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VOORWOORD 
 
Dit is de uitgebreide schoolgids van basisschool De Bron. Deze gids is op de eerste 
plaats bedoeld voor alle ouders die voor de taak staan om een voor hun kind passende 
basisschool te kiezen. Maar deze gids bevat ook veel informatie die interessant is voor 
ouders die al voor De Bron gekozen hebben en alle anderen die bij onze school 
betrokken zijn.  
 
Naast deze uitgebreide schoolgids, maken we voor ouders en andere belangstellenden 
jaarlijks een praktische schoolgids en kalender. Ook hebben we voor nieuwe ouders en 
andere geïnteresseerden een OuderABC.  
 

Uitgebreide schoolgids 
Onze uitgebreide schoolgids verschijnt eens in de vier jaar, naar aanleiding van de 
vierjaarlijkse actualisatie van ons schoolplan. In deze gids staat o.a. beschreven waar 
we voor staan, wat onze onderwijsdoelen zijn, hoe ons onderwijs er in praktijk uitziet 
en wat de ontwikkelingen in ons onderwijs zijn. We overhandigen deze uitgebreide 
schoolgids aan alle belangstellende ouders die zich op een basisschool aan het 
oriënteren zijn en aan alle ouders die met hun kind(eren) bij ons instromen. Anderen 
kunnen de uitgebreide gids bij de administratie ophalen of toegestuurd krijgen. 
Degenen die na het lezen van onze uitgebreide schoolgids nog meer willen weten, 
kunnen bij mij het schoolplan inzien. 
 

Praktische schoolgids en kalender 
We maken elk jaar aan het eind van het schooljaar een praktische schoolgids en 
kalender voor het nieuwe schooljaar. Die reiken we voor de zomervakantie uit aan alle 
ouders die na de vakantie kinderen bij ons op school hebben. U vindt in onze 
praktische schoolgids en kalender alle schoolvakanties en feestdagen, alle belangrijke 
afspraken en activiteiten bij ons op school én onze beleidsvoornemens voor  het 
nieuwe schooljaar. De kalender biedt tevens ruimte voor uw eigen afspraken.  
 

OuderABC 
Om met name ouders van nieuwe kleuters kort en bondig wegwijs te maken in ons 
vakjargon en onze afspraken, brengen we ook nog een OuderABC uit. We verstrekken 
dit aan alle op De Bron instromende ouders. Ouders die al langer kinderen op De Bron 
hebben, informeren we via onze nieuwsbrief ‘De InformatieBron’ over actualisatie en 
verstrekken we het boekje op aanvraag.   
 

Website 
U vindt deze uitgebreide schoolgids ook op onze website: www.bsdebron.nl. Hier vindt 
u o.a. ook onze laatste nieuwsbrieven, met daarin de meest actuele informatie over 
activiteiten en ontwikkelingen bij ons op school. 

 

http://www.bsdebron.nl/
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Persoonlijk gesprek 
U kunt elke schooldag telefonisch een afspraak met mij maken voor 
een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding.  
 
Ik hoop dat deze uitgebreide schoolgids voor u een stimulans is om 
voor basisschool De Bron te kiezen! 
 
Marco Meima, directeur 
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1. Geschiedenis, organisatie en identiteit 
 
A. Geschiedenis 
 

Het begin 
De Bron is op 1 augustus 1987, in een houten barak aan het Eemland 31-33, met 13 
kinderen gestart. In de jaren daarna is De Bron flink gegroeid tot een school met 250 
kinderen, verdeeld over 10 groepen. Op enig moment pasten de kinderen niet meer in 
het houten gebouw aan het Eemland en zijn we, via Zilverpopulier 99 in 1990, in 1991 
verhuisd naar schoolwoningen op ons huidige adres: Zilverkruid 10. Deze 
schoolwoningen zijn in 2000 verbouwd tot een permanent schoolgebouw, met o.a. zes 
groepslokalen. Hiernaast beschikten we toen over een semi-permanent bijgebouw, 
met o.a. twee groepslokalen en een technieklokaal.  
 

Vernieuwing en uitbreiding in 2010 
In 2010 is ons permanente gebouw grondig vernieuwd én 
uitgebreid, zodat we het bijgebouw niet meer nodig hebben 
en eindelijk weer met z´n allen in één gebouw zitten. We 
beschikken nu o.a. over zeven groepslokalen, een mooi 
speellokaal dat we gebruiken voor vieringen en het gymmen 
van de kleuters, een extra lokaal voor de kleuters waar ze 
themagericht kunnen werken en kunnen computeren, een 
prachtig technieklokaal voor o.a. onze uitdagende 
techniekcircuits, een orthotheek waar de RT-er met kinderen 
individueel of in groepjes kan werken, een aparte kamer 
voor onze IB-er en een extra kamer waar 
onderwijsondersteunend personeel, hulpouders, groepjes 
kinderen of externen gebruik van kunnen maken.  
 

Situatie nu  
Ons leerlingenaantal is al een aantal jaren groeiende. We hadden op de laatste 
peildatum van 1 oktober 2018 187 leerlingen en eindigen het schooljaar met 198 à 200 
leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen: twee kleutergroepen 1/2 en 
zes homogene groepen 3 tot en met 8.  
 
We hebben door de groei per 1 juni aanstaande twee kleutergroepen van 25 à 30 
kleuters. Om al deze kleuters de aandacht te geven die ze verdienen, worden de 
kleuterleerkrachten ondersteund door een onderwijsassistent en hebben we ook in 
beide groepen onderwijsassistent-stagiaires van het Koning Willem I College. De 
ingeschreven kleuters die in juni en juli 4 jaar worden starten pas na de zomervakantie. 
 
Onze groei betekent dat niet alleen de ouders die al jaren kinderen bij ons op school 
hebben tevreden zijn over onze kwaliteit (zie de uitkomst van de laatste Kind Centrum 

 Vitrine technieklokaal 
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Monitor op onze site), maar dat ook de ouders die de laatste jaren een school voor hun 
kinderen moesten kiezen veel vertrouwen in ons hebben! Hier zijn we natuurlijk heel 
blij mee, maar we willen ook in de toekomst niet meer dan 8 groepen. Dit laat ons 
gebouw niet toe. 
 

30-jarig jubileum 
We vieren dit schooljaar (vanwege een plotseling overlijden van een medewerker vorig 
jaar) verlaat ons 30-jarig bestaan. Dit doen we door vrijdag 7 juni onder leiding van De 
Vuilnismannen te gaan trommelen op rommel. Alle kinderen krijgen eerst met hun 
groep een workshop van Sjakie en Harrie. Daarna sluiten we de dag af met een 
knallend optreden voor ouders, opa, oma’s en andere belangstellenden.  
 

B. Schoolorganisatie 
 

Leijestroomschool 
De Bron is aangesloten bij de Stichting Leijestroom, een overkoepelende organisatie 
van 8 basisscholen in de regio Vught e.o.. Deze stichting heeft tot doel om kwalitatief 
goed, primair onderwijs op christelijke grondslag aan te bieden aan kinderen in de 
regio Vught e.o. waarbij, uitgaande van de individuele en unieke mogelijkheden van 
ieder kind, de ontwikkeling van het kind in de volle breedte wordt gestimuleerd, zodat 
ieder kind wordt voorbereid op een volwaardige participatie aan een duurzame en 
rechtvaardige samenleving.  
Sinds juli 2013 werkt de Stichting Leijestroom met een bestuur en een Raad van 
Toezicht. Voorzitter van het College van Bestuur is Bram van Ek. Bram is 
eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Hij heeft periodiek overleg met de 
directeuren van de aangesloten basisscholen over bijvoorbeeld onderwijskundige 
zaken, de identiteit van de scholen, personeelszaken, financiën, materiële zaken, de 
organisatie, de communicatie en ICT. Daarnaast vertegenwoordigt hij de stichting, 
vooral in huisvestingszaken, naar buiten toe richting de lokale overheden en diverse 
samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de zwaarte van onderwerpen doet hij dit 
soms met één of meerdere leden van de Raad van Toezicht. 
Voor meer informatie over de Stichting Leijestroom verwijzen wij u naar 
www.leijestroom.nl. 
 

Dommelgroep 
De Stichting Leijestroom op haar beurt maakt weer deel uit van de 
Dommelgroep. Dit is een coöperatieve vereniging die bestaat uit vijf 
schoolbesturen die graag op onderdelen meer willen  
samenwerken. Deze samenwerking omvat de volgende gebieden: 
personeelsvoorziening, profilering, PR en communicatie, 
kwaliteitsbeleid en administratieve processen. Concrete resultaten van 
de samenwerking in de afgelopen jaren zijn:  het opzetten van een  
vervangingspool en een kweekvijver voor managementtalent, nauwe samenwerking op 
het gebied van ICT, een gezamenlijke voorbereiding op de lumpsumfinanciering, met 

http://www.leijestroom.nl/
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PABO’s samenwerken in het Regionaal Educatief Platform, het afsluiten van 
voordeelcontracten, kennisuitwisseling en bestuurlijke samenwerking.  
Op de site www.dommelgroep.nl vindt u meer informatie over de Dommelgroep. 
 

Gefuseerd met De Vlechter in Vlijmen 
De Bron is in 1995 gefuseerd met De Vlechter in Vlijmen, waarbij beide scholen hun 
eigen naam hebben behouden. De Bron is de hoofdvestiging, De Vlechter de 
nevenvestiging. Beide scholen hebben een eigen directeur, die integraal 
verantwoordelijk is voor zijn eigen school, en verzorgen een volledig lesaanbod voor de 
groepen 1 t/m 8. Vanwege de te grote afstand, vinden er geen gezamenlijke 
activiteiten voor de kinderen plaats.  
 

Kindcentrum Maaspoort 
De Bron vormt samen met de buren, Montessorischool Merlijn en het 
Kinderspeelkasteel, het Kindcentrum Maaspoort. Doel hiervan is kinderen van 0 tot 13 
jaar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te bieden. Kinderen kunnen eerst 
voor kinderopvang en/of peuterarrangementen terecht bij het Kinderspeelkasteel. 
Daarna kunnen zij op vierjarige leeftijd doorstromen naar Montessorischool Merlijn of 
naar ons. Deze doorstroom kunnen ze, naar gelang de wens van hun ouders, al dan 
niet combineren met de buitenschoolse opvang van het Kinderspeelkasteel.  
 
We streven er natuurlijk naar dat zoveel mogelijk kinderen op vierjarige leeftijd vanuit 
het Kinderspeelkasteel doorstromen naar De Bron. We verzorgen daarom voor hun 
ouders regelmatig informatiemomenten. Daarnaast organiseren we voor de peuters 
van het Kinderspeelkasteel en onze eigen kleuters regelmatig gezamenlijke activiteiten, 
komen de peuters van het Kinderspeelkasteel regelmatig mee spelen in de groepen 1 
en 2 en gymmen zij twee keer in de week in ons speellokaal. Dit soort 
kennismakingsmomenten willen we in de toekomst steeds verder gaan uitbreiden. 

 

Opleidingsschool 
Wij vinden het belangrijk dat studenten de gelegenheid krijgen zich te bekwamen in 
het lesgeven en alles wat daarbij hoort. De Bron is daarom sinds het schooljaar 
2007/2008 opleidingsschool van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) in 
Den Bosch (Fontys Hogeschool). Ook begeleidt De Bron regelmatig studenten van het 
Koning Willem I College, die een opleiding volgen tot onderwijsassistent, en  
studenten van de Fontys Sporthogeschool. 
 

Tussen- en  buitenschoolse opvang  (TSO en BSO) 
Basisscholen zijn sinds een aantal jaren zowel verantwoordelijk voor het organiseren 
van de tussenschoolse opvang (TSO) als, wanneer één of meer ouders daarom  
vragen, voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang (BSO).  
 
We hebben de TSO uitbesteed aan hiertoe opgeleide vrijwilligers, vooral ouders van 
(oud-)leerlingen. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gaan eerst in hun eigen 

http://www.dommelgroep.nl/
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klaslokaal of het technieklokaal in kleine groepjes gezellig met elkaar eten en daarna 
op het speelplein spelen. De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 starten om 12.00 
uur met het even buiten op het plein een frisse neus halen. Daarna gaan ze 20 minuten 
terug naar de klas om daar te eten. De laatste 25 minuten spelen ze in het park achter 
de school. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze jaarlijkse praktische 
schoolgids en de TSO-regels in hoofdstuk 5 van deze gids.  
 
Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met SMALLSTEPS 
Kinderspeelkasteel. Het Kinderspeelkasteel verzorgt voor ons op schooldagen en 
tijdens schoolvakanties van 07.30 uur tot 18.00 uur (en op verzoek zelfs tot 18.30 uur) 
de buitenschoolse opvang. Op schooldagen worden de kinderen door medewerkers 
van het Kinderspeelkafee naar onze school gebracht en ook bij ons opgehaald. Dit 
gebeurt te voet, omdat het Kinderspeelkasteel vlak bij onze school ligt, aan de 
Zilverpopulier 93. Meer informatie over het Kinderspeelkasteel kunt u vinden op 
www.smallsteps.nl en in één van de rode bakjes op de tafel in het halletje bij de 
hoofdingang. 
 

C. Identiteit 
 
De Bron heeft een christelijke identiteit. Wat betekent dit voor het team en de 
kinderen? 
 

Christelijke normen en waarden 
Christelijk zijn betekent voor ons vooral dat wij de kinderen de christelijke normen en 
waarden leren en voorleven. Hiertoe maken we gebruik van de levensbeschouwelijke 

methode Trefwoord. Trefwoord werkt met 
een kalender. Deze kalender geeft voor 
iedere dag een gedicht, spel, lied, gesprek of 
Bijbelverhaal als dagopening. Alle 
kalenderonderwerpen hebben met 
afwisselende thema´s te maken, die 
aansluiten bij de belevings- en 
ervaringswereld van de kinderen en/of bij 
actuele ontwikkelingen en vraagstukken in 
de samenleving. Voorbeelden van dergelijke 
thema´s zijn samen delen en grenzen 
stellen.  

 
Aandacht voor leefbaarheid omgeving 
Christelijk zijn betekent voor ons ook dat we de kinderen bewust proberen te maken 
van het belang van de leefbaarheid van hun omgeving en hen leren dat ze voor die  
leefbaarheid medeverantwoordelijk zijn. Wij als school streven er naar kinderen 
duurzaamheid te laten ervaren, duurzaam te werken en duurzaamheid te stimuleren. 
Van de kinderen verwachten we dat ze aan onze duurzame ambities meewerken en  

http://www.kinderspeelkasteel.nl/
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bijdragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door hun kennis over duurzaamheid toe te 
passen in hun dagelijks leven. Zo leren we kinderen waarom elke dag een pakje drinken 
mee naar school belastend is voor het milieu en stimuleren we hen een beker mee te 
nemen. 

