met elkaar de-

ze doelen vast te stellen. Dit doen we een aantal keren per jaar met de ouder-kind-

leerkrachtgesprekken. De leerkracht geeft hiervoor ondersteuning, goede (directe) instructie 

en vertrouwen. De leraar creëert zinvolle en uitdagende leersituaties, waarin kinderen actief 

mee kunnen doen. De leraar gaat uit van de diversiteit en verschillende niveaus van de kin-

deren en weet haalbare prestatienormen te formuleren en te hanteren.  
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De wereld ontdekken: Onderwijs op de Branding vindt plaats op onze locatie Norschoten en 

in de toekomst ook in de wijk Veller.  We zijn van mening dat kinderen vooral ook leren door te ont-

dekken en ontmoeten. Waar mogelijk proberen we dan ook lessituaties te creëren waarbij kin-

deren zelf aan de slag gaan. Te denken valt aan betekenisvolle verwerkings-activiteiten binnen de 

school ; hunebedden bouwen bij geschiedenis, ontdekken met water, crea-middagen. Daarnaast 

vinden er bijvoorbeeld ook excursies naar bedrijven in de regio en culturele activiteiten plaats. 

Zoals we hierboven al benoemden werken wij op school samen. Deze samenwerking vindt vooral plaats 

tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? 

Leerlingen  
De kinderen voelen zich op school veilig en gewaardeerd.  

Er heerst in school een overzichtelijke en doelgerichte werksfeer met veel samenhang en aandacht 
voor elkaar. Ontdekkend leren en samenwerken staan centraal. 

Kinderen willen graag leren en zichzelf ontwikkelen. Ze leren al vanaf groep 1 aan te geven wat zij 
nodig hebben om  zich prettig in de klas te voelen en om tot optimaal leren te komen. We willen 
dat kinderen leren om aan te geven wat zij nodig hebben. De ouder-kind-leerkrachtgesprekken 
passen hier goed bij. 

Ouders 
De school organiseert daartoe veel contactvormen, zowel  schriftelijk, als mondeling: 

 Een ontmoetingsavond, verzorgd door de leerlingen en leerkrachten samen, aan het begin 
van het schooljaar en een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. 

 Twee gesprekken met betrekking tot de ontwikkeling en vorderingen van het kind. 

 Twee jaarlijks ontvangen alle ouders via mail een “update” over de ontwikkeling van hun 
kind. Deze is volgens een vast format ingevuld. Wanneer hier vragen over zijn, kunt u deze 
stellen tijdens het inloopspreekuur.    

 Een facultatief evaluatiegesprek aan het eind van het jaar 

 Kom in de groep: Iedere 4 weken is er een inloopochtend. Om het jaar worden de ouders uit-
genodigd een klein deel van een dag mee te beleven in de groep van hun kind. 

 En verder kan er altijd (na schooltijd) een afspraak gemaakt worden om met de leerkracht te 
spreken. 

 Daarnaast zijn we heel erg blij met alle praktische hulp die ouders ons kunnen bieden, te den-
ken valt aan crea-middagen, luizenpluis, begeleiding bij excursies. 

 
Leerkrachten  
Leraren zijn professionals, die hun lessen gron-

dig voorbereiden en zich voortdurend blijven 

ontwikkelen. Ze maken tijd voor oprechte be-

langstelling, feedback en tijd om  de juiste vra-

gen te stellen aan de kinderen. 

Daarnaast zijn ze ook het eerste aanspreek-

punt met betrekking tot de ontwikkeling en het 

welzijn van uw kind. 
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Schoolorganisatie 
 

De school kent een duidelijke structuur en organisatie (waarin nauw wordt samengewerkt binnen 
het team). 

In nauwe samenwerking tussen managementteam, groepsleraren, intern begeleider, oudergeledin-
gen en bovenschools management geven we vorm aan ons onderwijs.  

Wekelijks zijn er vaste momenten voor overleg in de vorm van managementoverleg, teamvergade-
ringen, leerstofoverleg, leerlingbespreking, werkoverleg enz.. Dat gebeurt niet alleen met het hele 
team, maar ook in diverse samenstellingen o.a. werkoverleg, overleggen in overkoepelende groe-
pen en professionele leergemeenschappen. 

 

Groepsindeling 
De school is ingedeeld in jaargroepen. Binnen dit systeem gaan we flexibel om met de verschillen 
die er van nature tussen de kinderen zijn. De mogelijkheden en leerbehoeften van het kind zijn 
uitgangspunt. Leerinhouden worden daarop afgestemd.  
We stellen de groepsgrootte en groepsindeling, na overleg met de M.R., in de teamvergadering 
vast. Dit doen we met de grootste zorg.  Voor de zomervakantie wordt de groepsindeling bekend 
gemaakt. 
 
 

Schooljaar 2019-2020 
 
 

Locatie Norschoten 

Groep 1-2 

 

Henrike van de Berg 

 

Groep 2-3 Wietske Meijer 

Danielle Wattimena 

Groep 4-5 Marjolein van den 

Hoek 

Carolien Janse 

Groep 5-6 Jantine van de Beek 

Diane van Elskamp 

Groep 7-8 Jacqueline Wery 

Lars Hoogebeen 

Instroom Nor-

schoten en 

Veller 

 Thirza Roosendaal 

Locatie Veller 

Groep 1-2a Ietje Lentink 

Groep 1-2b Mirte Bosch 

Groep 3 Mariëtte Morren 

Annette Kisman 

Groep 4 Petra Hoogeveen 

Marlies Roozendaal 

Groep 5-6 Titsia Burink 

Margreet van 

Renselaar 
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De visie in de praktijk 
 
In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen over onze visie op onderwijs. Wat ziet u hiervan te-

rug binnen de school? Wat doen de kinderen en leerkrachten? In dit hoofdstuk vertellen we u hier 

meer over. 

Identiteit 
Elke dag is er een dagopening en –sluiting. 

Met  de hele school samen vieren we peri-

odiek themaopeningen en sluitingen, 

waarbij op een creatieve manier het the-

ma wordt geïntroduceerd en afgesloten. 

De leidraad voor onze godsdienstlessen 

zijn de verhalen uit de Bijbel. We vieren 

met de kinderen (en vaak ook ouders) het 

kerst- en paasfeest. 

In projectvorm besteden we aandacht aan 

de naaste medemens, dichtbij en verder 

weg. Jaarlijks kiezen we twee projecten uit. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De Branding is een “Kanjerschool”.  

In alle groepen krijgen de kinderen 

“Kanjerles”. Ze leren positief op te komen 

voor zichzelf en respect te hebben voor an-

deren. Daarbij hanteren we de 10 Branding- 

kanjerregels.  

Hou op is stop!  

We vertrouwen elkaar. 

We helpen elkaar. 

Niemand doet zielig. 

Niemand lacht uit. 

Niemand is de baas 
Een naam heeft iedereen.   

 Bedenk er dus niet nog één. 

Iedereen is anders en mag er zijn. 

Wees aardig voor elkaar. Dat is 

pas fijn!  

In de school ben ik niet alleen. Ik 

houd rekening met iedereen! 

Wat je zelf niet leuk vindt, doe je ook 
niet bij een ander kind. 

Ook de ouders worden hierbij betrokken. Zo 

sluiten school en thuis op elkaar aan. Alle 

leerkrachten  zijn gecertificeerde Kanjertrai-

ners. 
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Taal 
Van groep 1 tot groep 8, een leven lang lezen! 

 

Groep 1-2 
In het onderwijs aan kleuters neemt de uitbreiding van de woordenschat een grote plaats in. 

Ook staan al veel voorbereidende leesactiviteiten op het programma. 

 

Mondelinge taal 
Het belangrijkste bij mondelinge taal is leren communiceren. Dat doen we op school de hele 

dag door: in de kring en bij het spelen en werken. Al doende leren de kinderen zich de taal ei-

gen te maken. 

Kinderen leren de taal ook van boeken en verhalen. Door het lezen van prentenboeken en  het 

luisteren naar voorleesverhalen raken kinderen vertrouwd met de opbouw van verhalen en 

met de taal die in boeken wordt gebruikt. Dit helpt ook met het opbouwen van de woorden-

schat. 

Het uitbreiden hiervan gaat het beste als woorden betekenis krijgen. Daarom bieden we taal 

aan in thema’s, zoals de herfst, de supermarkt enz. Kinderen gaan ook spontaan experimente-

ren met taalvormen. Dit wordt vooral zichtbaar bij rijmpje en woordgrapjes. 

 

Geschreven taal 
De kleuters maken ook kennis met lezen en schrijven. Veel kinderen gaan “nepbriefjes” maken, 

waarin al allerlei tekens worden gebruikt. Daarnaast leren ze hun eigen naam lezen en schrij-

ven. Een aantal kinderen komt zo zelfs spontaan tot schrijven en lezen. 