 
Acties voor wie het minder goed heeft 
Christelijk zijn betekent voor ons ook dat we het op De 
Bron gewoon vinden om aandacht te geven aan mensen 
en kinderen die het moeilijk hebben. Zo sponsort De 
Bron samen met ouders en kinderen al jaren een 
Plankind in Ecuador, door spontaan geld te geven of 
kleinschalige acties te organiseren. Verder voert De Bron 
regelmatig een goede doelenactie uit waarbij de 
kinderen bijvoorbeeld kaarten verkopen of gaan zingen 
en iets lekkers bakken voor bejaarden in 
verzorgingstehuizen. Ook doet De Bron regelmatig mee 
aan de Actie Schoenmaatjes, een actie waarbij de 
kinderen door het versieren en vullen van een 
schoenendoos betrokken raken bij het leven van 
kinderen in ontwikkelingslanden en leren om hun spullen 
te delen.  
 

Respect en aandacht voor ieders levensovertuiging 
Christelijk zijn betekent voor ons ook dat leerlingen met niet-christelijke overtuigingen 
welkom zijn en dat we elkaars levensovertuiging respecteren. We vieren op school de 
christelijke feesten. Daar waar de samenstelling van een groep daartoe aanleiding 
geeft, is er ook aandacht voor de feesten van andere religies. 

 
Bijdrage aan menselijke samenleving 
We denken door bovenstaande invulling van onze identiteit de meest uiteenlopende 
vragen over levensbeschouwing bespreekbaar te maken. Dit bevordert naar ons idee 
een positieve grondhouding ten aanzien van het leven en het meewerken aan een 
duurzame samenleving met een menselijk gezicht. 
 
 

  Sponsorloop voor Kika 
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2. Waar staan wij voor? 
 
De Bron heeft een enthousiast en stabiel team, dat gedreven werkt aan datgene waar 
De Bron voor staat. De Bron: 

 is klein en overzichtelijk waardoor kinderen, ouders en team elkaar kennen en 
betrokken zijn 

 streeft er naar dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan 

 besteedt veel aandacht aan het werken aan zelfvertrouwen en sociale 
weerbaarheid 

 heeft aandacht en zorg voor elk kind 
 biedt zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat  

 heeft sport, cultuur en techniek hoog in het vaandel staan. 
Hoe we hier concreet invulling aan geven, kunt u onderstaand lezen. 
 

A. Overzicht en onderlinge betrokkenheid  
 
We hebben per 1 oktober 2019, verdeeld over 8 groepen, 186 kinderen op school.  
De groepsbemensing en -indeling ziet er als volgt uit: 
 
groep 1/2a  23 leerlingen (10/13) + instroom juf Daisy (ma/di/vr) / juf Erna  
       (woe/do) (en juf Anjo)1 
 

groep 1/2b 19 leerlingen (8/11) + instroom juf Esther (4 dagen)2/ juf Inge (vr) 

       (en juf Anjo)1 
 
groep 3 20 leerlingen    juf Christa (ma/di)3 / juf Rilana  

     (woe/do/vr) (en juf Anjo)1 
 
groep 4 24 leerlingen    juf Elisabeth (4 dagen)4 / juf Angela  
       (di) (en juf Anjo)1 
 
groep 5 28 leerlingen    juf Katja (4 dagen) / juf Ineke (woe) 
       (en juf Pien)5 

 
groep 6 24 leerlingen    juf Nathalie (ma/do/vr)6 / juf Inge 
        (di/woe) (en juf Pien)5 

     
groep 7 26 leerlingen    juf Wilma (en juf Pien)5 

 
groep 8  22 leerlingen    meester Mark / meester Rob (zij-  
        instroom) (en juf Pien)5 
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1 Onze onderwijsassistent, juf Anjo, ondersteunt in de groepen 1 t/m 4. Vanwege haar zwangerschaps- 
en bevallingsverlof wordt juf Anjo tot november vervangen door juf Kirsten.  
2 Juf Esther is tevens één van onze taalcoördinatoren. Zij heeft hier taakuren en ambulante dagen voor. 
Tijdens haar ambulante dagen komt er een vervang(st)er in de groep. 
3Juf Elisabeth is ook onze rekencoördinator. Zij heeft hier taakuren en ambulante dagen voor. Tijdens 
haar ambulante dagen komt er een vervang(st)er in haar groep. 
3 Juf Christa werkt ook nog tien keer op woensdag. Juf Christa is onze andere taalcoördinator. Ook zij 
heeft hier taakuren en ambulante dagen voor. Tijdens haar ambulante dagen komt er een 
vervang(st)er in de groep. 
4 Juf Pien ondersteunt in groep 5 t/m 8. Daarnaast is juf Pien onze eventmanager, die o.a. in 
samenspraak met de leerlingenraad, het team en de OR de feesten organiseert. Ook begeleidt juf Pien 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 met een arrangement. 
5 Juf Nathalie is tevens onze hoogbegaafdheidscoördinator. Zij heeft hier taakuren en ambulante dagen 
voor. Tijdens haar ambulante dagen komt er een vervang(st)er in haar groep. 

 
Alle kinderen, leerkrachten en ouders kennen elkaar in elk geval van gezicht, maar vaak 
ook van naam. Voor de kinderen vinden we dit niet genoeg en mede daarom hebben 
we een en ander zo georganiseerd dat bijvoorbeeld: 

 kinderen uit verschillende groepen met elkaar buitenspelen 
 een aantal groepen gezamenlijk de weekvieringen en feesten met elkaar vieren 

 onderbouw- en bovenbouwgroepen zo nu en dan met elkaar culturele activiteiten 
doen 

 de kinderen van groep 7 en 8 regelmatig met de kinderen van groep 3 lezen. 
De leerkrachten en kinderen kennen elkaar hierdoor allemaal wat beter dan alleen  
van naam en gezicht. Ook de vele ouders die bij 
ons op school actief zijn en waarover u in 
hoofdstuk 5 meer kunt lezen, kennen de 
meeste leerkrachten en kinderen en andersom. 
Dit elkaar kennen maakt de school 
overzichtelijk, vergroot de onderlinge 
betrokkenheid en maakt de communicatie met 
elkaar laagdrempelig. Leerkrachten, kinderen 
en ouders weten elkaar hierdoor in 
voorkomende gevallen makkelijk te vinden en                Tutorlezen met groep 3 
dat vinden we een groot goed.    

 

Directie en team vinden, in het kader van de betrokkenheid bij school en elkaar, een 
goede informatievoorziening richting ouders en kinderen vanzelfsprekend. Zij 
informeren ouders dan ook o.a. via een tweewekelijkse nieuwsbrief, de website, een 
jaarlijkse informatiemiddag, de jaarlijkse schoolgids en de vierjaarlijkse uitgebreide 
schoolgids over het reilen en zeilen op school en o.a. via oudergesprekken en 
rapporten over de ontwikkeling van de kinderen.  
 

 
 

Tutorlezen met groep 3 
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B. Veilig schoolklimaat en plezier in school 
 
We vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en er 
daarom met plezier naar toe gaan. Sterker nog: we zien een veilige, vertrouwde 
omgeving, zeker voor basisschoolleerlingen, als primaire voorwaarde om tot leren te 
komen. We vinden dan ook dat de groepsleerkracht op de eerste plaats 
verantwoordelijk is voor het welzijn van de kinderen. Kinderen hebben recht op 
veiligheid en vertrouwen en moeten daarom serieus worden genomen. Dit betekent 
dat de leerkracht de tijd en de rust moet nemen om elk kind goed te leren kennen. 
Want alleen een kind dat zich begrepen, geaccepteerd en gewaardeerd voelt, zal zich 
veilig en geborgen voelen.  
 
Handreikingen bij problemen en conflicten 
Als er onverhoopt problemen of conflicten ontstaan, geven we de kinderen  
handreikingen aan de hand van gesprekken, spelletjes, rollenspelen en de 
hulpmiddelen van de Fidesmethode, waarover u in de volgende paragraaf meer kunt 
lezen. We betrekken de groep zoveel mogelijk bij het bespreken en oplossen van de 
problematiek. Zorgen dat we samen lachen, spelen, huilen en ruzie maken. Zorgen dat 
kinderen zich in kunnen leven in de ander. Nemen de tijd om de dingen samen te 
beleven. Treden op waar nodig, stappen terug daar waar het kan, geven ruimte en 
veiligheid. We maken er samen een klas van waarin het voor iedereen fijn leven en 
leren is.  
 
Leerlingmediatie       
We vinden dat niet alleen wij als school, maar ook leerlingen zelf een 
verantwoordelijkheid hebben voor het pedagogisch leefklimaat op school. Daarom 
mogen de leerlingen van groep 7 en 8 bij ons solliciteren naar de taak van mediator. 
Hiertoe geschoolde leerkrachten leiden elk jaar een aantal van hen op om bij kleine 
conflicten te bemiddelen. Eenmaal opgeleid, zijn er elke dag twee mediatoren die 
‘dienst hebben’. Zij lopen tijdens de pauzes in gekleurde hesjes rond en letten op of ze 
ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Als blijkt dat hun hulp nodig is, gaan ze 
volgens een vast stappenplan in een aparte ruimte bemiddelen. 
 
Gedragsregels 
Ook duidelijke regels en afspraken leveren naar ons idee een belangrijke bijdrage aan 
de veiligheid die kinderen op school ervaren. We hanteren daarom heldere 
schoolregels, die we als team niet alleen uitdragen maar ook zelf voorleven. Daarnaast 
stelt elke groep aan het begin van het schooljaar met de leerkracht groepsregels op, 
die zichtbaar in de klas worden opgehangen en door iedereen moeten worden 
nageleefd.  
 
Incidentenregistratie 
 Verbaal en fysiek geweld nemen we erg serieus. Om dit te onderstrepen hanteren we 
een registratie van verbale en fysieke geweldsincidenten. Nevendoelen zijn:  
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 voor de leerlingen: het bieden van veiligheid, het creëren van de mogelijkheid tot 
bezinning en analyse en het kunnen bezien van de consequenties  

 voor u als ouder: het op de hoogte zijn van verbaal of fysiek geweld door uw kind, 
waardoor u dit met uw kind kunt bespreken  

 voor school: beter zicht krijgen op de hoeveelheid 
incidenten, de soorten incidenten en de plaats van de 
incidenten (op school, per groep, per leerling).  

We registreren verbale en fysieke geweldsincidenten 
middels een formulier, dat wij graag door de ouders 
ondertekend zien. We gebruiken het formulier alleen voor 
intern gebruik en bewaren het na retourontvangst, zo lang 
de leerling op De Bron zit, in het leerlingdossier en de 
incidentenregistratiemap. 
 
Inmiddels is onze ervaring dat er van de registratie een preventieve werking uitgaat.  
 

C. Werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid 
  
Het creëren en handhaven van een veilige, vertrouwde omgeving vinden we erg 
belangrijk, maar onvoldoende. We werken daarom op De Bron ook heel bewust aan 
het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid van de kinderen. We leren de kinderen 
dat ze durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Hierdoor komen ze 
sterker in hun schoenen te staan en kunnen ze beter tot ontplooiing komen. 
 

Fidesmethode 
Wij vinden het werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid zo belangrijk dat 
we dit niet alleen op bijvoorbeeld dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 15.00 uur doen. 
We willen problemen meteen bespreken op het moment dat ze bij individuele 
kinderen of in de groep spelen en aan de orde zijn. We gebruiken hiervoor de 
Fidesmethode. 'Fides' betekent vertrouwen. 
 
Hulpmiddelen Fidesmethode 
De Fidesmethode geeft leerkrachten, ouders en kinderen hulpmiddelen die kinderen 
inzicht geven in zichzelf en hun omgeving. Onderstaand een overzicht van deze 
hulpmiddelen. 
 
100% 
'Ik ben goed zoals ik ben!' Dat was zo en dat is zo. Vanuit die gedachte kijken we samen 
met de kinderen, waarin voor hen nog meer acceptatie en groei mogelijk is. 
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De ballon 
De ballon gebruiken we om kinderen duidelijk te maken 
wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding 
en uitstraling te leren. We leggen de kinderen uit dat ze 
hun longen kunnen zien als een ballon. Als je je longen net 
zo als een mooie ballon goed vult met lucht, dan sta je 
rechtop en straal je zelfvertrouwen uit. Gesprekken met 

een ander gaan dan vaak goed. Bij een te lege ballon kun je niet krachtig genoeg op de 
ander reageren en bereik je vaak niet wat je hoopt. Bij tien  
ballonnen zul je juist hard en te fel reageren waardoor je ook vaak niet het gewenste 
effect bereikt. Kinderen die vaak met nul of tien ballonnen spreken, leren we daarom 
om met één ballon te praten. Ook gebruiken we de ballon om verschillende manieren 
van reageren uit te spelen. 
 
De sleutelbos  
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Als je een bos vol sleutels 
hebt en je weet niet welke de juiste is, dan zit er niets anders op dan te proberen. Net 
zo lang tot je de goeie hebt. We gebruiken één grote sleutel: Ik geloof in mezelf! 
 
De rugzak  
De rugzak zetten we in om kinderen duidelijk te maken dat 
hun eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. 
Kinderen leren er mee naar zichzelf te kijken en naar de 
ander. Anders gezegd: ze leren wat ze bij zichzelf kunnen 
zoeken, wat hun aandeel is, en wat ze bij de ander kunnen 
laten, waar ze geen direct aandeel in hebben. Als een ander 
uw kind pest, heeft de ander misschien wel iets in zijn rugzak 
dat verantwoordelijk is voor het vervelende gedrag. Dit inzicht leidt er toe dat een kind 
zich van een vervelende opmerking niet zo veel hoeft aan te trekken of de juiste reactie 
weet te geven. We leren de kinderen ook hun eigen rugzak leeg te maken! 
 
Matroesjka 
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig 
om jezelf alles aan te trekken wat je overkomt? Wij denken van niet! We gebruiken 
daarom de matroesjkapoppen om de kinderen te leren wat hen diep van binnen moet 
raken, zich af te vragen wat ze er mee willen doen en of ze er iets van willen leren. En 
welke dingen moeten hen juist niet diep van binnen raken willen ze er iets mee 
kunnen? 
 
Het Ojee/Oké-laatje 
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waarom 
denken we zo? Denken we wel gezond? Met de Ojee- en Oké-gedachte proberen we 
kinderen duidelijk te maken hoe ze een positieve omgang met zichzelf en de ander 
kunnen verkrijgen.  
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Dominostenen 
We gebruiken dominostenen om meeloopgedrag uit te beelden en daarmee inzicht in 
groepsprocessen te geven. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het kinderen 
steeds beter om zich niet mee te laten voeren, maar om 'er uit te stappen'. 
  
Meer informatie over Fidesmethode 
We nodigen de bedenkers van de Fidesmethode, Henk en Ingrid Visser, regelmatig bij 
ons op school uit. De ene keer doen we dit voor het team om gezamenlijk het gebruik 
van de Fides-methode te evalueren en elkaar voor het gebruik van deze methode 
enthousiast te houden. De andere keer nodigen we (nieuwe) ouders en 
belangstellenden uit voor een informatieavond over de Fidesmethode, die ook thuis 
goed is toe te passen. Mocht u nu al meer over de Fidesmethode willen weten, dan 
verwijzen we u naar de site www.fides-wbt.com/. Ook is dan het door Henk en Ingrid 
Visser voor ouders geschreven boekje 'Zo maak ik me sterk' voor u een aanrader. Het 
kost € 16,40 en is te bestellen bij de boekhandel (ISBN 90-75142-62-5). Het boekje ligt 
ter inzage bij de directie. 