 

Gerichte taal/leesactiviteiten 
Ook wordt er doelgericht gewerkt aan onze doelen m.b.t. “ontluikende geletterdheid”. Zo stre-

ven we ernaar dat de kinderen aan het eind van groep 2 zich al een flink aantal letters hebben 

eigen gemaakt. Ook moeten ze woorden al goed kunnen “hakken en plakken”, kunnen rijmen 

enz. De kinderen leren ook het klank-gebarenalfabet. 

 

Taalontwikkeling in groep 3 
In groep 3 maken de kinderen een begin met het leren lezen. We gebruiken de methode “Lijn 

3”. 

Op een speelse en duidelijke manier leren de kinderen woorden lezen en leren zij de letters. De 

kinderen krijgen naast groepsinstructie ook in kleine groepjes  instructie. De leerkracht geeft 

tijdens deze momenten gerichte feedback aan de 

kinderen om ze zo op hun eigen niveau verder te 

helpen. 

Met schrijven beginnen we na de herfstvakantie; 

eerst met schrijfpatronen. Deze patronen, maar ook 

de letters leren de kinderen op hun eigen niveau. 

De één mag ze wat groter schrijven dan de ander.  

In latere leerjaren ontwikkelen de kinderen een ei-

gen handschrift. Nadruk wordt gelegd op het duide-

lijk en leesbaar schrijven, evenals de verzorging er-

van. 
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Taalontwikkeling vanaf groep 4 
Voor het vak taal gebruiken we de methode “Staal”. De methode werkt 

met betekenisvolle en levensechte thema’s. Zo krijgen de kinderen op 

speelse wijze gedegen taalonderwijs. De methode werkt met de bewe-

zen spellingsaanpak van José Schraven.  

Voortgezet Technisch Lezen 
Hierbij maken we gebruik van de methode “Station Zuid”. Met deze 

methode leren de kinderen op een effectieve en stimulerende manier 

technisch lezen.  

Begrijpend- en studerend lezen 
Vanaf groep 5 gebruiken we voor dit vakgebied  de methode 

‘Nieuwsbegrip XL’. Dat is leren met het nieuws van de dag. Er zijn we-

kelijks actuele lessen voor begrijpend lezen en – schrijven en vele mo-

gelijkheden voor online leren. Daardoor wordt begrijpend lezen uitda-

gen en plezierig. En dat levert betere resultaten op. 

Leesbeleving 
De school beschikt over een bibliotheek met de nieuwste kinderboe-

ken. Elke dag is er een vast moment waarop kinderen heerlijk kunnen 

wegdromen in een zelf gekozen boek. Die tijd wordt ook gebruikt voor 

boekpromotie. In enkele groepen bespreken de kinderen zelf boeken in de vorm van een boe-

kenbeurt of boekbespreking. 

Schrijven 
In de eerste twee groepen wordt via allerlei spel- en oefenactiviteiten de fijne motoriek verder 

ontwikkeld. 

In groep 3 gaan kinderen specifiek oefenen met schrijfpatronen als voorbereiding op de bloklet-

ters, die later in groep 3 zullen worden geoefend. 

Het methodisch schrijven wordt geoefend met de methode “Klinkers”.  Op De Branding leren de 

kinderen het blokschrift. Daarnaast ligt de nadruk op creatief schrijven en het bevorderen van 

de schrijfsnelheid met behoud van de netheid. 

Om een goed handschrift te bevorderen schrijven de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 met 

speciale driekantige potloden. Daarnaast krijgen ze in groep 4 een goede vulpen, die hun verde-

re schooltijd met hen meegaat. 
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Rekenen  
Groep 1-2 
Jonge kinderen blijken in relatief korte tijd in staat om grip te krijgen op de basisprincipes van het 

rekenen. Dit gaat echter niet vanzelf. De omgeving blijkt van groot belang voor het op gang bren-

gen van de ontwikkeling van het wiskundig denken bij jonge kinderen. Daarom maken we een 

‘rijke rekenomgeving’ in de groep zodat kinderen uitgedaagd worden om rekenvragen te stellen.  

 
Wiskundige oriëntatie vindt plaats binnen, voor het kind, betekenisvolle situaties. De leerkracht 
speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke wiskundige activiteiten. 
Leerdoelen zijn: oriënteren in de ruimte en tijd,  vergelijken, sorteren, ordenen, meten en wegen 
van objecten, zicht krijgen op tellen en getallen en de ontwikkeling van een “rekenwoordenschat”. 
 

Rekenen en wiskunde in de groepen 3-8 
 
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de rekenmethode: 
 
“De Wereld in getallen” 
 
Kenmerken van de methode: 
 

 iedere dag dezelfde lesopbouw met korte instructie op 1 doel en vervolgens zelfstandig 
(ver)werken. 

 differentiatie op drie niveaus 

 zelfstandig werken in de weektaak 

 veel aandacht voor oefenen en automatiseren. 

 digitale verwerking op de computer 
 

Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs wordt in alle groepen gegeven. In groep 1 en 2 wordt dagelijks twee keer 
buiten gespeeld. De kinderen krijgen ook les in spel en beweging in het speellokaal.  

Vanaf groep 3 gaan de kinderen voor de gymles met de bus naar de Veluwehal. De kinderen 
gymmen een uur,  met halverwege een pauze.  

Om de week  geeft  de eigen leerkracht, met een afgeronde gymopleiding PO, de les. De andere 
week verzorgt een vakdocent van sportservice Ede de les. 
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Wereld oriënterende vakken 
 

De onderbouw 
Al in de eerste groepen wordt er veel aandacht 
besteed aan wereldoriëntatie. Voor een groot 
deel gaat dit via het ‘ontdekkend leren’. Als 
een kind een spin meeneemt naar school, ont-
staat er als vanzelf een belangstellingsonder-
werp, waar omheen vele activiteiten kunnen 
worden ontwikkeld om kinderen zelf te laten 
ontdekken. Zo wordt leren een spannende ge-
beurtenis. Daarom is er ook gekozen om te 
werken met thema’s, om diverse onderwerpen 
in een jaar te kunnen behandelen en uit te die-
pen. 
 

De bovenbouw 
Kinderen leren het meest en het best door zelf te ontdekken. We stimuleren en dagen leerlingen 
uit om zelf te willen weten en onderzoeken hoe iets zit. 
Kinderen ontdekken en ervaren stap voor stap de wereld om hen heen. Kinderen begrijpen de 
leerstof sneller en onthouden het beter, omdat ze zelf zien, voelen en samen beleven. 
 
Dat doen we ook in de bovenbouwgroepen. We noemen dat B.A.L.: “Betekenisvol Actief Leren”.  
Dat is niet droog uit een boek leren, maar zelf leervragen maken en dan op onderzoek uitgaan. 
We gebruiken daarbij de methode Blink om gestructureerd en doelgericht te kunnen werken. In 
deze methode komen de kerndoelen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek aan 
bod. 
 

Muzikale vorming en AMV 
Wij participeren in het  provinciale project MIDS; Muziek in de school. 

Naast de muzikale vorming die de leerkracht zelf geeft, wordt er in groep 5 de cursus Algemene 
Muzikale Vorming (AMV) gegeven door een vakdocent van de Muziekschool Barneveld. Dit leidt op 
tot het officiële AMV-diploma. Een docent van de muziekschool verzorgt ook in de andere groe-
pen muziekworkshops. De school beschikt over een uitgebreide verzameling muziekinstrumenten 
In groep 6 verzorgd de Muziek school Barneveld instrumentlessen. Kinderen maken een keuze 
uit; keyboard, viool of dwarsfluit . Aan het eind van deze lessen kunnen de kinderen met elkaar 
een muziekuitvoering geven. 
 

Verkeer 
Voor de verkeerslessen gebruiken we het methodisch materiaal van Veilig Verkeer Nederland: ‘De 
Jeugdverkeerskrant’ en ‘Op voeten en fietsen’ .  In groep zeven nemen we het theoretisch en prak-
tijkexamen af, wat leidt tot het verkeersdiploma. 
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Creatieve ontwikkeling. 
Kinderen ontdekken hun creatieve en technische talenten.  
Binnen de lesroosters van de alle groepen is er tijd voor tekenen, handvaardigheid, muziek, 
drama, techniek en koken. Daarnaast is er in de bovenbouw een crea-middag.  
Zo kunnen de kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. 
De kinderen leren niet alleen vaardigheden Er worden eisen gesteld aan afwerking en verzor-
ging, m.n. bij tekenen en handenarbeid. Maar het plezier in het maken van mooie dingen staat 
bovenaan. De Branding heeft een techniek/kooklokaal.  
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Hoeken 
In groep 1-2, maar ook in hogere groe-

pen wordt er gewerkt in hoeken. De 

kinderen mogen over het algemeen 

kiezen in welke hoek ze willen werken. 