 
Doos vol gevoelens  
De Fidesmethode richt zich voor een belangrijk deel op de omgang met de ander. Maar 
de basis voor het omgaan met de ander, is het herkennen van gevoelens. Daarom 
gebruiken de leerkrachten in de groepen 1 en 2, naast de Fides-methode,  
ook nog de methode 'Een doos vol gevoelens'. Deze methode helpt kinderen gevoelens 
beter te (h)erkennen en benoemen bij zichzelf én bij anderen. Zo leren de kinderen al 
vroeg om zich in het gevoel van de ander te kunnen verplaatsen.  

 
WIsH 
We bieden alle leerlingen van 
groep 6 het programma WIsH, 
Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch, 
aan. Het doel van WIsH is het 
vergroten van de weerbaarheid. De 
kinderen leren machtsmisbruik 
herkennen en hun 
handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Dit gebeurt 
aan de hand van o.a. de volgende thema's: stevig staan, grenzen aangeven, pesten, 
lichaamstaal, groepsdruk, hulp vragen, machtsmisbruik, fysieke zelfverdediging en 
zelfvertrouwen. 
 
De eigen groepsleerkracht geeft 10 voorbereidende lessen. Een speciaal opgeleide 
trainer van de school en een externe trainer/professional geven 8 praktijklessen.  
De groepsleerkracht geeft de lessen aan de hele groep tegelijk. De trainers geven de 
jongens en de meisjes gescheiden les, omdat beide groepen zich dan meer op hun 
gemak voelen en de lessen effectiever zijn.  

http://www.fides-wbt.com/
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Het programma wordt afgesloten met een presentatie aan de ouders, waarin kinderen 
laten zien wat ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan ook allemaal een diploma. 
 

Extra sociale vaardigheidstrainingen 
Sommige kinderen hebben aan het bovenstaande aanbod en de begeleiding van thuis 
onvoldoende steun en vallen op door te bescheiden of te dominant gedrag. Deze 
kinderen bieden we een, op hun leeftijd gerichte, sociale vaardigheidstraining aan.  
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 is dit de Job en Jessie-training, voor de 
kinderen van groep 4 en 5 de Tim en Flapoor-training en voor de kinderen van groep 6, 
7 en 8 de Blitzkids-training. Deze trainingen worden tijdens schooltijd gegeven door 
speciaal hiervoor geschoolde eigen leerkrachten. Er komen allerlei onderwerpen aan 
bod zoals luisteren naar een ander, omgaan met kritiek en reageren op plagen en 
pesten. De kinderen oefenen vooral veel middels rollenspellen om het geleerde in 
praktijk te brengen. Elke training start met een intakegesprek met de ouders, daarna 
volgen er tien trainingen. Na deze trainingen bekijken wij en de ouders een maand hoe 
het gaat. Daarna bespreken we met elkaar de resultaten en verwijzen we bij minimale 
vooruitgang door naar andere vormen van hulpverlening. 
 

D. Aandacht en zorg voor elk kind 
 
Vanaf het moment dat uw kind bijna naar school gaat tot en met het moment dat uw 
kind bij ons weer uitstroomt, proberen we om uw kind zo veel mogelijk aandacht en zo 
goed mogelijke zorg te geven. Concreet ziet dit er als volgt uit.  
 

Zorg binnen de groep 
 
Introductie  
Ongeveer vier maanden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, neemt één 
van onze Intern Begeleiders (IB-ers) al met u contact op. Zij maakt dan met u een 
afspraak voor een intakegesprek ongeveer drie maanden voor de instroom van uw 
kind. Op basis van dit gesprek deelt de IB-er uw kind in, in groep 1a of groep 1b. 
 
Vervolgens neemt één van de leerkrachten van uw kind twee maanden voor de 
instroom van uw kind met u contact op om de oefenmomenten te plannen, want uw 
kind mag voor instroom drie halve dagen en één hele dag bij ons komen oefenen. 
Hierdoor kan uw kind geleidelijk vertrouwd raken met het reilen en zeilen bij ons op 
school. 
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Ongeveer zes weken voor instroom ontvangt uw kind van 
ons een boekje om het op een speelse manier kennis te 
laten maken met school.  
Rond datzelfde moment benadert onze coördinator 
oudercontacten & PR of één van de leden van de ouderraad 
u voor het maken van een afspraak voor een 
introductiegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek allerlei 
praktische informatie over onze regels en gebruiken en veel 
termen die u zult gaan tegenkomen. 

 
Instroom  
Na de wenperiode stroomt uw kind definitief in en gaat het in principe vijf dagen per 
week naar school. Als uw kind in het begin van het schooljaar instroomt, zal de klas 
waarin het terecht komt kleiner zijn dan wanneer uw kind aan het eind van het 
schooljaar instroomt. Ons streven is alle groepen niet groter te laten worden dan  
gemiddeld 25 leerlingen, zodat er steeds voor elk kind voldoende aandacht is.  
 
Bij instroom maken we voor elke leerling een dossier aan waarin we het volgende 
bewaren: de gezinsgegevens, alle verslagen van de leerlingbesprekingen, alle 
toetsgegevens van het Cito-leerlingvolgsysteem, eventuele handelingsplannen en 
behandelplannen en eventuele onderzoeksresultaten (zie ook zorg op schoolniveau). 
Deze leerlingendossiers worden beheerd door de directeur. 
 
Kennismakingsgesprekken 
We starten elk schooljaar met kennismakingsgesprekken. 
Om meer eigenaarschap aan onze leerlingen te geven, 
zijn die kennismakingsgesprekken kindgericht en zal de 
leerkracht zich met name op uw zoon/dochter richten. 
Daarnaast kan er uitgesproken worden wat de leerkracht 
en ouders van elkaar verwachten, vanuit onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het kindgerichte 
kennismakingsgesprek duurt 15 minuten.  
 

Klasseninloop en startgesprek of huisbezoek groep 1/2  
Hiernaast kunnen de ouders van de leerlingen van groep 
1/2 in de periode voor de herfstvakantie een keer (wanneer het u uitkomt) tussen 
14.30 uur en 15 uur bij de kleuterklassen inlopen.  
 
Nieuwe kleuters krijgen na zes weken ook nog een huisbezoek of een startgesprek (als 
ze al een broertje of zusje op school hebben).  
 
Voortgangs- en adviesgesprekken 
Later in het schooljaar voeren we met de ouders en kinderen van groep 1 tot en met 7  
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nog twee keer een voortgangsgesprek en met de ouders en kinderen van groep 8 een 
voorlopig en een definitief adviesgesprek. 
 
Leerlingvolgsysteem 
De groepsleerkrachten volgen de vorderingen van uw kind middels eigen waarneming 
en het afnemen van twee soorten toetsen: de methodeafhankelijke en de 
methodeonafhankelijke toetsen.  
 
Methodeafhankelijke toetsen 
De methodeafhankelijke toetsen worden afgenomen vanaf groep 3 en horen bij de 
methodes die we gebruiken. Deze toetsen worden op vaste momenten afgenomen.  
 
Methodeonafhankelijke toetsen 
De methodeonafhankelijke toetsen zijn toetsen die gemaakt zijn voor alle kinderen uit 
Nederland van een bepaalde leeftijd in een bepaalde groep, ongeacht de methode 
waar de school mee werkt. We gebruiken op school voor groep 1 t/m 8 de Cito- 
toetsen om de ontwikkeling van de kinderen, in relatie tot hun leeftijdsgenoten, te 
volgen. Ook deze Cito-toetsen worden, aan de hand van de Cito-toetskalender, op 
vaste momenten afgenomen. De entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8 
staan ook op deze Cito-toetskalender, die ter inzage ligt bij de directie. De kinderen 
krijgen de Cito-toetsen niet mee naar huis, wel kunt u de Cito-toetsen op verzoek bij de 
leerkracht inzien. Cito hanteert vijf niveaus, uiteenlopend van A- tot E-niveau. Het A-
niveau geeft aan dat het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten goed tot zeer goed 
presteert, het E-niveau geeft aan dat het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten zwak 
tot zeer zwak presteert.   
 
Zo nodig vervolgstappen 
Alle toetsresultaten worden, per individu en per groep, door de leerkrachten bekeken 
en indien nodig nemen zij op maat vervolgstappen: registreren, signaleren, 
diagnosticeren (een foutenanalyse maken) en remediëren (hulp verlenen).  
 
Rapporten 
Alle kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport, waarin we zowel onze 
observaties als de uitslagen van de methodeafhankelijke toetsen verwerken. Deze 
rapporten zijn een momentopname in het leerproces en vertellen hoe uw kind op de 
verschillende gebieden functioneert. Ze zijn bedoeld als een stimulans voor uw kind 
om zich verder te ontwikkelen. 
 In groep 1 en 2 maken we gebruik van het Pravoo-volgsysteem. De kleuters krijgen, 
naast hun rapport, ook een map met eigen werk mee. 
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Vanaf groep 3 gebruiken we voor het aanduiden 
van de resultaten van uw kind in het rapport een 
indeling in 5 categorieën: o=onvoldoende, 
m=matig, v=voldoende, g=goed, zg=zeer goed. 
Vanaf eind groep 4 krijgen de kinderen ook 
cijfers in hun rapport.  
 
Alle kinderen ontvangen, tegelijkertijd met hun rapport, ook de uitslagen van het Cito-
leerlingvolgsysteem (LVS). 
 
We doen alle rapporten en Cito-uitslagen bij elkaar in één map, zodat er aan het eind 
van de basisschoolperiode van uw kind een groeidocument is ontstaan met een 
overzicht van alle vorderingen in acht jaar tijd. 
 
Vervanging van leerkrachten 
Om te voorkomen dat de kinderen tijdens ziekte van een leerkracht met veel 
verschillende of onbekende gezichten te maken krijgen, probeert de directie het bij 
voorkeur zo te regelen dat de eventuele duocollega voor de groep staat. Als dit niet  
lukt, dan roept hij een leerkracht op uit de vaste vervangingspoule van de 
Dommelgroep, waar wij via de Stichting Leijestroom bij zijn aangesloten. Met deze 
vervangingspoule, die uit ongeveer 12 vaste leerkrachten bestaat, hebben we de 
afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan. Gebleken is dat er ingeval van ziekte 
doorgaans weinig verschillende en vrijwel altijd bekende leerkrachten voor de groep 
staan.  
 
De invallers uit de vaste vervangingspoule van de Dommelgroep kunnen zich, aan de 
hand van het weekoverzicht dat de groepsleerkrachten in de klassenmap  
bewaren, te allen tijde een goed beeld vormen van de op het programma staande 
lessen. Waar nodig, informeert de directie de invalkracht nog nader over de lesinhoud. 
Op deze manier heeft ziekte van een groepsleerkracht geen gevolgen voor de 
ononderbroken leerlijn van de kinderen.   

 
Zorg voor goede overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
(VO)  
We vinden het belangrijk dat alle kinderen van groep 8 een 
goede, zorgvuldig voorbereide overgang naar het voortgezet 
onderwijs maken. Groep 8 staat daarom voor een belangrijk 
gedeelte in het teken van de overstap naar het middelbaar.  
 
Informatiemiddag 
Om te beginnen ontvangt u tijdens de informatiemiddag aan 

het begin van het schooljaar van de leerkracht(en) van groep 8 informatie over het te 
doorlopen traject om tot een goede, bij uw kind passende schoolkeus te komen. Dit 
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betekent dat u o.a. informatie ontvangt over de totstandkoming van het voorlopige en 
definitieve schooladvies, de eindtoetsen, de voorbereiding op deze eindtoetsen en de 
mogelijke schoolkeuzes. 
 
Voorlopig adviesgesprek 
Vervolgens vindt in november het voorlopig adviesgesprek plaats met u en uw kind.  
Tijdens dit gesprek ontvangt u van de groepsleerkracht(en) het voorlopig schooladvies, 
dat in overleg met de IB-er en directie tot stand gekomen. Het is gebaseerd op de 
volledige schoolloopbaan van uw kind, waarbij we o.a. kijken naar: 
 de aanleg en talenten van uw kind 

 de leerprestaties van uw kind 

 de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode van uw kind 

 de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van uw kind. 
 
Eindtoets 
Een paar maanden later, tussen 15 april en 15 mei, maken de kinderen de eindtoets naar 
keuze, d.w.z. de eindtoets B (Basis) of de eindtoets N (Niveau).  
De eindtoets B is bestemd voor leerlingen voor wie het verwachte vervolgadvies 
brugklastype gemengde /theoretische leerweg (GT) of hoger zal zijn.  
De eindtoets N is bestemd voor leerlingen van wie verwacht 
wordt dat ze het beste passen in een brugklastype 
basisberoepsgerichte leerweg (BB) of kaderberoepsgerichte 
leerweg (KB).  
We gebruiken de eindtoets N alleen wanneer we voor een 
leerling meer informatie nodig hebben om tot een goed 
overwogen advies te komen. 
 
Uitslag 
Vier weken na de eindtoets, ontvangen de kinderen  in een gesloten envelop de 
resultaten van hun eindtoets. Als het goed is, zijn de resultaten een bevestiging van het 
eerder gegeven voorlopig advies en wordt het voorlopig advies omgezet in een definitief 
advies.  
 
Heroverweging schooladvies 
Als uw kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan we verwacht hadden, moeten we 
ons voorlopig advies heroverwegen. Dit doen we in overleg met de ouders/ verzorgers. 
De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar we kunnen 
ook beslissen dat we ons advies handhaven. Soms is het resultaat van de eindtoets 
minder goed dan verwacht. In dat geval mogen we het voorlopig advies niet 
aanpassen. Een leerling krijgt dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien 
dat hij/zij het geadviseerde schooltype aankan. 
 
Nieuw: voorlopig schooladvies leidend! 
Sinds het schooljaar 2014/2015 is het voorlopig schooladvies voor het voortgezet  
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onderwijs leidend. Middelbare scholen mogen de toelating dus niet meer laten 
afhangen van het resultaat van de eindtoets. De eindtoets is nu alleen een 
onafhankelijk en objectief tweede gegeven, naast het schooladvies. 
 
Resultaten Cito-eindtoets 
De resultaten van de Cito-eindtoets liggen bij ons al jaren op of boven het landelijk 
gemiddelde. De scores zijn ter inzage bij de directie en kunt u ook terugvinden op de site 
van de inspectie, www.onderwijsinspectie.nl. 
 
Uitstroom                                                                      
De kinderen van groep 8 die de afgelopen vier jaar onze school hebben verlaten, zijn bij 
de volgende schooltypen toegelaten: 

schooltype              2016       2017   2018     2019       

LWOO   0%   0%   0%    6% 
VMBO-B/K of T/K (=G) 30% 26%   0%  12% 
VMBO-G/T   7%  4%   0%    0% 
VMBO-T/HAVO 13% 26% 46% 19% 
HAVO/VWO 30% 31%    8%  50% 

VWO 20% 13% 46% 13% 
 

Toelichting:                                           
LWOO = leerwegondersteunend onderwijs (praktijkonderwijs)        
VMBO = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
Het VMBO kent verschillende leerwegen: 
 de basisberoepsgerichte leerweg (B)   
 de kaderberoepsgerichte leerweg (K) 
 de gemengde leerweg (T/K=G)                                           
 de theoretische leerweg (T) (te vergelijken met de vroegere MAVO)  
HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs                
VWO = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum/gymnasium). 
 
Sommige kinderen krijgen een gecombineerd advies, bijvoorbeeld HAVO/VWO. Soms is 
het namelijk nog niet helemaal duidelijk welke van de twee richtingen een leerling het 
beste kan kiezen. De meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben brugklassen 
die bij zo’n gecombineerd advies aansluiten (bijvoorbeeld een HAVO/VWO-brugklas). 
Pas na de brugklas kiest een kind dan voor de HAVO of het VWO.  
 
Een paar kanttekeningen 
Op de prestaties van leerlingen, en dus van een school, zijn veel factoren van invloed. 
Als eerste moeten leerlingen zich naar ons idee veilig voelen in een groep. Pas als aan 
die voorwaarde is voldaan, kunnen kinderen zich ontwikkelen. Verder hangen 
prestaties af van de capaciteiten van de leerlingen, hun motivatie, hun inzet, hun mate 
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van zelfstandigheid, hun evenwichtigheid en hun achtergrond. En ja, vanzelfsprekend is 
ook het onderwijs dat kinderen krijgen van grote invloed op hun prestaties, maar er 
spelen dus meer factoren een rol. 
 
Natuurlijk willen we dat onze leerlingen optimaal presteren bij de eindtoets, maar de 
score van deze toetsen vinden we niet zaligmakend. Om in het voortgezet onderwijs 
goede resultaten te behalen zijn inzet, motivatie, zelfstandigheid en stabiliteit immers 
net zo belangrijk als kennis. Er zijn scholen die hun leerlingen intensief voor de 
eindtoets trainen met als doel om het niveau van de leerlingen omhoog te schroeven. 
Als dit al zou lukken, dan is het voor ons maar zeer de vraag in hoeverre de prestaties 
van deze leerlingen blijvend van een hoger niveau zijn. We trainen de kinderen daarom 
bewust niet intensief naar de eindtoets toe. We laten kinderen wel wennen aan de 
manier van vraagstelling en we leren de kinderen wel strategieën aan om tot het goede 
antwoord te komen. 
  
Contact na verlaten school 

Als de leerlingen van groep 8 onze school hebben 
verlaten, blijven we hen -zij het op afstand- volgen. 
We krijgen van het voortgezet onderwijs schriftelijk 
alle cijferlijsten door en er is ook regelmatig over 
individuele leerlingen overleg. Meer in zijn 
algemeenheid horen wij van het voortgezet 
onderwijs regelmatig terug dat kinderen  
van De Bron op school al goed geleerd hebben om 
zelfstandig te werken en te plannen en al vertrouwd 
zijn met het leren en maken van huiswerk (zie ook de 
praktische schoolgids). Dit maakt de stap naar het 

voortgezet onderwijs voor onze kinderen een stuk makkelijker dan voor kinderen die 
hier nog niet of nauwelijks ervaring mee hebben opgedaan.  
 

Zorg op schoolniveau 
 
Naast de zorg binnen de groep, bieden we ook zorg op schoolniveau. 
 
Interne Begeleiding (IB) 
We gebruiken op schoolniveau een zorgsysteem waarmee we de zorg voor alle 
leerlingen coördineren en organiseren. Dit zorgsysteem omvat o.a. het volgende: 

 het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten 
 het bieden van ondersteuning bij het signaleren van en hulp bieden aan 

zorgkinderen, d.w.z. kinderen met specifieke leerbehoeften en/of 
gedragsproblemen 

 het begeleiden van leerkrachten bij het maken en evalueren van 
(groeps)handelingsplannen en behandelplannen voor zorgkinderen 
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(handelingsplannen richten zich op eenmalige, kortdurende problematiek, 
behandelplannen op langer lopende problematiek) 

 het voeren van overleg met externe deskundigen 

 het voeren van oudergesprekken  

 het maken van een rooster voor de Remedial Teaching (RT) 
 het onderhouden en gebruiksvriendelijk houden van de schoolorthotheek. 
Onze Interne Begeleider (IB-er) is voor dit zorgsysteem verantwoordelijk en voert het 
uit. De naam en contactgegevens van onze IB-er kunt u vinden in de adressenlijst bij de 
praktische schoolgids. 
 
Remedial Teaching (RT) 
Naast een IB-er, hebben we op school ook een Remedial Teacher (RT-er). Dit is dit 
schooljaar voor het eerst geen hiertoe opgeleide leerkracht van De Bron, maar vanwege 
gebrek aan formatieruimte een vrijwillige ouder die gediplomeerd leerkracht en RT-er is. 
De RT-er voert een deel van de handelingsplannen en behandelplannen concreet uit door 
zorgleerlingen extra hulp te bieden. Deze hulp bestaat doorgaans vooral uit lees- en 
spellingbegeleiding omdat onze ervaring leert dat hulp op dit vlak een direct positief 
effect heeft op de beheersing van andere vakken zoals begrijpend lezen, rekenen, 
geschiedenis en verkeer. Daar waar nodig en mogelijk, biedt de RT-er zorgleerlingen 
natuurlijk ook op andere gebieden materiaal aan om op een zwak onderdeel te oefenen.  
Daarnaast voert de RT-er soms eenvoudig diagnostisch onderzoek uit, voert deze 
gesprekken met ouders van RT-kinderen en begeleidt deze ook onze leerlingen met een 
arrangement. De naam en contactgegevens van onze RT-er vindt u in de adressenlijst in 
de praktische schoolgids. 
 
We doen dus zonder meer ons best om kinderen met leerproblemen via RT verder te 
helpen, maar we vinden het tegelijkertijd belangrijk dat leerlingen niet van hulp 
afhankelijk worden. Op een gegeven moment moet een kind het zelf gaan doen. We 
streven er daarom naar om leerlingen in principe maximaal één periode van 12 weken RT 
te geven. Daarna houden de groepsleerkracht(en) en de RT-er gezamenlijk in de gaten of 
er nog extra aandacht nodig is. Eventueel kan een kind bij ons op school na verloop van 
tijd dan opnieuw RT krijgen, maar vanwege de beperkte hoeveelheid RT-uren is dit helaas 
niet altijd mogelijk en moeten we soms doorverwijzen naar privé RT-ers. 
 
Meerpresteerders 
Het komt ook voor dat kinderen een snellere ontwikkeling doorlopen dan gemiddeld en 
bij de methodetoetsen en Cito-toetsen boven het niveau van de groep scoren. Zij zullen 
vaak de gewone lesstof niet uitdagend of veeleisend genoeg vinden. Ook voor deze 
kinderen hebben we aandacht, want we vinden het belangrijk dat ook zij gemotiveerd 
blijven en leren hoe ze zich bepaalde leerstof kunnen eigen maken en problemen  
kunnen aanpakken. We bekijken daarom in goed overleg met de ouders en het kind hoe 
we zo passend mogelijk in de leerbehoefte van het kind kunnen voorzien. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld besluiten dat het kind in bepaalde vakken sneller de basisstof gaat 
doorwerken en de uitgespaarde tijd gaat besteden aan verrijkingsopdrachten. 
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Zorgoverleg 
Eens in de zes weken hebben de IB-er, de RT-er en de directie zorgoverleg met elkaar. 
Zij bespreken dan de zorgleerlingen, de lopende IB- en RT-activiteiten, de 
toetsresultaten en eventuele andere actuele zorgzaken. De groepsleerkrachten kunnen 
te allen tijde bij de IB-er aangeven dat zij één of meer van hun leerlingen in het 
zorgoverleg besproken willen hebben.  
 

Bovenschoolse zorg 
 
In aanvulling op de zorg binnen de groep en de zorg op schoolniveau kennen we ook 
nog bovenschoolse zorg. 
 
Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend 
Onderwijs in werking getreden. Deze 
wet heeft tot doel alle kinderen, ook de 
leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek te bieden. Om dit doel te realiseren 
hebben alle scholen een zorgplicht. Als een school zelf niet in de 
ondersteuningsbehoefte van een kind kan voorzien, dan moet zij proberen door 
samenwerking met anderen in die ondersteuning te voorzien. Hiertoe zijn 
samenwerkingsverbanden opgericht.  

Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs (PO) De Meierij 
De Bron hoort bij het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs (PO) De 
Meierij, waar alle basisscholen, alle basisscholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 
alle scholen voor speciaal onderwijs (SO) uit ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, 
Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel deel van uitmaken. De 
opzet is er voor te zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs 
blijven, eventueel met extra ondersteuning op maat. Het samenwerkingsverband gaat 
hierbij uit van de mogelijkheden en talenten van het kind, werkt met professionals en 
stemt af met ouders en andere betrokkenen. Voor meer informatie zie www.demeierij-
po.nl. 
 
Ondersteuningseenheden ‘s-Hertogenbosch 
Om efficiënt te werken en voor ouders, kind en school een netwerk te hebben dat 
dichtbij is, heeft ons samenwerkingsverband tien ondersteuningseenheden in het leven 
geroepen. De Bron valt onder de ondersteuningseenheid Maaspoort/Empel. Deze 
eenheid wordt aangestuurd door een wijkambassadeur, aan wie leiding wordt gegeven 
door een, voor heel Den Bosch werkende, ondersteuningsmanager. Deze 
ondersteuningsmanager beslist in samenspraak met specialisten, de school en ouders 
over de toelating tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Ingeval van een 
positieve beslissing, geeft hij een toelaatbaarheidsverklaring af. 

http://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel moet 
o.a. het volgende beschreven staan: 

 de basiskwaliteit van de school, d.w.z. de door de Onderwijsinspectie gevraagde 
kwaliteit 

 de basisondersteuning die de school biedt, d.w.z. de door het samenwerkings-
verband, verder vereiste ondersteuning 

 de extra ondersteuning die de school kan bieden 
 de zorgstructuur van de school  

 de grenzen van de school 

 de doelen en ambities voor de komende jaren.  
Doel van het SOP is ouders snel inzicht te geven in de ondersteuningsmogelijkheden 
van de school. 
 
Extra ondersteuning 
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een arrangement op maat 
gemaakt: het ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt beschreven wat exact het plan is 
voor het kind. Om een en ander te concretiseren, krijgt de school zo nodig van het 
samenwerkingsverband personele en/of financiële ondersteuning. Een arrangement 
kan ook inhouden dat een andere basisschool meer geschikt is of dat Speciaal 
Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs een (tijdelijke) oplossing is.  
 
Ondersteuningsprofiel De Bron 
Ook De Bron heeft natuurlijk een schoolondersteuningsprofiel. Onderstaand de 
belangrijkste conclusies: 
 
Basiskwaliteit 
De Bron scoort gemiddeld een 8,8 wat betreft de kwaliteit van de basisondersteuning. 
(Andere scholen scoren gemiddeld 8,2). 
 
Basisondersteuning 
Onze sterke punten zijn: 

 ons pedagogisch klimaat 

 het door ons opbrengstgericht en planmatig werken 
 onze deskundigheid 

 onze warme overdracht 

 onze omgang met ouders 
 ons leerlingenzorgbeleid en onze evaluatie hiervan 

 ons werken in ondersteuningsteams 

 onze resultaten. 
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Extra ondersteuning 
Wij bieden de volgende extra ondersteuning: 
 expertise aangaande jonge risicoleerlingen, vertrouwenszaken, gedragsproblemen, 

dyslexie en de inzet van Remedial Teaching 

 deskundigheid en ruimte voor sociale vaardigheidstrainingen, Vakleerkracht 
Lichamelijke Oefening, een opgeleide leescoördinator, een Master SEN geschoolde 
leerkracht  ‘Het jonge kind’ en een rekencoördinator   

 een veilig gebouw en ruime en groene speelvoorzieningen. 
 
Onervarenheid en beperkingen 

 We hebben nog nooit aanpassingen aan het gebouw voor kinderen met een 
lichamelijke beperking hoeven doen, maar staan hier wel voor open.  

 Verder hebben we beperkte ondersteuningsvoorzieningen (bijv. geen time out 
groep), omdat we daar de middelen en de ruimte niet voor hebben. 

 
Aanmelding 
Als u uw kind graag op onze school geplaatst ziet, dient u uw kind schriftelijk aan te 
melden en aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet 
minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum. We bekijken dan binnen 6 tot 10 
weken of we uw kind kunnen toelaten en de wenselijke ondersteuning kunnen bieden. 
Kan dit onverhoopt niet, dan gaan we samen met u op zoek naar een andere plek. 
Hierbij houden we rekening met de behoefte van uw kind, met uw voorkeuren en met 
de mogelijkheden van de school en van de regio.  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we u naar  
www.passendonderwijs.nl. 

 
Gezondheidszorg 
 
Via onze school zijn er voor u en uw kind ook nog 
de volgende gezondheidszorgvoorzieningen 
beschikbaar. 
 
Jeudgezondheidsteam (JGZ) 
Als uw kind vier jaar wordt, neemt de GGD de 
gezondheidszorgtaken van het consultatiebureau 
over. Hierdoor krijgt u tijdens de 
basisschoolperiode van uw kind te maken met het 
Jeugdgezondheidsteam (JGZ) van de GGD, 
bestaande uit een jeugdarts, een assistent, een 
sociaal verpleegkundige en, in Den Bosch ook, een 
logopediste. Het JGZ-team is verantwoordelijk  

http://www.passendonderwijs.nl/
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voor zowel groepsgerichte preventieve zorg als individugerichte preventieve zorg. 
Onder groepsgerichte preventieve zorg wordt verstaan: de zorg voor algemene 
gezondheidsproblemen, het verzorgen van de inentingen, het opsporen van 
gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld kinderen die niet goed eten of gepest worden), 
advisering aan de school (bijvoorbeeld naar aanleiding van onhygiënische en/of 
onveilige situaties) en het informeren over gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 
Onder individugerichte preventieve zorg wordt verstaan: het vroegtijdig opsporen van 
ziekten en afwijkingen. Dit betekent speciale zorg voor kinderen die meer risico lopen, 
bijvoorbeeld kinderen met motorische problemen, oog- of oorafwijkingen en andere 
lichamelijke afwijkingen, maar ook voor kinderen met sociaal-emotionele of 
opvoedingsproblemen.  
 
Jeugdarts en assistente  
De jeugdarts en de assistente voeren bij de leerlingen van groep 2 een Preventief 
Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Hier wordt uw kind te zijner tijd voor opgeroepen. In 
dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het opsporen van lichamelijke problemen 
of afwijkingen op het gebied van horen, zien, groei, ontwikkeling, houding, motoriek en 
eet- en slaapgewoonten. Maar ook zaken zoals de omgang met leeftijdgenootjes, 
gedragsproblemen, opvoedkundige problemen en problemen in de thuissituatie 
kunnen aan de orde komen. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar de huisarts of 
een hulpverlenende instantie.  
De assistente onderzoekt de kinderen in groep 4 nogmaals op horen, zien, lengte en 
gewicht.  
 
Jeugdverpleegkundige 
Als uw kind problemen heeft op lichamelijk vlak, bijvoorbeeld over horen, zien, de 
houding en eetpatronen, kunt u de jeugdverpleegkundige benaderen. De 
jeugdverpleegkundige is ook de aangewezen persoon voor psychosociale of 
opvoedkundige problemen, die zich lichamelijk vertalen. Ook kunt u met zorgen over 
de thuissituatie bij de jeugdverpleegkundige terecht.  
 