De samenstelling van de hoeken wisselt 

regelmatig naar gelang het thema. 

Door het spelen en  werken in hoeken 

zijn de kinderen veelzijdig met de ver-

schillende vak- en ontwikkelingsgebie-

den bezig. Ook de motivatie en het sa-

menwerkend leren worden zo gestimu-

leerd. ICT 
‘De Branding’ beschikt over een modern computer-

netwerk, met laptops, chromebooks en tablets. De 

school zet veel educatieve software in ter ondersteu-

ning van het lesprogramma. Met leerlingen worden 

afspraken gemaakt  over het gebruik van internet op 

school. Deze regels staan in het protocol social media 

en dat ligt op school ter inzage. Alle lokalen zijn voor-

zien van een digitaal schoolbord of touchscreen. 

We gebruiken de borden o.a. voor onze digitale me-

thodes, instructie, het laten zien van filmpjes bij een 

lesonderwerp en het  houden van spreekbeurten 

m.b.v. een diverse presentatiemiddelen. 

Urenverantwoording 
 
Iedere dag wordt er in onze groe-

pen lesgegeven volgens een vastge-

legd rooster. Dit zorgt ervoor dat wij 

kunnen verantwoorden dat we vol-

doende lesuren geven. 

In de tabel hiernaast kunt u zien 

wat de pijlers van ons rooster zijn in 

de diverse groepen. 

vak groep 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

bijbels onderwijs 2 2 2 2 2 2 2 2 

lezen (technisch, 
begrijpend, stil) 

    3,5 3,5 3,5 3 2,5 2,5 

taal 2,5 2,5 3,75 3 4 5 5,5 5,5 

engels             0,75 0,75 

schrijven 0,5 0,75 2,5 3 1,75 1 0,25 0,25 

rekenen/wiskunde 2,5 2,5 3,5 3,75 4,5 5 5 5 

wereldoriëntatie 
(aardr. gesch. na-
tuur, verkeer, bur-
gerschap) 

3 3,75 3 3 3 3 3,25 3,25 

kunstzinnige oriën-
tatie 

3,5 3,5 3 3 3 2,75 2,5 2,5 

Bewegings ond. 6,25 6,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

zelfstandig werken 1,5 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

totaal 
  

23 25,5 25,5 25,5 26 26 26 26 
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Onderwijsondersteuning en zorg 

 

Ons kindcentrum en passen onderwijs 
Passend Onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. 
Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren 
moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra be-
geleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.  

Vaak kan de leerkracht de extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern bege-
leider die onderwijsondersteuning coördineert op ons Kindcentrum en praktische inzet van onder-
wijsassistenten.  

 

Ons Kindcentrum en/in het samenwerkingsverband 
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband 
primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder 
kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wagenin-
gen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om er-
voor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. 

 

Passend Onderwijs: hoe en wat? 
Is er meer begeleiding nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Coördinator van 
het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband. Sinds augustus 2016 zijn er ook schoolonder-
steuners vanuit het SWV die ons bijstaan voor kleine hulpvragen. Is een kind bij ons – of eventueel op 
een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 
dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) no-
dig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. 

 

Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal 
(basis)onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokke-
nen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.  

Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan 
wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep 
doen op de Geschillenregeling. 

Kanjertraining 
 
De leerkrachten hebben de opleiding tot 

Kanjertrainer gevolgd. Ze zijn gecertifi-

ceerd “kanjertrainer” (zie Kanjertraining). 

De Kanjertraining’ bevat ook een leerling-

volgsysteem voor sociaal-emotionele ont-

wikkeling . Zie voor meer informatie:  

www.kanjertraining.nl  

De kanjercoördinator is Diane  van den 

Elskamp 

De gedragsspecialisten/pestcoördinatoren 

zijn Marlies Roozendaal en Marije Dekker 

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei onderscheiden we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies 
zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan 
van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via: www.swvrijnengeldersevallei.nl 

SWV Rijn en Gelderse Vallei 

Horapark 3 

6717 LZ Ede 

tel: 0318 675180 en via e-mail: info@swvrgv.nl 
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Zorgadviesteam op school 
Ons Kindcentrum heeft een zorgadviesteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig 
aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Coördina-
tor. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning no-
dig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een pas-
send onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.  

Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders 
het zogenoemde ontwikkelings perspectief (OPP) in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van 
een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. 

 

Handelingsgericht werken  
Bij ons op school wordt er steeds meer gewerkt volgens de principes van HGW. Handelingsgericht wer-
ken betekent:  

Zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van kinderen en  

 daarbij een passend aanbod realiseren. 

We houden rekening met verschillen tussen kinderen en onderkennen dat het ene kind meer tijd nodig 
heeft om iets zich eigen te maken dan een ander kind. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden in de instructie (uitleg) en in de verwerking. 

 

Er zijn bij ons op school enkele uitgangspunten: 

- We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wat een kind nodig heeft (werken in 4 niveau-
groepen); 

- We werken vanuit een transactioneel kader, dit betekent dat de omgeving, de groep en de ouders van 
invloed zijn op de ontwikkeling van dat kind. Samenwerken met ouders is hierbij dus erg belangrijk; 

- De leerkracht doet er toe en is de spil in ons onderwijs. Hierbij werken we aan: effectieve leertijd, effec-
tieve instructie en een goed klassenmanagement; 

- We gaan uit van wat een kind kan en gaan daar mee verder. We maken gebruik van elkaar door sa-
men te werken; 

- We werken doelgericht en systematisch; vanuit een duidelijke doelstelling voor een groep geclusterde 
leerlingen. We verzamelen gestructureerd gegevens van de leerlingen in een pedagogisch didactisch 
overzicht, waardoor we kunnen bekijken wat ze nodig hebben. We beschrijven onze doelen in concrete 
plannen van aanpak per half jaar, die we 2 maal tussentijds evalueren. 
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Wat doet de Intern Begeleider (IB) ? 
Een intern begeleider is de persoon die de zorg coördineert binnen de 
school. Hij/zij is een aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders als het gaat 
om zorg. 
 
Als een leerkracht merkt dat een kind extra hulp nodig heeft, bespreekt hij of 
zij dat met de IB. De IB voert twee keer per jaar een groepsbespreking en 
tevens twee keer per jaar een leerlingbespreking met de afzonderlijke leer-
krachten. Daarnaast wordt er altijd aan de bel getrokken als de leerkracht, of 
u als ouder, merkt dat er problemen zijn met het kind. 
 
Als uw kind extra begeleiding ontvangt op school, zult u merken dat de IB 
aanwezig is bij gesprekken over de aangeboden zorg. Daarnaast coördineert 
de IB ook de contacten met externe instanties.  
 
 
 

Ondersteuningsplan 
Ieder kind is uniek, het onderwijs op De Branding wordt vormgegeven vanuit wat een kind nodig 
heeft. Dit wordt vertaald naar onderwijsbehoeften van een kind. 
De Branding gaat uit van de uniciteit van leerlingen, elk kind is in zijn eigen variatie een ‘normaal’ 
kind en zijn omgeving begrijpt, benadert en het kind in zijn ‘normaal zijn,  
De Branding, de omgeving van het kind en het kind zijn samenwerkingspartners die met elkaar in 
gesprek gaan, zij werken samen om het maximale uit de talenten en capaciteiten van het kind te ha-
len. Met elkaar wordt besproken; wat werkt? Wat doen we al goed? En wat moeten wij vooral blijven 
doen? Wat kan beter en hoe zorgen wij ervoor dat dit haalbaar is. Dit geldt voor zowel de ouders als 
voor de leraar. 
Het kind wordt gestimuleerd door te praten (kindgesprekken)en te denken vanuit onderwijsbehoef-
ten aangaande zijn eigen leerproces.  Hoofddoel is dat het kind eigenaar wordt gemaakt van zijn 
leerproces. De leerkracht is bewust van het feit dat zij een invloedrijke rol heeft in dit ontwikkelings-
proces van het kind.  
Het aangeboden onderwijs op De Branding is gericht op een bevorderende, actieve, betrokken en 
zelfstandige leerhouding van kinderen gericht op: 

 het ondersteunen van het zelfvertrouwen bij kinderen. 

 het variëren van de instructie van de leerkracht naar gelang van behoefte en mogelijkheden     
van kinderen - het afstemmen van het leerstof aanbod op de behoeften van het kind. 