Logopediste 
Ook de logopedist van de GGD komt op school. Zijn aandacht is vooral gericht op de 
vijfjarige kinderen. Door middel van een vragenlijst die wordt ingevuld door ouders en 
de leerkracht worden kinderen geselecteerd die in aanmerking komen voor een 
onderzoekje. Spelenderwijs worden spraak, taal, stem en mondgedrag beoordeeld. 
Ook kinderen uit andere groepen kunnen worden aangemeld voor logopedisch 
onderzoek. Na het onderzoek worden de ouders ingelicht en eventueel uitgenodigd 
voor een adviesgesprek. Als ouders en logopedist oordelen dat verder onderzoek of 
behandeling nodig is, kan het kind verwezen worden naar bijvoorbeeld de huisarts, de 
KNO-arts of een logopediepraktijk.  
 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Behalve van de diensten van het Jeugdgezondheidsteam, kunnen u en uw kind  
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tijdens de basisschoolperiode ook gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. 
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten.  
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft 
informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij kunnen 
voordoen, bijvoorbeeld over dwars en druk gedrag, over angsten, over samen spelen 
en vriendschap, over verlies en verdriet, beginnende puberteit, zelfvertrouwen en 
weerbaarheid.                                             
 
Namen, contactgegeven en spreekuurtijden 
De namen en contactgegevens van het Jeugdgezondheidsteam en het 
schoolmaatschappelijk werk staan vermeld in de adressenlijst bij de praktische 
schoolgids (zie bijlage I). De werkdagen en spreekuurtijden kunt u vinden in de 
informatie bij de maand maart van de praktische schoolgids.                                                        
 
Zorgteam 
De sociaal verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de IB-er komen eens 
in de zes weken bij elkaar om de voor school relevante gezondheids- en  
zorgproblematiek van de kinderen met elkaar te bespreken.  

 
E. Zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat 
 
We hanteren op De Bron een onderwijsmodel met behulp waarvan de kinderen 
zelfstandig leren spelen, denken en werken en bovendien onderwijs op maat 
ontvangen. Dit onderwijs op maat noemen wij adaptief onderwijs en het model dat we 
gebruiken heet het GIP-model (Groeps- en Individueel Pedagogisch en didactisch 
handelen).                                
 
GIP-model 

Werken met het GIP-model betekent dat de leerkracht bij 
de uitleg van lesstof start met een groepsinstructie, die 
zich richt op de minimumkerndoelen waaraan alle 
basisschoolkinderen moeten voldoen. Na deze 
groepsinstructie gaan de kinderen zelfstandig aan het 
werk, waarbij er voor de kinderen met meer 

mogelijkheden verdiepings- en verrijkingswerk beschikbaar is. De kinderen die moeite 
hebben met het minimum krijgen, na eerst even zelfstandig gewerkt te hebben, 
individueel of met een groepje een verlengde instructie aan de instructietafel. Daarna 
gaan ook zij weer zelfstandig verder. Vanaf dan loopt de leerkracht een vaste route 
door de klas om aan alle kinderen, die daar met een blokje op tafel om vragen, 
individuele hulp op maat te geven. De kinderen blijven dus op hun plaats, waardoor er 
in de klas rust is. Samenvattend: iedere groepsleerkracht kan in alle rust zorg dragen 
voor een ononderbroken ontwikkelingslijn van elk kind en biedt elk kind 
gedifferentieerd onderwijs.  
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Zelfstandigheid 
Werken met het GIP-model betekent ook dat wij proberen de zelfstandigheid van de 
kinderen zo veel mogelijk te bevorderen. Dit doen we door alle kinderen zelfstandig te 
laten werken, maar ook door het aanbieden van vaste structuren, ritmes en symbolen. 
Hierdoor weten de kinderen van jongs af aan waar ze aan toe zijn en hebben ze 
houvast om zelf te plannen. Onderstaand een overzicht van onze belangrijkste 
hulpmiddelen hierbij.  
 
Dagritmekaarten en dag-/weekrooster 
In de groepen 1 tot en met 3 werken de leerkrachten met dagritmekaarten die 
aangeven wat er die dag in wat voor een volgorde op het programma staat. Vanaf 
groep 4 werken de leerkrachten met een dag-/weekrooster waarop staat wat de 
kinderen ´s ochtends en ´s middags gaan doen. 
 
Het planbord  

In de groepen 1 en 2 werken de kinderen met een 
planbord. De kinderen plannen zelf een aantal 
verplichte werkjes binnen een vooraf afgesproken 
termijn (meestal 2 à 3 werkjes binnen een week). 
Voor de kinderen van groep 1 hangt de leerkracht de 
kaartjes op, de kinderen van groep 2 doen dit zelf. 
Ook in groep 3 wordt nog met een planbord gewerkt. 
 

De weektaak 
De kinderen van groep 4 tot en met 8 werken met een weektaak. Dit houdt in dat elk kind 
een blad krijgt waarop per dag staat aangegeven welke reken-, spelling-, taal- en 
schrijfopdrachten het die week moet maken. Deze opdrachten zijn op maat en kunnen  
dus qua hoeveelheid en niveau per kind verschillen. Als een leerling een opdracht af 
heeft, dan kan hij er in de kleur van de dag een kruisje achter zetten zodat voor de 
leerkracht inzichtelijk is wat het kind wanneer gedaan heeft. Hierdoor leren kinderen 
zelfstandig in te vullen welk extra werk/welke opdrachten ze gedaan/gemaakt hebben. 
 
De time timer 
De leerkracht gebruikt in elke groep tijdens het zelfstandig werken de time timer. Dit is 
een klok die duidelijk aangeeft hoe lang er zelfstandig gewerkt gaat worden en hoeveel 
tijd er nog over is. 
 
Het blokje 
Als de kinderen tijdens het zelfstandig werken een vraag hebben, dan gebruiken ze een 
blokje om dit aan de leerkracht duidelijk te maken. In de groepen 1 en 2 gebruiken de 
kinderen één blokje per groepje, vanaf groep 3 heeft elk kind zijn eigen blokje.  
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Het verkeerslicht 
Elke leerkracht maakt tijdens het zelfstandig werken gebruik van het 
verkeerslicht. Meteen na de groepsinstructie gaat het rode licht aan. De 
kinderen werken stil aan hun opdrachten, zonder onderling overleg, hulp 
van de leerkracht en geloop door de klas. Na een poosje gaat het oranje 
licht aan en start de leerkracht met de extra groepsinstructie voor de 
kinderen die dat nodig hebben, de andere kinderen mogen dan zachtjes met 

elkaar overleggen en naar de computer lopen. Na afloop van de extra groepsinstructie 
gaat het groene licht aan en loopt de leerkracht door de klas om waar nodig hulp te 
geven, de kinderen mogen zachtjes met elkaar overleggen en naar de computer lopen.  
 
Vaste looproute leerkracht  
De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken bij groen licht een vaste route door  
de klas. Hierdoor weten de kinderen die met hun blokje hebben aangegeven hulp te 
willen wanneer ze ongeveer aan de beurt zijn. Tot die tijd wordt er van ze verwacht dat 
ze zelfstandig verder werken aan een ander onderdeel van hun werkje (groep 1 en 2), 
dagtaak (groep 3) of weektaak (vanaf groep 4). 
 

F. Sport, cultuur en techniek 
 
De Bron heeft sport, cultuur en techniek hoog in het vaandel staan en besteedt hier 
veel aandacht aan. 
 
Sport 
We proberen de kinderen op De Bron kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding te bieden 
waarin elk kind zijn individuele bewegingsmogelijkheden kan ontplooien, zich kan 
voorbereiden om deel te nemen aan bewegingscultuur en daarmee een gezonde, 
veilige en sportieve levensstijl kan ontwikkelen. Dit doen we met succes, want we 
hebben dit jaar voor de tweede keer voor drie jaar het themacertificaat Bewegen en 
Sport ontvangen. Hierdoor zijn we opnieuw houder van het vignet Gezonde School. Dit 
betekent dat we aan iedereen kunnen laten zien dat we voldoen aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het 
Voedingscentrum, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding (KVLO) en 
het Trimbos-instituut.  
 

Samenvattend vinden we het belangrijk dat kinderen vaak en op zo veel mogelijk 
verschillende manieren bewegen. Niet alleen omdat bewegen gezond is, maar ook 
omdat kinderen door sporten sociale vaardigheden ontwikkelen. Zo leren ze afspreken 
wat de regels zijn, hoe die nageleefd moeten worden, hoe je elkaar leert helpen, op 
veiligheid let en elkaars mogelijkheden respecteert. Ons sportaanbod is zo ingericht dat 
de kinderen zo breed mogelijk kennismaken met allerlei sporten, die zij ook in hun vrije 
tijd kunnen doen. Onderstaand een korte schets van hetgeen we zoal op sportgebied 
doen. 
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Gymles 
Alle kinderen hebben twee keer in de week gymles. De kleuters gymmen in het 
speellokaal op school, de andere groepen gaan naar De Schans en hebben daar één 
keer in de week een toestelles en één keer in de week een spelles. Bij mooi weer gaan 
we vaak met de kinderen, in plaats van naar De Schans, naar het speelveld vlak bij 
school.  
 
Kennismakingslessen en - cursussen  
Onze Sportcommissie regelt dat alle groepen een aantal keer per jaar, soms in plaats 
van de gymles, soms er naast, een kennismakingsles of -cursus krijgen van specialisten 
zoals een tennisleraar of iemand van de KNVB. Vaak komen deze mensen naar school 
of De Schans, soms gaan de kinderen voor zo´n speciale sportles of cursus ook op 
bezoek bij een sportvereniging in de wijk. De Sportcommissie onderhoudt tevens 
contact met de gemeentelijke organisatie 'S SPORT en met Sjors Sportief, een 
organisatie die de kinderen een aantal keren per jaar tegen een geringe vergoeding 
kennismakingscursussen buiten schooltijd aanbiedt. 
 

Een leerling aan het woord: 
 
Thomas uit groep 6: 
'Wij zijn met groep 6 naar Wilhelmina geweest met de fiets. Eerst dachten we dat we 
moesten lopen. Toen konden we uiteindelijk met de fiets, omdat de moeder van Paula 
mee kon. Het fietsen was heel grappig, want we hadden allemaal tekens. Toen kwamen 
we daar aan. We hadden eerst warming-up en balcontrole gedaan. Toen moesten we 
met tweetallen bepaalde oefeningen doen. Daarna moesten we op het doel afwerken, 
maar er werd niet veel gescoord. Het was heel erg leuk!' 
 
Koningsspelen 

De Sportcommissie organiseert ook jaarlijks 
de Koningsspelen voor alle kinderen. De 
laatste jaren vonden de Koningsspelen plaats 
bij Atletiekvereniging OSS Volo, waar de 
onderbouw en bovenbouw elk hun eigen 
onderdelen hadden. Voor de onderbouw 
stond bijvoorbeeld touwtrekken, balwerpen, 
verspringen, hordelopen en sprint op het 
programma. De bovenbouw had als 

onderdelen bijvoorbeeld hoogspringen, kogelstoten, een duurloop en een 
hindernisestafette. 
 

Een leerling aan het woord: 
 
Eva uit groep 7: 
' Er was van alles te doen, zoals: balwerpen, kogelstoten, hindernisbaan en 
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hoogspringen en verspringen en sprinten, stormbaan en een tikspel. En er was ook van 
alles voor de kleuters te doen. We moesten erheen fietsen en terug fietsen. Er waren 
veel ouders die hielpen met de spelletjes en mee fietsten. Het was een leuke en 
gezellige dag.'  
 
Toernooien 
Er vinden elk schooljaar op het gebied van sport een aantal schooltoernooien plaats.  
De Sportcommissie stimuleert deelname hieraan en zorgt zo mogelijk ook voor 
begeleiding bij deze toernooien. Afgelopen jaren hebben er bijvoorbeeld kinderen 
meegedaan aan voetbal- en zwemtoernooien. 
 
Avondvierdaagse 
Elk jaar opnieuw regelt een aantal ouders deelname vanuit school aan de 
Avondvierdaagse. Er lopen dan heel wat ouders en kinderen gezamenlijk vier dagen de 
5 of 10 km. De laatste avond worden ze dan door een delegatie van het team ingehaald 
met bloemen. 
 
Cultuur 
Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en 
culturele aspecten in hun leefwereld. We vinden het daarom belangrijk om kinderen 
een gevarieerd programma van culturele activiteiten aan te bieden. Activiteiten 
waarbij ze zelf leren om beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en mee te communiceren. Maar ook 
activiteiten waarmee kinderen kennis maken met door anderen gemaakt werk en 
activiteiten waardoor ze waardering krijgen voor ons culturele erfgoed. Hieronder treft 
u voorbeelden van deze drie soorten activiteiten aan: 
 
Muziekonderwijs 
We zijn bijna drie jaar geleden gestart met een drie jaar durend professionaliserings- 
traject van ons muziekonderwijs. Om subsidieredenen zijn we verplicht om dit samen 
met een partij uit het muziekveld te doen. Vanwege eerdere positieve ervaringen, 
hebben we Main Music School als samenwerkingspartner gekozen. Conform de 
subsidievoorwaarden, vergroot Main Music School de deskundigheid van ons team, 
maar trekt zij zich geleidelijk aan steeds meer terug. Vanaf volgend schooljaar gaan we 
de muzieklessen en muziekactiviteiten zelf doen.  
 
Alle kinderen krijgen (minimaal) 18 muzieklessen per jaar, waarvoor Main Music School 
de lesbrieven ontwikkelde. Daarnaast krijgen de groepen 1 tot en met 4 elk jaar twee 
instrumentendemonstraties of twee muziekoptredens. De groepen 5 tot en 
met 8 krijgen, naast de reguliere muzieklessen, twee keer een instrumentenproefles of 
vijf keer begeleiding naar een koor-/instrumentenoptreden. 
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Verder hebben we extra muziekinstrumenten 
aangeschaft en een schoolband opgericht. 
Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor 
leerkrachten en ouders!  
 
Crealessen 
De kleuters maken onder begeleiding van de 
leerkracht twee à drie creatieve werkjes per 
week. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen één 
keer in de week teken- of 

handvaardigheidsles.   
 
Muzerije 
Als de kinderen in groep 5 zitten, krijgen ze van medewerkers van de Muzerije drie 
keer gedurende vier weken één uur in de week les op het gebied van muziek, theater 
en beeldende kunst. De kinderen maken hierdoor dus bijvoorbeeld vier weken lang 
actief kennis met allerlei muziekinstrumenten die de mensen van de Muzerije mee 
naar school nemen.  
 
Creaproject 
De Bron organiseert in de oneven jaren gedurende enkele weken een creaproject dat 
in het teken staat van drama, muziek, dans, handvaardigheid en tekenen. Alle groepen 
bereiden dan aan de hand van een gekozen thema een voorstelling voor, waarvoor ze 
ook zelf (een deel van) de attributen en de decors maken. We sluiten deze creaperiode 
af met een optreden voor alle ouders. 
 
De Bron's got talent 
In de even jaren organiseren we De Bron's got talent. De Bron's got talent is een 
cultuurproject dat er als volgt uitziet: 
 een kick-off waarin we de kinderen op ludieke wijze laten kennismaken met alle 

categorieën waaruit ze kunnen kiezen (denk aan circus, toneel, dans, fotografie en 
film, verhalen schrijven, schilderen, zang en muziek e.d.) 

 zes weken workshops/coachingsbijeenkomsten door overwegend professionals 
waarin kinderen het door hun zelf gekozen talent verder gaan ontwikkelen 

 een afsluiting voor ouders: de kinderen 
die voor een podiumcategorie hebben 
gekozen treden op, maar ook de kinderen 
die niet voor een podiumcategorie 
hebben gekozen zetten we in het 
zonnetje, via een expositie, een digitale 
presentatie van hun werk, een publicatie 
van hun werk in het programmaboekje of 
anderszins. 
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Musical 
Groep 8 sluit het jaar traditiegetrouw af met het opvoeren van een musical, overdag 
een keer voor alle andere bovenbouwkinderen op school en ´s avonds voor de ouders. 
De kinderen spelen dan toneel, zingen en dansen, maar ze maken ook samen het 
decor. 
 
Theatervoorstellingen 
We streven er naar dat alle groepen minstens één keer per jaar een theater-
voorstelling bezoeken. De kinderen gaan dan per bus of fiets, afhankelijk van hun 
leeftijd, naar een theater in Den Bosch of Rosmalen om daar bijvoorbeeld naar een 
toneelstuk of dansvoorstelling te kijken.  
 
Excursies 
Elke groep gaat in principe één keer per jaar op excursie. Dit kan betekenen dat de 
kinderen naar een leuk museum of een mooi kasteel gaan, maar ook dat ze een 
stadswandeling of een tocht over de Binnendieze maken. Groep 8 gaat vaak ook een 
keer naar kamp Vught.  
 
Techniek 
Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde 
mensen op het gebied van wetenschap en technologie. Het is dus belangrijk om 
kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Gelukkig zijn we een aantal jaar 
geleden door de inzet van leerkrachten, ouders en kinderen toegelaten tot het 
Programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs), waardoor we inmiddels 
wetenschap en techniek een structurele en geïntegreerde plek in ons onderwijs 
hebben kunnen geven. Geheel in de lijn van het Programma VTB, brengen we kinderen 
in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten kunnen 
ontdekken en plezier krijgen in wetenschap en techniek.   
 
Concreet ziet ons techniekaanbod er als volgt uit: 
 
Technieklessen in de natuurmethode:  
We gebruiken op school de methode Leefwereld voor natuur en techniek. De 
leerkrachten bieden de kinderen niet alleen de natuurlessen, maar ook de 
technieklessen aan.  
 

Techniekcircuit 
De groepen 1 tot en met 8 werken één per jaar gedurende een periode van 3 weken 
één uur per week aan een opdracht. De kinderen werken tijdens zo´n 
techniekcircuitperiode dus aan 3 verschillende opdrachten. Ze worden hier bij begeleid 
door vooraf geïnstrueerde ouders.  
 
Techniekochtend:   
We hebben op De Bron ook nog elk jaar een ochtend die helemaal in het teken staat  
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van techniek. De kinderen maken voorafgaand aan deze ochtend alleen of samen een 
ontwerp voor iets, dat ze dan tijdens de techniekochtend gaan maken en uitproberen. 
Als ze die ochtend tegen problemen aanlopen, moeten ze die zelf proberen op te 
lossen door bijvoorbeeld hun ontwerp bij te stellen en/of het gemaakte product 
opnieuw te maken of aan te passen.  
  

Een paar leerlingen aan het woord: 
 

Cees en Lennard uit groep 5: 
‘We mochten van de juf een speciaal t-shirt uit gaan 
testen: het virtual anatomy t-shirt. 
Wat heb je nodig: een telefoon, de app, het t-shirt en 
twee kinderen. 
Wat moet je doen: het ene kind trekt het t-shirt aan, het 
andere kind scant met de speciale app het t-shirt. 
Je kan dan op het mobieltje de binnenkant van je lijf 
bekijken. 
Je kan ook inzoomen, bijvoorbeeld bij je hart. 
Je kan zelfs je hartslag meten door je vinger op de 
cameralens van de telefoon te leggen. 
Je kan zelfs de bloedcellen zien. 
We vonden het leuk om uit te testen!’ 

 
Familie of anderen met technisch beroep in de klas:  
Niets is leuker dan de buitenwereld in de klas brengen. Daarom nodigen we regelmatig 
familieleden of vrienden van leerlingen uit om iets te komen vertellen over hun 
technisch beroep. Zo hebben we bijvoorbeeld al eens mensen over de vloer gehad die 
iets kwamen vertellen over hun werk als computerdeskundige, theatertechnicus, 
betonvlechter en wegenbouwer.  
 
Bezoek aan bedrijven: 
Ook met de klas of een deel daarvan een technisch bedrijf bezoeken is natuurlijk leuk 
en leerzaam. We proberen dan ook zo nu en dan te regelen dat kinderen een bezoek 
kunnen brengen aan een technisch bedrijf in de buurt. Ze bereiden hun bezoek dan 
voor met vragen en opdrachten. Na afloop doen ze dan verslag aan de rest van de klas 
of schrijven ze een stukje in de nieuwsbrief. Voorbeelden van door kinderen bezochte 
bedrijven zijn een asfaltlaboratorium en een stukadoorscentrum. 
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3. Ons onderwijs  
 
A. Onderwijsdoelen 
 
We streven er naar een wezenlijk steentje bij te dragen aan de voorbereiding van onze 
kinderen op een volwaardige participatie aan onze multiculturele samenleving. We 
stimuleren daarom een brede ontwikkeling van de kinderen. Hiertoe besteden wij 
aandacht aan het volgende: 
 de cognitieve ontwikkeling; 

we geven de kinderen onderwijs in taal, lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek, maar ook in Engels, verkeer en Informatie- en 
Communicatie Technologie (ICT) 

 de zintuiglijke ontwikkeling, van met name de kinderen in de onderbouw;  
we leren de kinderen voelen, proeven, ruiken, horen en zien 

 de lichamelijke ontwikkeling; 
we geven ruime aandacht aan bewegingsonderwijs 

 de creatieve ontwikkeling; 
we bieden lessen aan in o.a. drama, muziek, tekenen en handvaardigheid 

 de levensbeschouwelijke ontwikkeling: we maken de meest uiteenlopende vragen 
over levensbeschouwing bespreekbaar 

 de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
we leren de kinderen samenwerken, zelfstandig opdrachten uit te voeren, keuzes 
maken, omgaan met conflictsituaties, een bijdrage leveren aan een oplossing, 
grenzen accepteren, naar elkaar luisteren, een mening te geven, elkaar respecteren 
en bijdragen aan het welzijn van een ander. 
 

B. Onderwijs in praktijk 
 
Zoals u in hoofdstuk 2E van deze gids heeft kunnen lezen, proberen we om uw kind 
zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat te geven. In dit hoofdstuk schetsen we 
u hoe ons onderwijs er in praktijk uit ziet. 
 
Kerndoelen  
De overheid wil graag dat alle kinderen aan het eind van de basisschool bepaalde 
dingen kennen en kunnen. Om dit te bereiken heeft de overheid kerndoelen opgesteld. 
Deze kerndoelen geven per leergebied aan wat we uw kind moeten leren. We geven 
twee voorbeelden. 

 Een kerndoel op het leergebied van rekenen/wiskunde is bijvoorbeeld: De 
leerlingen leren de basisbewerkingen met hele getallen, in elk geval tot 100, snel uit 
het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten 
gekend zijn. 
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 Een kerndoel op het leergebied van oriëntatie op jezelf en de wereld is 
bijvoorbeeld: de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische 
gezondheid van henzelf en de anderen. 

Wilt u alle kerndoelen nalezen? Kijkt u dan op www.kennisnet.nl. 
 
Methodes 
De moderne methodes die we op school gebruiken sluiten vanzelfsprekend aan bij de 
door de overheid geformuleerde kerndoelen. Zij voorzien er dus in dat de kinderen aan 
het eind van groep 8 minimaal datgene kennen en kunnen wat de overheid 
voorschrijft. 
 
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste methodes die wij op school gebruiken: 
 
Leergebied Nederlands 
 voor voorbereidend en aanvankelijk : Veilig leren lezen,   

lezen       www.veiliglerenlezen.nl 

 voor voortgezet technisch lezen : Estafette vernieuwd,  
         www.estafettelezen.nl 

 voor begrijpend en studerend lezen : Nieuwsbegrip XL   

         www.nieuwsbegrip.nl 

 voor taal     : Taal actief, www.malmberg.nl 

 voor schrijven    : Pennenstreken, www.pennenstreken.nl 

 

Leergebied Engels 
 voor Engels in alle groepen  : Join in, www.malmberg nl 

 

Leergebied rekenen/wiskunde 
 voor rekenen/wiskunde  : Wereld in getallen 4,  www.wereldingetallen.nu 

 

Leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld 
 voor sociaal-emotionele vorming : Doos vol gevoelens (groep 1 en 2),   

            www.averbode.nl   en Fides, www.fides-wbt.com 

 voor levensbeschouwelijke vorming : Trefwoord, www.sgonet.nl 

 voor aardrijkskunde   : De blauwe planeet,  
         www.deblauweplaneet.nl 

 voor geschiedenis   : Speurtocht, www.speurtocht.nl 

 voor natuur en techniek  : Leefwereld, www.noordhoffuitgevers.nl 

 voor verkeer groep 1 t/m 3  : Verkeerskalender schoolopseef,   
           www.schoolopseef.nl  

 voor verkeer groep 4 t/m 8  : Verkeerseducatielijn van VVN 

 voor verkeer groep 1 t/m 8  : praktische verkeersmomenten 

 

Leergebied kunstzinnige oriëntatie 

 voor muziek    : Moet je doen, www.moetjedoen.nu , en 

http://www.wereldingetallen.nl/
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         door Main Music School ontwikkelde   
            lesbrieven met eigentijdse extra's  

 voor tekenen, handvaardigheid en 
dramatische vorming   : Moet je doen, www.moetjedoen.nu 

 

Leergebied bewegingsonderwijs 
 voor gymlessen    : Basislessen bewegingsonderwijs en spel  

           (vernieuwd), www.in-beweging.net 

 voor houding, bewegen en ontspannen 
in de klas     : De klas beweegt, www.beweeg.nl 
 

Leergebiedoverstijgend 
 voor Informatie en Communicatie  : Type4Kids, Word4Kids, 

Technologie (ICT)     Powerpoint4Kids en Excel4Kids,    
          www.schoolsupport.nl    
       

Onze methodes gaan uit van interactief onderwijs. Dit wil zeggen dat de instructie niet 
gericht is op het eindresultaat, maar op de wegen om dat resultaat te bereiken. Het gaat 
daarbij om manieren van denken, oplossingsstrategieën, om het leerproces. De kinderen 
beïnvloeden elkaar daarin en worden daarbij gestuurd door de leerkracht. 
 

Verdeling uren per week per leergebied 
In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel uren de kinderen gemiddeld per week met 
de verschillende leergebieden bezig zijn.  
 

 gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 
Nederlands 6.15 6.15 7.45 7.30 7.00 7.00 7.30 7.30 
Engels 0.30 0,30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 
Rekenen/wiskunde 2.30 2.30 5.30 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Oriëntatie op jezelf 
en de wereld 

3.30 3.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.45 4.45 

Kunstzinnige 
oriëntatie 

6.00 6.00 3.30 3.15 3.45 3.45 2.30 2.30 

Bewegingsonderwijs 4.30 4.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 
Totaal 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 

 
Ter toelichting: 
 Oriëntatie op jezelf en de wereld omvat wereldoriëntatie (verzamelnaam voor 

aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur en techniek), sociale redzaamheid 
en levensbeschouwelijke vorming). 

 Voor de kleuters zijn voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie veel meer uren 
gereserveerd dan voor de hogere groepen omdat met name in de kleuterfase de 
creatieve ontwikkeling erg belangrijk is.  
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 Het bewegingsonderwijs voor de kleuters omvat niet alleen de tweewekelijkse 
gymles, maar ook de lichamelijke ontwikkeling tijdens het buitenspelen en de 
zintuiglijke ontwikkeling in de klas. 
 

Toelichting leergebieden 
De leergebieden Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde zullen we in deze gids niet  
nader toelichten, omdat we er van uit gaan dat de meeste lezers zich hier goed iets bij 
kunnen voorstellen. Degenen die over deze leergebieden meer willen lezen, verwijzen 
we naar www.kennisnet.nl. 
 
Leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld 
Aan de oriëntatie op jezelf geven we vooral invulling door het werken aan 
zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 2C 
van deze gids.  
Voor de oriëntatie op de wereld krijgen de kinderen les in aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek. De eerste drie vakken spreken voor zich, een 
toelichting op ons techniekonderwijs vindt u in hoofdstuk 2F van deze gids.  
 
Naast de lessen in voormelde vakken, krijgen de kinderen in het kader van oriëntatie 
op de wereld bij ons ook al vanaf groep 1 verkeersles. We vinden aandacht voor 
verkeer op school belangrijk omdat kinderen een kwetsbare groep in het verkeer 
vormen. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij 
verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat hierbij het leven. Wij vinden 
daarom dat kinderen moeten leren veilig aan het verkeer deel te nemen. We zetten 
ons dan ook actief in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond school. 
Vanwege de kwaliteit hiervan zijn wij beloond met de toekenning van het keurmerk 
Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid 
structureel deel uitmaakt van ons schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en 
er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Ook is er aandacht voor de 
schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn 
er (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij de verkeerseducatie. 
 
Verder krijgen kinderen op De Bron voor de oriëntatie op henzelf en de wereld 
levensbeschouwelijke vorming. Hiertoe maken we gebruik van de 
levensbeschouwelijke methode Trefwoord. Trefwoord werkt met een kalender. Deze 
kalender geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, gesprek of Bijbelverhaal als 
dagopening. Alle kalenderonderwerpen hebben met afwisselende thema´s te maken, 
die aansluiten bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen en/of bij actuele 
ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. Voorbeelden van dergelijke 
thema´s zijn samen delen en grenzen stellen. 
 
Leergebieden kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs 
Over ons aanbod op de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs 
kunt u alles lezen in hoofdstuk 2F van deze gids. 

http://www.wereldingetallen.nl/
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Toelichting Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
(leergebiedoverstijgend) 
ICT is een wezenlijk onderdeel geworden van de samenleving, of het nu gaat om 
pinnen bij de supermarkt, het kopen van een treinkaartje of het kunnen omgaan met 
een spreadsheet of tekstverwerker. De ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds 
sneller en kinderen lijken die ontwikkeling op een vanzelfsprekende manier te 
accepteren. Hoeveel kinderen hebben niet al een smartphone, waarmee zij via 
wifipunten constant in staat zijn contact te hebben met internet? En ook een digitaal 
schoolbord vinden de kinderen bij ons op school al heel gewoon, want in de meeste 
lokalen hangt er al één. Kortom, genoeg redenen om ICT een belangrijke plaats in ons 
onderwijs te laten innemen! 
 