 

Het ondersteuningsprofiel is op te vragen bij directie. 
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Levelwerk 
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten van groep 1 t/m groep 8. Het is een 
passend leerstofaanbod voor de  school. Deze methode kan heel goed naast de andere school me-
thodes gebruikt worden. Het aanbod is passend doordat we de basisstof compacten en dus ruimte 
creëeren voor een aanvullende verrijkingsleerlijn; Levelwerk. Levelwerk biedt begaafde leerlingen, 
en leerlingen met een goede werkhouding uitdaging. Er is aandacht voor executieve functies en me-
tacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. 

Naar aanleiding van observaties van leerkrachten en toets scores bepalen we (in overleg met ou-
ders) of een kind in aanmerking komt voor het volgen van Levelwerk. Deze leerlingen worden bege-
leid door onze Levelwerk-coördinator. Mocht een kind ondanks deze extra inzet nog steeds meer 
uitdaging nodig hebben, dan is er binnen PCO GV een plusklas beschikbaar. 

Dyslexie 
Bij sommige kinderen komt het taal/leesproces moeizaam op gang. Dan schiet de normale on-
dersteuning tekort. Er kan sprake zijn van dyslexie. Als dyslexie is gediagnosticeerd, is er behan-
deling mogelijk, bekostigd door uw ziektekostenverzekering.  
Op school werken we met een speciaal hulpprogramma voor kinderen met dyslexie: Kurzweil. 

Dit digitale programma ondersteunt het kind door alle voorkomende teksten voor te lezen. Voor 

deze kinderen is op school een eigen laptop beschikbaar.  

Het leerlingvolgsysteem 
 
Kinderen die vier jaar worden komen op verschillende momenten in het schooljaar de school 
binnen, ieder met zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau. Om een doorgaande lijn te creëren ko-
men we graag op huisbezoek voor de start van uw kind en hebben we (indien wenselijk) een 
overdracht met de kinderopvangaanbieder. 
In groep 1-2 observeert en beoordeelt de leerkracht de ontwikkeling van het kind met behulp 
van het groepsplan. Daardoor ontstaat een totaalbeeld van elke individuele leerling. Met behulp 
van deze gegevens beslissen we ook of een kind er aan toe is om een groep verder te gaan.  
 
In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen regelmatig toetsen. De leerkracht noteert de resulta-
ten in de computer. De leerlingen blijven op de hoogte van het resultaat van hun werk.  
Op school wordt van elke leerling een dossier bijgehouden met de resultaten van de CITO-
toetsen, de plannen van aanpak, de rapporten en eventueel extra werk. Indien gewenst kunnen 
ouders daar inzage in krijgen. Het is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. 
 

 
Cito-toetsen 
Naast de toetsen, die horen bij de verschillende op 
school gebruikte methodes, maken wij op school ge-
bruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het CITO heeft 
voor een groot aantal vakken toetsen ontwikkeld die 
onafhankelijk van een methode zijn samengesteld. De 
bedoeling hiervan is dat de leerlingen worden getoetst 
aan een landelijk gemiddelde van een vak.  
Er wordt gewerkt volgens een indeling die loopt van I t/
m V, waarbij de I een zeer goed resultaat aangeeft en V 
onvoldoende.  
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Naar het voortgezet onderwijs 
Eind groep 7 wordt u uitgenodigd voor een richting gevend gesprek over het Vervolgonderwijs. U krijgt  
een voorlopig advies te horen. In november krijgt dit gesprek een vervolg. We kijken waar uw kind staat 
en aan welke doelen er gewerkt wordt. Uiteindelijk wordt er tijdens het plaatsingsgesprek in februari van 
groep 8 een definitieve plaatsing gegeven. Dit advies wordt door ons met zeer veel zorg samengesteld. 
Hiervoor gebruiken we op De Branding een adviesprotocol. 

Er wordt gekeken naar de methode gebonden toetsen en naar CITO-toets resultaten. Ook zaken als zelf-
standigheid, inzet, motivatie, het maken en inleveren van huiswerk en andere kindkenmerken tellen mee 
in dit advies. In april doen de leerlingen van groep 8 mee aan de eindtoets. Voor alle scholen binnen onze 
stichting PCO Gelderse Vallei is dit de IEP-eindtoets.  

 

Aanmelding voor het voortgezet onderwijs 
Na overleg met de leerkracht van groep 8 kiezen de ouders, samen met hun kind, een vervolgschool. Via 
onze school krijgt u het aanmeldingsformulier van de voortgezet onderwijs scholen in Barneveld. Mocht u 
kiezen voor een school buiten Barneveld dan vragen wij u zelf zorg te dragen voor informatie over aanmel-
ding en open dagen van de betreffende school. Onze school verzorgt het toesturen van de aanmeldings-
formulieren en het onderwijskundig rapport (OKR). Ook een dyslexieverklaring of psychologisch verslag 
wordt, na toestemming van u, naar de school gestuurd. Zo krijgt de school voor voortgezet onderwijs alles 
in één keer toegestuurd.  

Het onderwijskundig rapport mag voordat het verstuurd wordt, door de ouders worden ingekeken. Het af-
gesproken moment hoort u via de leerkracht van uw kind. 

Aangezien de eindtoets plaatsvindt in april, dus na het gegeven definitieve advies, sturen wij in mei de 
resultaten door naar het voortgezet onderwijs. 

Alle gegevens worden via OSO (overstapservice onderwijs) naar het voorgezet onderwijs gestuurd. OSO 
is een digitaal systeem en dit systeem maakt het mogelijk om de overdracht digitaal te verzorgen. Wij zet-
ten de documenten per leerling digitaal klaar en de middelbare school vraagt ze op.  

Op de voorlichtingsavond VO in groep 8, wordt al aandacht besteed aan de schoolkeuze voor het voortge-
zet onderwijs. Ook de gang van zaken m.b.t. het voortgezet onderwijs, gedurende het schooljaar in groep 
8, komt aan de orde. In de klas zelf wordt ook regelmatig over de te maken schoolkeuze gepraat en indien 
aanwezig krijgen de kinderen folders mee.  

De scholen voor voortgezet onderwijs in Barneveld worden met de hele klas bezocht. Op open dagen kunt 
u als ouder samen met uw kind, de voortgezet onderwijs scholen bezoeken. Met elk ouderpaar en zoon of 
dochter wordt, voor de eindtoets een schoolkeuzegesprek gehouden.  

Jaarlijks is er contact met het vervolgonderwijs over de kinderen die naar de betreffende school zijn ge-
gaan. We krijgen dan een overzicht van de schoolloopbaan. 
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Kindkans 
 
Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel 
uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse 
Vallei met het online leerlingadministratieprogramma 
Kindkans. 
 
Met dit programma beschikken we over een uitermate 
geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te 
wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We 
kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en toe-
laatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor in-
schrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij 
het samenwerkingsverband.  
De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is 
veel beter beschermd dan in de huidige situatie waarin 
deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. 
Het programma is beschermd met inloggegevens en 
wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt 
aantal mensen in de school worden ingezien. 
Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u 
toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te 
wisselen binnen de school.  
Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de 

intern begeleider een coördinerende rol bij heeft. Een 

medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan 

lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een 

leerling Extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze 

medewerker krijgt dan de informatie van het kind te 

zien. Aan ouders wordt apart toestemming gevraagd 

voor het delen van informatie, als externe functionaris-

sen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.  

Meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld 
Wij zijn als school verplicht om vol-
gens protocol te handelen als we 
te maken hebben met 
(vermoedens) van kindermishan-
deling of huiselijk geweld. Op 
school werken we volgens het Pro-
tocol ‘kindermishandeling 
en grensoverschrijdend 
gedrag’ . Daarnaast hebben we ook 
een aandacht functionaris die, sa-
men met directie en teamleden 
zorg draagt voor het naleven van 
dit protocol 
 
Dit protocol is in te zien bij de di-
rectie van de Branding. 

Logopedie 
Mochten er vragen bestaan over de 

spraak-taalontwikkeling van uw 

kind dan kan uw kind, in overleg 

met de leerkracht, worden ge-

screend door de logopedist van 

Hulpverlening Gelderland Midden. 

Deze (facultatieve) screening wordt 

2 keer per jaar aangeboden. 