ICT-onderwijsdoelen 
De ICT-onderwijsdoelen van De Bron zijn in drie categorieën te verdelen: 

 het aanleren van ICT-vaardigheden: het leren over de computer. 

 het gebruik maken van educatieve software: het leren met de computer. 
 het verwerven van kennis door middel van ICT: het leren door de computer. 
 
Het aanleren van ICT-vaardigheden 
In de onderbouw, d.w.z. de groepen 1 tot en met 4, leren de kinderen minimaal: 

 de computer aan- en uitzetten 

 cd-rom’s in een diskdrive stoppen 
 omgaan met muis en toetsenbord 

 een programma opstarten en afsluiten 

 omgaan met eenvoudige interactieve programma’s, zoals Schatkist 

 wat je wel en niet met een computer kan en mag doen 
 werken op het digitale bord. 
 
In de middenbouw, d.w.z. de groepen 5 en 6, leren de kinderen in elk geval: 
 werken met het programma Type4Kids (groep 5) 

 werken met Word4Kids (groep 6) 

 met behulp van het tekstverwerkingsprogramma een eenvoudige tekst maken 

 een tekst opslaan, oproepen en afdrukken 
 een programma via het netwerk opstarten en afsluiten 

 informatie opzoeken via de elektronische weg 

 werken op het digitale bord. 
 
In de bovenbouw, d.w.z. de groepen 7 en 8, leren de kinderen minimaal: 

 werken met Powerpoint4Kids (groep 7) 
 werken met Excel4Kids (groep 8) 

 met behulp van het tekstverwerkingsprogramma een werkstuk maken 

 met behulp van Powerpoint een presentatie maken 
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 het beheer van eigen documenten en mappen in Word, Powerpoint en Excel  
 eenvoudige opmaaktechnieken te gebruiken 

 een afbeelding of tekst scannen, opslaan en afdrukken 

 een programma via het netwerk opstarten en afsluiten 

 informatie opzoeken via de elektronische weg 
 omgaan met elektronische informatie 

 omgaan met interactieve programma’s. 
 

Het gebruik maken van educatieve software 
Behalve van boeken, maken we op De Bron ook gebruik van educatieve software om 
de kinderen instrumentele vaardigheden (of basisvaardigheden) aan te leren en te 
laten ontwikkelen. Dus onze kinderen leren voor een deel lezen, rekenen en schrijven 
(spelling) via de computer. Dit heeft naar ons idee zonder meer een toegevoegde 
waarde, omdat er een bevorderende werking van uit gaat.  
 
Het verwerven van kennis door middel van ICT 
Als kinderen zich de vaardigheden van het werken met de computer eigen hebben 
gemaakt, kunnen ze zich door middel van ICT kennis gaan verwerven door met internet 
te gaan werken. Zoals bekend, biedt internet uitgebreide mogelijkheden om informatie 
te verzamelen voor het maken van werkstukken en het voorbereiden van 
spreekbeurten of presentaties. Het leren stellen van de juiste vragen, het leren zoeken 
van informatie, het leren selecteren van informatie, het leren beoordelen van 
gevonden informatie en die in verband leren brengen met wat je al weet zijn net zo 
belangrijk als het maken van het werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt of 
presentatie. Dit verwerven van kennis door middel van ICT leren we de kinderen vanaf 
eind middenbouw en zal in de nabije toekomst op De Bron een steeds belangrijkere 
plaats gaan innemen. Dit omdat we over enige tijd gaan werken met de zogenaamde 
elektronische leeromgeving: een website waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten 
onderling informatie kunnen uitwisselen. 
                                                                                     
Veilig internetten 
We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens hun ontdekkingstocht op internet nog 
niet in aanraking komen met de negatieve kanten er van. We werken daarom met een 
internetprotocol dat bestaat uit de volgende afspraken:  

 Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. 
 Geef op internet nooit persoonlijke informatie door, zoals namen, adressen en 

telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. 

 Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet 
prettig voelt of waarvan je weet dat die niet hoort. Houd je aan de afspraken. 
Dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 

 Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht. 

 Verstuur bij e-mailberichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder 
toestemming van je leerkracht. 
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 Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan 
waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten 
krijgt. 

 Verstuur ook zelf nooit e-mail waarin dingen staan die niet horen. 

 Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt het e-mailadres (dat iedere 
leerling in de toekomst zal hebben) uitgeschakeld of wordt een internetverbod 
opgelegd. 

In aanvulling hierop, laten we op afstand volgen wat de kinderen op internet doen. Bij 
opvallende zaken krijgen we een seintje, zodat we kunnen ingrijpen. 

 

Een dag in groep 1/2 
De kinderen worden door hun ouders in de klas gebracht en met een goedemorgen 
door de leerkracht ontvangen. Op elke groepstafel staat ander ontwikkelings-materiaal 
klaar, zoals lego, blokken, kralenplankjes of mozaïek. De kinderen nemen afscheid van 
hun ouder(s) en gaan daarna meteen alleen of met de andere kinderen uit het groepje 
spelen. 
 
Na een poosje gaan we in de kring en bekijken we digitaal het blaadje van de kalender 
voor die dag. Vervolgens bespreken we de dag, de maand en het jaar en kijken we 
welke activiteit de kalender van onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord 
aangeeft. Die activiteit gaan we dan doen. Dit kan het voorlezen van een Bijbelverhaal 
zijn, maar ook een liedje zingen of een spelletje doen. Daarna mogen de kinderen zelf 
vertellen of iets laten zien.   
 
Na al dit stilzitten, gaan we bewegen. We dansen of doen een beweegspelletje.  
 
Daarna vertelt de leerkracht wat de werkjes zijn voor die week. Het zijn altijd werkjes 
die aansluiten bij het thema dat die periode behandeld wordt. De kinderen hoeven niet 
elke dag een werkje te maken, maar wel een bepaald aantal in een bepaalde periode. 
Ze mogen zelf kiezen op welke dag ze een werkje gaan doen. Dit doen ze aan de hand 
van het planbord. Hierop is aangegeven welke dagen beschikbaar zijn om de werkjes te 
maken. De werkjes sluiten aan bij het niveau en het leerjaar van de kinderen.   
 

De kinderen die er voor hebben gekozen die dag geen werkje te doen, hebben op het 
kiesbord een keuze mogen maken uit de verschillende hoeken, zoals de zandtafel, de 
timmertafel, de taalhoek, de poppenhoek, de schilderhoek, de leeshoek en de 

bouwhoek. Deze kinderen gaan zelfstandig aan de 
slag. De leerkracht begeleidt de kinderen die een 
werkje gaan maken.   
Na het werken en spelen gaan we aan tafel water 
drinken en een gezond tussendoortje eten. Na het 
eten en drinken, leest de leerkracht een verhaal 
voor dat weer aansluit bij het thema van dat 
moment.  
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Dan gaan we buitenspelen. Er is dan ruim voldoende speelmateriaal aanwezig zoals  
fietsen, karren, paardentouwen, zandbakmateriaal en allerlei klein spelmateriaal, 
bijvoorbeeld tennisrackets, springtouwen, klossen, stoepkrijt en knikkers. We leren de 
kinderen tijdens het buitenspelen om tot spel te komen, samen te spelen en  
conflicten, indien mogelijk, zelf op te lossen door de 'Stop, hou op!'-regel te gebruiken.  
 
Aan het einde van de ochtend sluiten we af met een kringactiviteit. Dit kan een liedje, 
een taal- of telactiviteit of een leerzaam spelletje zijn. Daarna brengt de leerkracht de 
kinderen die thuis gaan eten naar buiten en wacht daar tot elk kind bij zijn ouder(s) is. 
 
De middag begint vaak met een muziek-, drama-, reken- of taalles. Hierna gaan de 
kinderen weer in de hoeken spelen. Soms neemt de leerkracht dan een aantal kinderen 
apart om een bepaald iets extra te oefenen. We sluiten de dag af met lekker 
buitenspelen.  
 
We maken de dagindeling voor de kinderen overzichtelijk door het gebruik van 
dagritmekaarten. De kaarten met de afbeeldingen van de activiteiten die die dag op 
het programma staan hangen ´s ochtends bij binnenkomst al in de goede volgorde op. 
Hierdoor kunnen de kinderen meteen overzien wat we wanneer gaan doen. 
 

Een dag in groep 3 
’s Morgens beginnen de kinderen aan hun eigen tafel. Zo komen ze rustig binnen en 
kunnen ze meteen aan verschillende opdrachten beginnen. De juf heeft dan 
gelegenheid om nog met een aantal kinderen het werk van de vorige dag te bespreken. 
Op het planbord staat het dagrooster. Hierdoor is voor de kinderen overzichtelijk wat 
er die dag ‘s morgens en ’s middags gaat gebeuren. 
 
Na ongeveer 10 minuten gaan we in de kring. We zingen een lied of luisteren naar een 
verhaal en na het weekend mogen de kinderen ook nog hun eigen belevenissen 
vertellen. Op twee ochtenden gaan alle kinderen meteen, samen met kinderen van 
groep 7 en 8, lezen. Dit noemen we tutorlezen. 
 
Daarna gaan we rekenen. We beginnen met een instructie in de kring. Belangrijk is het 
automatiseren van de sommen onder de 10. Met behulp van bussommen, het 
rekenrek of andere hulpmiddelen wordt er druk geoefend. Vervolgens gaan de 
kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht begeleidt en geeft individuele 
aandacht waar nodig.  
 
Rond 10.00 uur gaan we samen eten en drinken en daarna hebben de kinderen pauze.  
 
Na de pauze, gaan we beginnen met taal. Dit doen we met behulp van de methode 
'Veilig Leren Lezen'. De kinderen leren een woord. Vandaag is dat buik. De letter b 
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van buik wordt uitgebreid geoefend, met 
een krijtje op het schoolplein of in de 
zandtafel. Ook gaan we in de klas op zoek 
naar voorwerpen of namen met een b. 
Daarna volgt er nog een werkinstructie 
voor de maangroep. De zongroep kan op 
het planbord zien wat zij moeten doen. De 
zongroep is voor kinderen die al een hoog 
niveau hebben met lezen en zelfstandig kunnen werken. Inmiddels kan ook de 
maangroep aan het werk en loopt de juf weer haar vaste ronde om kinderen te 
begeleiden. 
 
’s Middags staan er weer andere activiteiten op het programma, zoals geschiedenis, 
natuur, gym, muziek & dans, verkeer, tekenen en handvaardigheid. Na een lange dag 
hard werken, proberen we ook steeds tijd vrij te maken om de dag gezellig af te sluiten 
met voorlezen, een spel of lied! 
 

Een dag in groep 8 
Het jaar in groep 8 is voor de leerlingen het laatste schooljaar op de basisschool. Een 
bijzonder jaar dus! Aan de ene kant afscheid nemen van de basisschool, aan de andere 
kant alvast oriënteren op de middelbare school. Dit jaar maken de leerlingen de Cito-
toets, nemen ze een kijkje op de middelbare scholen en gaan ze op kamp. Ze sluiten de 
basisschoolperiode af met het opvoeren van een spetterende musical. Daarna is het 
echt zo ver: de leerlingen nemen afscheid en gaan na de zomervakantie naar de 
middelbare school. Gelukkig komen veel leerlingen nog vaak even langs om te vertellen 
hoe het met hen gaat.  
 
Vandaag starten de kinderen meteen om 8.30 uur met lezen. Een deel van de groep 
gaat kinderen van groep 3 ondersteunen met leren lezen (het tutorlezen). Het andere 
deel van de groep heeft een moment om zelf even intensief te lezen. Daarbij maken we 
gebruik van actuele teksten.  
 
Om 9.00 uur beginnen de leerlingen met 10 minuten zelfstandig werken aan de 
rekentaak. Op de weektaak staat voor elke dag van de week en voor elk vak 
aangegeven wat de leerlingen moeten maken. Hierdoor weten zij precies wat er van 
hen verwacht wordt. In groep 8 zijn ze al gewend om zo te werken en kunnen ze dus 
ook snel aan de slag. Als ze iets niet snappen, gaan ze door met onderdelen waar ze 
wel mee verder kunnen. De vraag stellen ze dan later, als de leerkracht langs komt  
om vragen te beantwoorden.  
 
Na het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie over moeilijke onderdelen. In 
groep 8 worden er niet veel nieuwe onderdelen meer geïntroduceerd, maar dat neemt 
niet weg dat het best pittig kan zijn!  
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Om 10.00 uur is het pauze. De bovenbouw gaat dan lekker naar het veld vlakbij de  
school om een spel te doen.  
 
Na de pauze nemen de leerlingen het werk er weer bij. Er wordt begrijpend lezen  
gegeven. De leerkracht legt eerst uit waar de les over gaat, waarna iedereen aan de  
slag gaat. De leerlingen die moeite hebben met het vak, kunnen in het 
instructiegroepje gaan zitten en het samen met de leerkracht maken.  
 
Na de les begrijpend lezen, staat er nog een les spelling op het programma. Een 
onderdeel waar de leerlingen nog veel in blijven oefenen! Ze krijgen ook huiswerk mee. 
Hier zijn ze zelf voor verantwoordelijk, zowel om het te maken als om het weer in te 
leveren. Dit is een goede voorbereiding op de verantwoordelijkheden die hen op de 
middelbare school te wachten staan. 
 

Dan is iedereen wel weer toe aan een boterham.  Om 
12.00 uur is het tijd om te gaan lunchen. 
 
Om 13.00 uur is iedereen weer fit om de middag te 
starten. We beginnen vandaag met een spreekbeurt. 
Elke leerling houdt dit jaar een spreekbeurt over een 
onderwerp dat hem/haar aanspreekt. Zo komen de 
meest uiteenlopende zaken aan de orde: van 
banketbakken tot vleermuizen en van de puberteit tot 
het oude Egypte. Heel erg leerzaam voor de leerlingen 
én de leerkracht!  

 
Om een uur of twee beginnen we met Engels. De leerlingen hebben in groep 7 al met 
deze taal kennis gemaakt en nu vindt verdere verdieping plaats. Hierbij wordt er veel 
gebruik gemaakt van filmpjes, liedjes en plaatjes. Er wordt vooral veel gepraat. Al snel 
zijn de leerlingen over hun angst heen en durven ze hele gesprekken te voeren. Het 
Engels spreken gaat zo goed dat de leerlingen zelfs in het Engels vragen of ze naar de 
wc mogen! 
 
Na deze dag hard werken, is het om 15.00 uur al weer tijd om naar huis te gaan. De 
leerlingen ruimen hun spullen op, leveren al het gemaakte werk in, zetten hun stoel op 
tafel en gaan genieten van de middag. Alleen de twee leerlingen met klassendienst 
blijven nog even. Zij zorgen er voor dat de klas weer netjes is voor morgen. 
  