Schoolarts 
 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van Hulpverle-
ning Gelderland Midden komen bij ons op school. 
Het programma voor de basisschool is als volgt: 
 
vervolgonderzoek (tenzij dit bij het laatste consulta-
tieonderzoek goed was) 
 
preventief gezondheidsonderzoek.  
Dit wordt de basis van waaruit verder gewerkt zal wor-
den. Individuele risicolijnen worden uitgezet. Dit houdt in 
dat zaken, die niet tot groep 7 kunnen wachten, geno-
teerd worden voor een tussentijdse controle door de ver-
pleegkundige, arts of assistente. 
 
screening van o.a. rug en houding 
Bij oudere kinderen doet de verpleegkundige een scree-
ning van onder meer rug en houding en zal, indien nodig, 
daaraan een groepsvoorlichting koppelen. De inhoud 
van deze voorlichting zal gebaseerd zijn op de resultaten 
van een vragenlijst  onder alle leerlingen van groep 7.  
Als ouders vragen hebben dan kunnen zij via de leer-
kracht altijd een beroep doen op de jeugdarts 
 
U kunt de schoolarts bereiken via GGD Midden-
Gelderland: 088 - 3556000. 
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Klachtencommissie en vertrouwenspersonen  
De school beschikt over een klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. Dat is ook wat de 
wet ons voorschrijft. Wanneer u klachten heeft, kunt u natuurlijk eerst terecht bij de leer-
kracht van uw kind. Wilt u doorpraten dan kunt u terecht bij de directie of bij de Medezeg-
genschapsraad.  

Kunt u langs deze weg echter geen oplossing vinden, dan kunt u zich wenden tot de contact-
persoon van onze school, Annette Kisman en Titsia Burink.  

Zij kunnen u, indien nodig, verwijzen naar de algemeen directeur en/of de vertrouwensper-
soon van onze stichting. Zie hieronder voor adresgegevens. 

De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe 
vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwij-
zen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht 
op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer 
een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan 
het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in 
kwestie daarmee instemt.  

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe ver-
trouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te onder-
steunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimi-
datie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.  

 

Wij spreken hierbij de wens uit dat zich geen zaken voordoen, die dit noodzakelijk maken. 
 

Adres Stichting 

Postbus 200,  

3773 CL Barneveld 

bezoekadres : 

Varenkamp 3  

3773 AE Barneveld.  

tel: 0342-767200  

bureau@pcogeldersevallei.nl.  

www.pcogeldersevallei.nl 

 

Vertrouwenspersoon 

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)  

Mevrouw M. van den Brink, jeugdverpleegkun-
dige, 088-3555391 

Mevrouw M. Haagmans, jeugdarts, 088-
3555350 

Bereikbaar via VGGM, afd. jeugdgezondheids-
zorg, tel.nr.: 088-3556000  

mail: marijke.van.den.brink@vggm.nl 

 

Hulpverlening Gelderland Midden  

Mevrouw M. van den Brink,  

jeugdverpleegkundige  

Bereikbaar via Hulpverlening Gelderland Mid-
den, afd. jeugdgezondheidszorg, locatie Ede  

Tel.nr.: 0318-684911    Email: marijke.van.den.brink@hvdgm.nl  

 

Klachtencommissie 

Onderwijsgeschillen  

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

030-2809590 

info@onderwijsgeschillen.nl 

www.onderwijsgeschillen.nl 
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Kwaliteitsbeleid en schoolontwikkeling 
 

Resultaten en kwaliteit 
 
Als we spreken over de kwaliteit van het onderwijs, kijken we niet alleen naar leerlingresulta-
ten, maar ook naar bijv. de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht voor de klas, de leerling-
zorg enz.  
 
De directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en zij zullen daartoe onder 
andere jaarlijks een aantal klassenbezoeken afleggen en regelmatig functionerings- en beoor-
delingsgesprekken met de leerkrachten voeren. Ook worden twee keer per jaar de (CITO)
toetsresulten geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten wordt het onderwijs in de groepen 
bijgesteld. 
Onderwijsontwikkeling is een cyclisch proces. Elk jaar zijn we bezig met het verder ontwikke-
len van het onderwijs. 
 
De Inspectie van het basisonderwijs meet regelmatig de kwaliteit van het onderwijs. In 2016 
was er een uitgebreide inspectie. Meer informatie vindt u op de  website van het SLO : 
www.slo.nl/primair/kerndoelen 

 
Samenvatting oordeel inspectie basisonderwijs 
 
De Branding heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. 
 
 De school behaalt voldoende eindresultaten voor taal en rekenen/ wiskunde. 
 Het aanbod dekt de kerndoelen, is eigentijds en zeer breed. 
 Het team heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De kwaliteit van de 

lessen is voldoende. Leraren verschillen in de afstemming van het onderwijs op verschil-
len tussen leerlingen. 

 Er zijn duidelijke regels, de school draagt zorg voor een sterk pedagogisch klimaat, een 
stimulerende werksfeer en voor de veiligheid van de leerlingen en de leraren. 

 De school werkt in grote lijnen planmatig aan de schoolontwikkeling.  
 Het team vertoont grote bereidheid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
  Wij blijven in ontwikkeling en leren steeds! 
 

Tevredenheidspeiling 
n april 2019 heeft de school een ouder tevredenheidsenquête afgenomen.  De school heeft 

170 respondenten uitgenodigd om de oudertevredenheidspeiling in te vullen, met een mini-

male aantal respondenten van 76 voor de vereiste betrouwbaarheid. 85 Ouders hebben de 

lijst ingevuld.  

De uitkomsten van het oudertevredenheid onderzoek zijn besproken in de MR en met het ou-

derpanel. Het beeld wat naar voren komt in het tevredenheidsonderzoek, wordt ten dele her-

kend door ouderpanel en MR. De aanbevelingen van de ouders ten aanzien van communica-

tie over leerprestaties van leerlingen en over een doorgaande lijn in oudercommunicatie, zijn 

meegenomen in het locatie ontwikkelplan van 2019-2020. Verder hebben de uitkomsten gere-

sulteerd in onder andere een vernieuwde opzet van oudercontacten. 

Ook heeft de school onder de leerlingen van groep 7 en 8 een leerlingtevredenheidsonder-

zoek uitgevoerd. Deze is door alle kinderen ingevuld. Deze werd positief gescoord met een 

gemiddeld cijfer van 8,1 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen
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Resultaten van het schooljaar 2018-2019. 
 De schoolvisie is versterkt door het implementeren van”’ The  Leader in Me’ concept, Dit zijn 

de 7 gewoonten,  beschreven door  Stephan  Covey, die gericht zijn op persoonlijke groei en 

relaties met anderen. 

 Er is een plan van aanpak voor begrijpend lezen geschreven en een start gemaakt om dit te 

implementeren in het leesonderwijs. Er is gestart met het plan van aanpak voor rekenen. 

 De school heeft een keuze gemaakt om de leerlingen blokletters aan te leren bij schrijfon-

derwijs 

 De school heeft de keuze gemaakt voor een nieuwe methode Engels; Join in. 

 De bouw van locatie Veller is gestart. Er is voor locatie Veller een aanname beleid geschre-

ven. 

 Diverse leerkrachten hebben nascholing gevolgd; o.a. dyscalculie. 

 

Doelen voor schooljaar 2019-2020 
 Wij  beschrijven een managementstructuur voor op twee locaties. 

 Wij borgen de doorgaande lijn binnen De Branding. De nadruk ligt op de volgende 

onderdelen; het directe instructiemodel, inrichting van de klas, regels en afspraken 

en communicatie richting ouders. 

 Verdere implementatie van ”The  Leader in Me’ concept. 

 Veller wordt  in ingericht;  vormgeven op gebied van lokalen, leerpleinen, kantoor, 

schoolplein   

 Voor de kinderopvang  wordt het beleid geschreven, personeelsmanagement  neer-

gezet,  de kindplanning geregeld en PR opgezet. 
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Startende leerlingen 
 

Aanmelding en de eerste jaren 
Inschrijven van uw kind 
 
Hoe? 
 
Een aantal keer per jaar  hebben we een informatieavond. Deze avond vertellen we u over onze 
visie en wat de Branding uniek maakt. Ook is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Dit 
schooljaar worden deze avonden op de locatie Norschoten gegeven. Voor de data verwijzen we 
u graag naar onze website. www.kindcentrum-debranding.nl . Vervolgens zijn er nog een aantal 
inloopmomenten waarop u de school in praktijk kunt zien. U wordt dan rondgeleid door leer-
lingen uit groep 8. 
Als u uw kind definitief wilt inschrijven, dan kunt u dit doen via het inschrijfformulier, deze krijgt 
u bij het informatiepakket wat u tijdens de informatieavond krijgt. Deze is ook te vinden op onze 
website. 
 
Wanneer? 
 
Wettelijk is uw kind  leerplichtig als het 5 jaar is, maar gebruikelijk is dat kinderen naar school 
gaan als ze 4 jaar zijn.  Al lang voor die tijd kunt u komen kennismaken en uw kind inschrijven. In 
verband met de planning is het prettig als uw kind aanmeldt  rond 2,-2,5 jaar 
 
En dan? 
 
Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld, krijgt u een bevestiging van ontvangst. Ca. 10 weken 
voor de 4de verjaardag van uw kind neemt de groepsleerkracht contact met u op. Zij/hij maakt 
dan een afspraak om op huisbezoek te komen. Dit huisbezoek heeft als doel met elkaar kennis 
te maken en eventuele vragen te beantwoorden.  Indien van toepassing leggen wij contact met 
de PSZ/Kinderdagverblijf. Mocht er sprake zijn van zorg, dan willen wij hier ook graag met de 
aanbieders van deze zorg in gesprek gaan. Dit alles heeft als doel een zo goed mogelijk door-
gaande lijn te creëren voor de ontwikkeling van uw kind en te kunnen waarborgen dat wij pas-
send onderwijs kunnen bieden. Vervolgens plannen we, in overleg met u, vier dagen waarop uw 
kind alvast in zijn/haar groep mag meedraaien. Uw kind start definitief op de eerste schooldag 
na zijn/haar 4de verjaardag.  
Uitzonderingen hierop zijn: 
 Leerlingen die  4 jaar worden in de maanden juni-juli-augustus; deze starten direct na de 

zomervakantie. Voor deze leerlingen is er 1 wendag, waarbij ze kennis maken met hun 
klasgenoten en de leerkracht. 

 Leerlingen die  jarig zijn in de periode van half november tot eind december; deze wennen 
ook 1 wendag (begin november) in hun nieuwe groep en starten direct na de kerstvakan-
tie. 
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Wat doen we in de groepen 1-2?  
 

Ontwikkelingsgericht werken 

In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Kinderen leren door, in een uitdagende 
omgeving, zelf te gaan ontdekken. Al spelend en lerend verkennen de kinderen hun mogelijk-
heden. De leerkracht stimuleert dit proces en zorgt ervoor dat de leerdoelen worden bereikt. 
Daarbij werken we in betekenisvolle thema’s. Zo maken de kinderen ook spelenderwijs kennis 
met lezen, taal en rekenen.  
 
Spelenderwijs leren 
Jonge kinderen leren door spel. In de groepen 1-2 staat dit dan ook centraal. Kinderen maken 
een keuze  voor een activiteit van het kiesbord. Vervolgens gaan zij in de hoeken zelfstandig 
spelen. De leerkracht heeft dan tijd om groepjes kinderen te begeleiden bij het behalen van 
hun doelen.  
 
Voor taal– en rekenactivtiteiten maken we gebruik van de handpoppen die horen bij de metho-
de Onderbouwd. Ieder domein heeft een eigen pop. Zo heb je bijvoorbeeld ‘’Arie de Letterkana-
rie’ die spelenderwijs bezig is met letters. Of ‘Tante Pollewop’ die met de kinderen dingen sor-
teert en ordent. Door rekenen en taal op deze manier aan te bieden zorgen we ervoor dat kin-
deren met plezier  bezig zijn met taal en rekendoelen. 
 
Samenwerken 
De groepen 1-2 op locatie Norschoten werken intensief samen. Deze lijn willen we doorzetten 
op onze nieuwbouwlocatie op Veller. Indien mogelijk willen we graag flexibel omgaan met de 
speelruimte in de lokalen. Zo worden er hoeken over de gang/lokalen verspreid om er voor te 
zorgen dat kinderen uit diverse groepen coöperatief  kunnen spelen/werken. Ook de leerkrach-
ten werken voortdurend samen zodat er een duidelijke doorgaande lijn is in de groepen 1-2.  
 

 
 
Betekenisvolle thema’s 
We werken in groep 1 en 2 met thema’s. Daar-
door wordt het leren betekenisvol. De thema’s 
duren 3-6 weken. Naar aanleiding van het 
“gekozen” thema worden er activiteiten gedaan 
passend bij de belevingswereld van de kinderen.  

Kringactiviteiten 

In de kring verdiepen we de thema’s door lied-
jes, verhalen en spelletjes. Zo maakt wereldori-
ëntatie deel uit van de totale manier van wer-
ken. Ook allerlei taalactiviteiten en rekenbegrip-
pen worden hierin verwerkt. 
We kunnen een kringactiviteit doen met de hele 
groep, maar ook onder speelwerktijd met een 
kleine groep kinderen: de kleine kring. 

 

Hoeken 

Tijdens het spelen en werken maken de kinderen gebruik van de diverse hoeken in de klas. Er 
is o.a. een huishoek, bouwhoek, taal-, reken– en schilderhoek. Vaak zijn de hoeken aangepast 
aan het thema. Hier zijn de kinderen op eigen niveau bezig met hun ontwikkeling. 

Spel en beweging 

Dagelijks zijn er twee momenten voor spel en beweging. Vaak wordt er dan buiten gespeeld. In 
ieder geval één keer in de week en als het minder goed weer is gaan de kinderen naar het 
speellokaal voor spel en beweging. 
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School en resultaten 
 

School en resultaten 
Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resul-

taat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou 

iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, 

des te beter de school zou zijn. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, bete-

kent dat een enorme verarming van ons onderwijs. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is 

geen garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk bege-

leiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en moge-

lijkheden heeft. 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs levert in deze tabel het volgende resultaat op: 

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

 
 

Eindtoets basisonderwijs 
Op alle scholen van Stichting PCO Gelderse Vallei gebruiken we de eindtoets basisonderwijs 
IEP (www.toets.nl) gemaakt.  Bij IEP staat niet de toets, maar het kind centraal. 
Om de scores van de eindtoets Iep van de afgelopen drie jaar te bekijken, verwijs ik u naar de 
site van scholen op de kaart; https://www.scholenopdekaart.nl/ . 

  2019 
Totaal :15 

2019 

Vwo 
Havo/Vwo 
Havo 
th. leerw. 
Basis- / kaderberoeps 

  2  lln. 
  3 lln. 
  1 lln. 
  5 lln. 
  4  lln. 

13% 
20% 
7 % 
33% 
27% 

Uitstroom speciaal onderwijs 
In enkele gevallen kan het voorkomen dat de basisschool niet de meest geschikte plek is voor 

een kind. Dan kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs dat wél zijn. Ons sa-

menwerkingsverband heeft vier scholen voor speciaal basisonderwijs en een breed aanbod 

voor speciaal onderwijs. Zo kunnen we voor vrijwel ieder kind in onze regio de juiste onder-

steuning bieden. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel kinderen er de afgelopen jaren 

zijn uitgestroomd naar speciaal onderwijs. 

 

 
 
 
 

Speciale school 
voor basisonderwijs 

2015 
0% 

2016 
1,0% 

2017 
1,0% 

2018 
1,0% 

2019 
2,0% 

http://www.toets.nl
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Communicatie 
 
 

Kalender 
De jaarkalender ontvangt u bij de start van het schooljaar en is ook te vinden op onze website. 
Deze  laatste wordt continu aangevuld. Hier op staan o.a. de vakanties en belangrijke gebeurte-
nissen die aan het begin van het jaar al bekend zijn.  
 

BrandingNieuws 
Elke 3 weken verschijnt het Brandingnieuws. Dit is de (digitale) nieuwsbrief met, naast allerlei ac-
tuele informatie ook nieuws uit de groepen. Als uw kind bij ons is ingeschreven, ontvangt u deze 
via uw mailadres. 
 

Klasbord 
Iedere groep op school heeft een eigen Klasbord-account. Dit is een beveiligde omgeving, waar 
alleen ouders/verzorgers (na goedkeuring door de leerkracht) zich voor kunnen aanmelden. We 
gebruiken klasbord om op een snelle manier met u te delen wat er in de klas is gedaan, of om 
korte oproepjes te doen. Zo geven we u een kijkje in onze groepen! 
Klasbord is te downloaden als app op uw smartphone of te bekijken op www.klasbord.nl.  
De leerkracht laat aan het begin van het schooljaar aan u weten wat de klasbord-code is van de 
nieuwe groep. 
 

Oudergesprek-structuur 
We vinden het als school van groot belang om met u in gesprek te gaan over de ontwikkeling van 
uw kind. Hiertoe hebben we een aantal gespreksmomenten gepland in het schooljaar. Daarnaast 
zijn we per 2017 gestart met driegesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij ouders, leerlingen en 
leerkrachten met elkaar in gesprek gaan.  
Er zijn verplichte gesprekken en facultatieve gesprekken. 
 
De structuur van de gesprekken is als volgt: 
 

 
 
Uiteraard hoeft u niet te wachten op een van deze momenten, de deur staat altijd open voor een 
gesprek! 
 
 

Periode Oudercontact 

September In de eerste week is er in elke klas een ontmoetingsavond. Het idee is om dit door de kinderen te laten 

verzorgen 

In de derde/vierde schoolweek is er  OKL (ouder-kind-leerkracht) met de leerkracht, het kind en de ouders. 

De vraag die centraal staat is : wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen leren (leerbehoeften)? Wat 

kunnen wij, als jouw juf/meester doen wanneer je vast loopt? 

Voor de OKL- gesprekken is er een inloopspreekuur voor ouders. Dit gesprek is bedoeld voor als ouders 

graag de leerkracht spreken, zonder hun zoon/dochter. Dit kan ook op initiatief van de leerkracht bij zorg. 

  
november Voorlopig plaatsingsgesprek groep 8 ( driegesprek) 

Alle ouders ontvangen via (standaard) mail een “up-date”  van hun kind. 

Spreekuur voor ouders op uitnodiging of inschrijving van ouders zelf 
Februari Oudergesprekken ( zonder kinderen) 

Groep 1 t/m 8: verplicht  n.a.v. het 1e rapport 

Groep 8 plaatsingsgesprek + OKL n.a.v. rapport gecombineerd 
Maart/april Alle ouders ontvangen via (standaard) mail een “up-date” 

Spreekuur voor ouders op uitnodiging of inschrijving van ouders zelf 
Juni/ juli Facultatieve OKL-gesprekken. (Samen met de ouders het jaar evalueren en vooruitkijken. Wat moet mee-

genomen worden in de overdracht) 

Groep 7 gesprekken met een voorlopig richtingsgesprek naar VO 
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Als u een vraag heeft… 
 
Natuurlijk bespreekt u zaken omtrent uw kind in eerste instantie met de groepsleerkracht. 
Mocht u er samen  niet uitkomen dan geeft u dit aan bij de locatieleider. Deze zal samen met u 
en de leerkracht proberen de vraag te beantwoorden. De volgorde is dus: 
groepsleerkracht —>locatieleiders 
 
 
 

Inloopmomenten 
Verder zijn er tien inloopmomenten voor ouders om het werk van hun kind(eren) voor school-
tijd op school te komen bekijken. Data van deze inloopmomenten staan op de jaarkalender 
vermeld. 
 

Ouderpanel 
Enkele keren per jaar organiseren we een ouderpanelavond. Deze avond is te bezoeken voor 
alle ouders van school. We spreken hier over punten die leven onder ouders, maar ook vertel-
len we meer over ons onderwijs en bijvoorbeeld punten uit het locatie ontwikkelplan. Het 
draait om het uitwisselen van ervaringen en is een mooie mogelijkheid om feedback te ontvan-
gen! Samen maken we namelijk goed onderwijs! 
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Schooltijden, vakantie en verlof 
 

Schooltijden continurooster 
 

 
 
 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen hebben iedere ochtend vanaf 8.20u. een inloopmoment. 
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven, als zij op school komen, buiten op het plein tot om 
8.25u. de bel gaat. Vanaf 8.20 uur wordt er door een leerkracht buiten toezicht gehouden.  
 
In de middagpauze eten de kinderen in hun eigen groep onder begeleiding van de leerkracht.  
Daarna spelen ze (bij goed weer) een half uur buiten onder verantwoordelijkheid van leer-
krachten en/of ondersteunend personeel. 

    Pauze incl. lunch 
Maandag 8.25u. – 14.30u. 0,45u. 
Dinsdag 8.25u. – 14.30u. 0,45u. 
Woensdag 8.25u. – 12.15u.   
Donderdag 8.25u. – 14.30u. 0,45u. 
Vrijdag groep 1 
            groepen 2-4 
            groepen 5-8 

Vrij 
8.25u. – 12.00u. 
8.25u. – 14.30u. 

 
  
0,45u. 

Vakan-
tie en 
studie-
dagen 
 

Vakantieverlof  
Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor 

bezoek aan het land van herkomst? Wat zegt de gemeente Nijkerk / Barneveld / Wouden-

berg hierover: Volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet meer mogelijk en dus strafbaar.  

De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leer-

plichtwet.  

 

Vakanties 2019 - 2020 1e Vakantiedag Laatste Vakantiedag weeknr(s). 

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 wk. 43 

Kerstvakantie 23-12-2019 3-1-2020 wk. 52 en wk. 1 

Voorjaarsvakantie 24-2-2020 28-2-2020 wk. 9 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 10-4-2020 13-4-2020 wk. 15 en wk.16 

Meivakantie 28-4-2020 8-5-2020 wk. 18 en wk.19 

Hemelvaart 21-5-2020 22-5-2020 wk. 21 

Pinkstervakantie 1-6-2020 1-6-2020 wk. 23 

Zomervakantie 20-7-2020 28-8-2020 wk. 30 - wk. 35 

        

Koningsdag Maandag 27-04-2020  
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De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra 

verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard 

van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen 

op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoenge-

bonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piek-

drukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.  

 

Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof 
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet minimaal 8 weken te-

voren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet 

in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van 

meer dan 10 schooldagen. 

Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de ge-

meente te melden. De consequentie, die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de ver-

antwoordelijkheid van de ouders. 

 

Feestdagen 
Indien de aard van een niet-christelijke, religieuze feestdag schoolbezoek uitsluit, omdat de vie-

ring ervan beschouwd wordt als de vervulling van een plicht die uit de godsdienst voortvloeit, 

mogen ouders hun kinderen op dergelijke feestdagen thuishouden, mits dat twee dagen van te-

voren aan de directeur van de school wordt gemeld. 

 

Overig verlof om persoonlijke redenen 
Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leer-

plichtwet wordt dit ‘verlof op grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub 

g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: 

 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om 

kan worden gedaan; 

 bij verhuizing; 

 bij huwelijk van bloed- en aanverwanten; 

 bij overlijden van bloed- en aanverwanten; 

 bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten. 

 

Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt be-

oordeeld of een verzoek tot verlof gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt wor-

den tot één of enkele dagen.  
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Feesten en bijzondere activiteiten 
 

Buiten de gewone lessen zijn er voor de kinderen op “De Branding”  
ook een aantal bijzondere momenten.  
 

Kerstfeest 
Kerstfeest vieren we in de week voor de kerstvakantie. Op De Branding hebben we een drie jaar-
lijkse cyclus; kerstwandeling door de wijk, viering in de klas  of viering in de kerk De kinderen le-
ren liedjes, maken werkstukken of bereiden soms een kerstspel voor. Via de nieuwsbrief worden 
de ouders geïnformeerd over de organisatie van de kerstviering. 
 

Pasen 
Pasen vieren we op onze school met een paaslunch en een paasviering, waarin het Paasverhaal 
centraal staat. 
 

Schoolreis 
Schoolreisjes zijn voor de kinderen altijd weer dagen om naar uit te kijken. Groep 1 en 2 hebben 
een gezellige dag niet al te ver van huis. De groepen 3 t/m 7 gaan met de bus wat verder en uit-
gebreider op reis. 
 

Schoolkamp 
Groep 8 gaat in september op schoolkamp.  
 
 

Verjaardag leerkrachten 
De meesters en juffen vieren hun verjaardag met hun eigen groep of met een paar groepen ge-
zamenlijk. We maken daar op diverse manieren een gezellige dag van. 
 

Sporttoernooien 
De Branding doet elk jaar mee met: 
de groepen 7 en 8 aan het schoolvoetbaltoernooi. 
de groepen 5 en 6 aan het schoolkorfbaltoernooi 
de groepen 3 en 4 aan het schoolhockeytoernooi. 
Ook is er een jaarlijkse schoolsportdag.  
De data vindt u in de jaarkalender en/of in de nieuwsbrief. 
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Praktische zaken 
Elke school heeft zijn eigen gebruiken en afspraken. Graag vertellen we u dit hoofdstuk meer 

over een aantal praktische zaken op de Branding. Om het makkelijk terug te zoeken staan ze op 

alfabetische volgorde. 

A 
AFSPRAKEN 
De algemene omgangsregels zijn gebaseerd op 
de Kanjertraining: 
 We vertrouwen elkaar. 
 We helpen elkaar. 
 We werken samen. 
 We hebben plezier. 
 We doen mee. 
 
Overige afspraken: 
 Iedereen is anders en mag er zijn. 
 Wat je zelf niet leuk vindt, doe dat ook bij 

een ander niet. 
 Ik ben in de school niet alleen, ik houd 

rekening met iedereen. 
 Een naam heeft iedereen; bedenk er dus 

niet nog een. 
 Hou op is stop! 
 
ABSENTIE 
Bij bezoek aan een dokter of ziekte graag voor 
8.20 uur bellen naar school of mailen naar 
branding.ziek.meldingen@pcogv.nl   
 
 

ALLERGIE 

Heeft uw kind een allergie ,wilt u dit dan mel-
den bij de leerkracht, deze geeft dit ook door 
aan de activiteitencommissie . 
 

B 
BATTERIJENBAK 
Bij de hoofdingang  staat een batterijenbak. U 
kunt lege batterijen inleveren.  
 
BRANDINGNIEUWS 
Regelmatig verschijnt onze digitale nieuws-
brief. U vindt hierin actuele informatie. We 
hebben verschillende nieuwsbrieven voor bei-
de locaties. Via de website kunt u zich op de 
nieuwsbrief abonneren. 
 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 
De Branding heeft een eigen 
BSO-opvang in de school. De-
ze vormt een geheel met de 
basisschool. Dat betekent in-
houdelijke en pedagogische 
verbinding die zorgt voor vei-
ligheid en continuïteit. 
 
De BSO heeft een eigen ruimte met een huise-
lijke sfeer 
 
De openingstijden en tarieven vindt u onze 
website: www.kindcentrum-debranding.nl 

C 
COMMISSIES 

Op school is er een activiteitencommissie die 

ons ondersteunt bij het organiseren van feesten 

en andere bijzondere activiteiten. We stellen het 

erg op prijs als ouders daarbij kunnen onder-

steunen.  

CULTUUR 

Op school besteden we veel aandacht aan cultu-

rele vakken (door middel van crea, muziekles-

sen) en bezoeken we regelmatig voorstelling, 

tentoonstellingen e.d. Voor meer informatie be-

kijk het kopje excursies. 
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E 
 
EXCURSIES 
 
Jaarlijks gaan verschillende groepen de school 
uit voor een excursie. Dit kan dichtbij zijn naar 
de kinderboerderij, de bibliotheek, een film- of 
theatervoorstelling, een natuurtocht of het mi-
lieu-educatiecentrum. Maar het kan ook ver-
der weg zijn, zoals een bezoek aan een bedrijf, 
kasteel, historische stad e.d.. Omdat deze acti-
viteiten binnen het kader van het lesprogram-
ma vallen, zijn hier over het algemeen geen 
kosten aan verbonden. De reiskosten worden 
gefinancierd uit de ouderbijdrage. 
 

F 
FIETS 

Omdat de meeste kinderen in de buurt wonen 
is lopen de beste manier om naar school te 
komen. Komen leerlingen op de fiets dan moet 
de fiets achter de school op de daarvoor gere-
serveerde plaats worden neergezet. De school 
is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal.  
Stepjes mogen bij de vlaggenmast tussen de 
spijlen van het hek worden geplaatst. 
 
FOTO’S 

Soms worden voor studiedoeleinden foto’s of 
video-opnamen gemaakt in de klas. Deze op-
names zijn uitsluitend voor intern gebruik en 
worden na gebruik gewist. Mocht u er bezwaar 
tegen hebben dat uw kind op deze wijze ‘wordt 
vastgelegd’ dan kunt u dat met het formulier 
AVG  aangeven. Dit formulier heeft iedereen in 
schooljaar 2018-2019 ingevuld en ontvangt ie-
dere ouder bij de start op ons kindcentrum. 
 
 

 

 

G 
 

GEZONDE PAUZEHAP EN LUNCH 

Als school willen we graag gezonde voeding 
stimuleren. 
 
Fruitdagen 
Elke woensdag, donderdag en vrijdag is het op 
school ‘Fruitdag’. Deze dagen nemen de kin-
deren een stuk groente of fruit mee voor in de 
pauze.  
 
Lunchen op school. 
Op maan– , dins– en donderdag (en vrijdag 
voor de bovenbouw) lunchen de kinderen ge-
zamenlijk in de klas. De kinderen nemen zelf 
hun lunch mee.  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 

Regelmatig worden er in de gangen en op de 
kapstokken voorwerpen gevonden waar geen 
naam op staat. We bewaren ze in een doos in 
de hal. Twee keer per jaar ruimen we wat over-
blijft op. 
 
GYM 
Groep 1-2 gymt in het speellokaal op school. 
Bewegen is belangrijk, dus doen we dit elke 
dag. Het is fijn als er thuis geoefend wordt met 
aan- en uitkleden en gymschoenen aantrek-
ken.  
 
Bij goed weer spelen we graag buiten. Houdt 
er rekening mee dat je van buiten spelen vies 
kan worden! (dus liever niet de nieuwste kle-
ding aan!) 
 
Groep 3 t/m 8 gymt op dinsdag in de Veluwe-
hal. Denkt u eraan om dan gymkleding, gym-
schoenen (met lichte zool) en wat te drinken 
mee te geven? 

D 
DIEREN 

Dieren zijn in en om het schoolgebouw niet 
toegestaan. In school doen we dat vanwege 
allergische reacties bij kinderen en buiten het 
gebouw uit veiligheidsoogpunt en vanwege 
de hygiëne.  
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H 
HUISBEZOEK 
 
Als uw kind start op school komt de leerkracht 
10-12 weken van te voren bij u op huisbezoek. 
We vinden het fijn om dan kennis met elkaar te 
maken en er is ruimte om eventuele vragen te 
stellen.  

J 
JARIG 
Als uw kind jarig is mag het trakteren, we stimu-
leren gezonde traktaties. Liever niet te groot 
en alleen iets lekkers is ruim voldoende! Het is 
fijn als u rekening houdt met de allergieën in de 
klas. De kinderen trakteren alleen de juffen/
meesters in hun eigen bouw en personeel die 
geen eigen groep hebben. 
Als u twijfelt, overleg dan met de leerkracht. 
Soms is een traktatie niet passend binnen ons 
beleid. In dat geval mag het kind natuurlijk wel 
trakteren, maar geven we deze mee naar huis. 
Als uw kind 4 is gaan we er vanuit dat ze op de 
peuterspeelzaal of KDV hebben getrakteerd.  
Bij groep 1-2 kunt u in het schriftje aangeven 
als een opa/oma/papa/mama jarig is. 
De kinderen maken dan iets, als ze dit willen. 
Wij stellen dit dus niet verplicht.     
 

 

M 
 

MOBIELE TELEFOONS 

In school en op het schoolplein is het gebruik 
van mobiele telefoons door leerlingen niet 
toegestaan. Slechts in bijzondere gevallen 
wordt een uitzondering gemaakt, maar dan 
altijd in overleg met de schoolleiding. Wan-
neer een leerling zonder toestemming gebruik 
maakt van een mobiele telefoon, wordt deze 
ingenomen en contact opgenomen met de 
ouders. 

O 
OUDERBIJDRAGE 

Elk jaar vragen wij van u een vrijwillige ouderbij-
drage. 
Daarvan betalen we de extraatjes die niet bin-
nen het normale lesprogramma vallen o.a.: 

 schoolreisjes 

 de eerste € 30,- van het schoolkamp in 
 groep 8 

 feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen 

 excursies, zoals naar het Muiderslot in gr. 5 

 sporttoernooien, 

 ouderavonden 
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 
bedraagt € 60,- 
De ouderbijdrage wordt in twee termijnen 
(oktober en eind mei)  via automatische incasso 
geïnd. Als u geen automatische incasso heeft 
afgegeven, vragen wij u deze bedragen rond die 
tijd aan ons over te maken op bankrekening  
NL48RABO0337805571 t.n.v Kindcentrum De 
Branding inzake Ouderbijdrage. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
basisonderwijs/vraag-en-antwoord/kosten-basisschool
-kind 
 
 



PCB Branding; Schoolgids 2018-2019 

34 

Kindcentrum de Branding, schoolgids 2019-2020 

V 
VERHUIZING 

Gaat u verhuizen ? Laat het ons tijdig weten. Wij zijn wettelijk verplicht de leerlingen die verhui-
zen administratief over te schrijven naar de nieuwe school. Wanneer u ons de volledige adres-
gegevens van de nieuwe school geeft zorgen wij voor de administratieve afhandeling. 
 

 

 

S 
SPEELGOEDOCHTEND 

Iedere laatste donderdag voor de vakantie is 

het in de groepen 1-2 speelgoeddag. Deze dag 

mogen de kinderen hun favoriete speelgoed 

van thuis meenemen om er op school mee te 

spelen. Denkt u eraan dat het speelgoed niet 

teveel geluid maakt? Daarnaast zijn speelgoed-

wapens (pistolen, zwaarden e.d.) niet toege-

staan. 

SPONSORING 

Sponsoring is op school van belang voor het 
bekostigen van onderwijs ondersteunende ac-
tiviteiten. Om dit alles in goede banen te leiden 
gebeurt dit volgens het vastgestelde sponsor-
beleid van de Stichting PCO Gelderse Vallei. 
Het beleid is op de website van de stichting te 
vinden (www.pcogeldersevallei.nl). Het spon-
sorbeleid is ook via de directeur van de school 
te verkrijgen. 
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VERZEKERING VOOR  LEERLINGEN 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzeke-
ring en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verze-
kering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 
voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door ei-
gen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief 
zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van on-
rechtmatig handelen.  
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare 
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril 
komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet 
door de school vergoed. 
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leer-
lingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in 
de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/
verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 