C. Onderwijs in ontwikkeling 
 
We hebben verschillende manieren om regelmatig de kwaliteit van onze school te 
toetsen. Zo krijgen we periodiek bezoek van de onderwijsinspectie, doen we 
regelmatig aan interne kwaliteitsanalyse en houden we periodiek 
tevredenheidspeilingen onder het team, de ouders en de leerlingen. De bevindingen 
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van de laatste onderwijsinspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl, de 
uitkomsten van de laatst gehouden tevredenheidspeilingen zijn terug te vinden op 
onze site www.bsdebron.nl . Als u beide sites raadpleegt, zult u zien dat we als een 
goede school worden gekwalificeerd, waarover team en ouders zelfs zeer tevreden 
zijn. Toch doen wij er alles aan om onze organisatie en ons onderwijs op een nog hoger 
peil te brengen en een school in ontwikkeling te zijn. We formuleren daarom jaarlijks 
ontwikkelpunten waar we in het nieuwe schooljaar aan gaan werken. Leidraad hierbij 
zijn ons vierjaarlijkse schoolplan en de uitkomsten van voormelde kwaliteitstoetsen, 
maar ook tussentijdse suggesties, ideeën en kanttekeningen van iedereen die bij onze 
school en ons onderwijs betrokken is. Hier stellen we ons graag voor open! 
 
In het schooljaar 2018/2019 werken we aan de volgende ontwikkelpunten:  
 

Leerstofaanbod: 

 het invoeren van een nieuwe methode Engels voor groep 1 t/m 8: Join In 

 het, in samenwerking met Main Music School, verder ontwikkelen van een 
doorgaande leerlijn muziek 

 het in groep 3 borgen van een nieuwe methode aanvankelijk lezen 

 het borgen van de vernieuwde methode Pennenstreken voor schrijven, incl. het 
blokschrift 

 een keuze maken voor een vakoverstijgende methode voor wereldoriëntatie  

 het verzorgen van wekelijks aanbod voor kinderen die extra uitgedaagd dienen te 
worden middels groepjes 'kidsgierig' en 'kidsgierig junior' 

 het uitbreiden van het aanbod aan bovenbouwkinderen om zitting te nemen in de 
redactie van het sporttijdschrift Gaan met die banaan!.  

 
Pedagogisch klimaat: 
 de borging van de Fidesactiviteiten in combinatie met lessen van de Vreedzame 

school 

 het verzorgen van de sociale vaardigheidstraining Job en Jessie (OB) en Blitzkids 
(BB) door onze eigen geschoolde leerkrachten 

 het, door eigen leerkrachten, bieden van een mediatietraining aan leerlingen uit de 
groepen 7 en 8  

 het, mede door een eigen leerkracht, bieden van een Wishtraining aan groep 6. 
 
Didactisch handelen: 

 de borging van zelfstandig werken/doorgaande lijn, o.a. door het regelmatig 
bespreken van de afspraken rondom het werken met het GIP-model (Groeps- en 
Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) en 
collegiale consultatie, d.w.z. klassenbezoeken met behulp van de kijkwijzer  

 de betrokkenheid, het eigenaarschap en de leerbeleving optimaliseren, o.a. door 
leerlingen meer 'los' te durven laten tijdens instructies, talentontwikkeling, het 
toepassen van 21st-century skills en een focus op ICT-  en informatievaardig-heden, 
mediawijsheid en leren leren (metacognitie).  

http://www.wereldingetallen.nl/
http://www.wereldingetallen.nl/
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Leerlingenzorg: 
 elkaars expertise inzetten bij het (tussentijds) evalueren van groepsplannen en 

collegiale consultatie, zodat we groepsplannen kunnen continueren en evaluaties 
kunnen optimaliseren 

 het werken aan en evalueren van het beleidsplan voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben 

 het in het leerlingenoverzicht en in Esis actueel houden van de zorgniveaus 

 het in het kader van het Passend Onderwijs updaten van het School Ondersteunings 
Profiel (SOP) 

 het door de Intern Begeleiders (IB-ers) bieden van een actieve betrokkenheid bij 
het zorgteam 0-4 jaar van het kindcentrum en het zorgteam 4-13 jaar binnen De 
Bron (School Maatschappelijk Werk, jeugdverpleegkundige en externen) 

 het verzorgen van arrangementen in het kader van Passend Onderwijs. 
 

 

Kwaliteitszorg: 

 leerkrachten werken in de projectgroepen eigentijds onderwijs en hoogbegaafdheid 
aan schoolontwikkeling naar aanleiding van een herijkte visie op leren 

 het onder team, ouders en leerlingen houden van tweejaarlijkse tevredenheids-
peilingen via de KindCentrum Monitor (KCM)  

 het, naar aanleiding van school- en trendanalyses en hiaten binnen de methode of 
binnen een groepsovergang, teambreed bekijken waar aandacht voor moet zijn, 
hierop anticiperen en materiaal inzetten en hoge doelen stellen om zo een goed 
uitstroomniveau te behouden 

 het uitvoeren van een protocol dyscalculie, het optimaliseren van de analyse 
rekenen op groepsniveau en het versterken van het beleid en de kennis rondom het 
automatiseren van de basiskennis door middel van Rekensprint  

 het borgen en volgen van het beleidsplan Taal. 
  
Professionalisering: 

 het op studiedagen uitwerken en vormgeven van onze drie zonnestralen: 
betekenisvolle basiskennis, eigenaarschap en uitdagende leeromgeving 

 het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen door de leerkrachten 

 het volgen van individuele (herhalings)cursussen/opleidingen, het onderhouden 
van netwerken en het geven van terugkoppeling 

 co-teaching door een muziekdocent van Main Music School bij de door de 
leerkrachten te geven muzieklessen en één-op-één coaching door een 
muziekdocent van Main Music School. 

 
Beheer: 

 het realiseren van een uitdagende leeromgeving door een verbouwing en een 
vernieuwing van het meubilair 
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 het optimaliseren van een serverloze school met een goed netwerk, een snelle 
internetverbinding en het aanschaffen van chrome books en nieuwe computers. 

 
Communicatie: 

 het via een app borgen van het ouderportaal 'Schoudercom' 
(SCHool/OUDER/COMmunicatie), in combinatie met nieuwsbrieven  

 het invoeren van kindgesprekken 

 de verdere uitbouw van de vorming van een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 
13 (BS De Bron, Montessorischool Merlijn, KDV en Peuteracademie 
Kinderspeelkasteel, BSO Kinderspeelkafee en het Kindersportfort).   

 
Al deze ontwikkelpunten worden nader toegelicht in ons schoolplan 2015-2019. Dit 
kunt u bij de directie inzien of opvragen en kan desgewenst ook door de directie nader 
worden toegelicht. 
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4. Ouders en leerlingen in onze school 
 
In dit hoofdstuk vertellen ouders waarom zij voor De Bron hebben gekozen. Ook komt 
in dit hoofdstuk de rol van onze medezeggenschapsraad en de oudervereniging aan 
bod. Verder besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de hulpouders en de 
leerlingenraad op onze school. 
 

A. Waarom kiezen ouders voor De Bron? 
 
Ouders hebben uiteenlopende redenen om voor een basisschool te kiezen. We legden 
een aantal van onze ouders de vraag voor waarom zij voor onze school hebben 
gekozen. 
 

Een paar ouders aan het woord: 
 
Chantal Aalders, moeder van Milan: 
'Het kiezen van een basisschool voor je kinderen is niet 
makkelijk. Er spelen een heleboel factoren mee, die bepalen 
welke school niet alleen het beste bij je kinderen, maar ook bij 
jezelf als ouders past. Tijdens de open dag werden we 
hartelijk begroet door de directeur, Marco Meima, die 
meteen mijn man herkende en zelfs zijn naam wist, terwijl hij 
daar jaren geleden op school had gezeten. Dit gaf meteen een 
persoonlijk en vertrouwd gevoel. Onze eerste indruk van de 
school was dat het er erg gezellig is, maar dat er ook 
gestructureerd gewerkt wordt. Verder sprak de 
kleinschaligheid, het werken in kleine groepen en de 
individuele interesse voor elk kind ons heel erg aan. De Bron 
gaf ons een huiselijk gevoel waar onze kinderen zich in een 
goede sfeer op alle vlakken kunnen ontwikkelen. Onze zoon zit nu bijna een jaar op de 
Bron en ons gevoel is daar nog steeds goed bij.  Hij voelt zich er helemaal thuis en er 
wordt van alles ondernomen om de kinderen zich op allerlei vlakken te laten 
ontwikkelen. En wij voelen ons er door de school bij betrokken! 
 
Matty van Sloten, moeder van Tim, Lasse en Benthe de Vries:   
'De ligging, het gebouw en de voorzieningen, het lessysteem, de leerkrachten, de 
schaalgrootte…. er zijn veel aspecten die meespelen bij de keuze voor een basisschool. 
Voor ons speelde daarnaast juist ook het gevoel een belangrijke rol. Dat gevoel wordt 
gevormd op basis van bovengenoemde aspecten, maar ook op basis van minder 
tastbare zaken zoals de sfeer in een school en - in het geval van De Bron - een zeer 
gedreven en gepassioneerde directeur die alle kinderen bij naam kent. De Bron is een 
school met een duidelijke visie en heldere normen en waarden, die via praktische  
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methoden handen en voeten krijgt. Een school met aandacht voor 
het individu en oog voor de talenten (in alle diversiteit) van al die 
jonge individuutjes. Bij De Bron hadden we het gevoel dat het een 
school was waar onze kinderen in een saamhorige en veilige 
omgeving, onder deskundige en gedreven begeleiding, zich met 
plezier zowel sociaal als cognitief gezien goed zouden kunnen 
ontwikkelen. Ook de christelijke grondslag en juist ook de vrije 
manier waarop deze grondslag in de dagelijkse praktijk vormgegeven 
wordt, speelde zeker mee en was voor ons een pluspunt. 

Doorslaggevend was echter zonder meer dat gevoel. Het goede gevoel dat we bij De 
Bron hadden, dat maakte dat we na diverse gesprekken bij andere scholen, zonder 
twijfel voor De Bron kozen. Een keuze waar tot op heden zowel wij als ouders, als onze 
kinderen Tim, Lasse en Benthe, geen spijt van hebben gehad. De kinderen gaan met 
veel plezier naar school en we voelen ons er allemaal zeer thuis.' 
 

B. Medezeggenschapsraad en Oudervereniging    
 
We hebben op De Bron zowel een Medezeggenschapsraad als een Oudervereniging. Zij 
zijn elk op een eigen manier bij de besluitvorming bij ons op school betrokken. De 
Medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht, de Oudervereniging niet. Een ander 
verschil is dat in de Medezeggenschapsraad ook leerkrachten zitten. 
 

Medezeggenschapsraad (MR)                                        
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en heeft advies- en 
instemmingsbevoegdheden over zaken als onderwijskundige doelstellingen, de 
schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, het aantrekken van nieuw personeel, de wijze 
waarop het geld besteed wordt, de communicatie en alles wat te maken heeft met 
veiligheid, gezondheid en hygiëne op de eigen school.  
 
Schooloverstijgende zaken worden door de directeur van de Stichting Leijestroom 
besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten MR-
leden die de verschillende bij de Stichting Leijestroom aangesloten scholen hebben 
voorgedragen. 
 
De MR houdt één keer per jaar een voor alle ouders toegankelijke jaarvergadering om 
verslag te doen van het afgelopen schooljaar en vooruit te blikken op het nieuwe 
schooljaar. 

 

MR-lid aan het woord: 
 

Hennie Smit, moeder van Eline en Floris: 
‘Samen met twee andere ouders van De Bron en twee leerkrachten, ben ik lid van de 
MR. Wij proberen, in een gezamenlijke MR met onze nevenvestiging De Vlechter uit 
Vlijmen, een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op school. Wij denken 
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mee en stemmen in of adviseren over alles wat met school te maken heeft, zoals 
lesmethoden, leersystemen, het schoolplan, het zorgplan, de begroting en het 
voedingsbeleid. Het is interessant en zinvol om zo ook op een andere manier bij het 
onderwijs van de kinderen op de Bron betrokken te zijn.’  
 

Oudervereniging De Bron                                               
De Bron heeft een Oudervereniging waar alle ouders/verzorgers lid van kunnen 
worden. Het bestuur van de Oudervereniging wordt in de wandelgangen de ouderraad 
genoemd, afgekort de OR. De OR heeft de volgende taken:                                                        

 het mee organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, de 
Koningsspelen, het creaproject of De Bron's got talent, de schoolreisjes, het kamp 
voor groep 8 en de goede doelenactie;                         

 het ondersteuning bieden bij niet-onderwijszaken, zoals de introductie van nieuwe 
ouders en kinderen, de periodieke luizencontroles, het aankleden van de school, 
het beheren van de EHBO-dozen en schoolshirts en de organisatie van de 
poetsavonden;                                                           

 het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ouders, zowel door 
gesprekken met de directie als door het organiseren van thema-avonden;                                             

 het geven van advies aan de medezeggenschapsraad (MR) in beleidszaken die de 
gezamenlijke belangen van ouders raken, bijvoorbeeld als het gaat om voor-, 
tussen- en naschoolse opvang, vakantieplanning en schooltijden.   

Ook de OR houdt in elk geval één maal per jaar een jaarvergadering.  
 

OR-lid aan het woord: 
 
Annemarie de Ruiter-Hamer, moeder van Jonathan en Olivia: 

'Mijn kinderen zitten nu in de groepen 1 en 5. Toen mijn 
oudste net op school startte, ben ik lid geworden van de OR. 
Ik wilde graag betrokken zijn bij de school, omdat mijn 
kinderen er veel tijd doorbrengen. Daarnaast denk ik dat 
vrijwilligers voor elke school belangrijk zijn, in welke vorm dan 
ook. Nu ik OR-lid ben, weet ik dat er veel georganiseerd wordt 
op school; van kleine tot heel grote activiteiten. Verder ken ik 
nu veel meer mensen op school, zowel ouders als leerkrachten 
en dat vind ik ook leuk en belangrijk. De OR is betrokken bij 
vrijwel alle activiteiten op school en iedereen doet wat hij of 
zij kan qua vrije tijd.'  

 

Samenwerking MR/OR 
De MR en de OR hebben in praktijk regelmatig met elkaar te maken. Als het namelijk 
gaat om onderwerpen die de gezamenlijke belangen van de ouders raken (bijvoorbeeld 
voor-, tussen- en naschoolse opvang, vakantieplanning en schooltijden), heeft de OR 
een adviesbevoegdheid richting de MR. De OR dient  
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daarom als een vertegenwoordiging van de achterban van de oudergeleding in de  
MR. Meer concreet: als de directie een onderwerp ter instemming of advies voorlegt 
aan de MR, dan wordt dit voor zover het de ouders raakt ook ter advisering voorgelegd 
aan de OR. De OR brengt dan advies uit aan de MR, waarbij de OR als orgaan voor en 
door ouders uitsluitend hoeft te kijken naar de belangen van de ouders. Vervolgens 
weegt de MR het advies van de OR mee in zijn uiteindelijke oordeel over het door de 
directie aangedragen onderwerp. Anders dan de OR, dient de MR hierbij niet alleen 
rekening te houden met de belangen van de ouders, maar ook met de belangen van 
anderen, zoals het personeel. 
Zowel de MR als de OR zijn dus allebei beleidsmatig bezig met onderwerpen die de 
belangen van ouders raken. Zij streven er daarom naar om goed met elkaar samen te 
werken. Vandaar ook dat de MR en de OR onderling de agenda’s en verslagen van 
elkaars vergaderingen uitwisselen en zij desgewenst (gedeeltelijk) samen 
vergaderingen houden of over en weer vertegenwoordigers uitnodigen. 

 

C. Hulpouders 
 
We zijn er van overtuigd dat school en thuis elkaar nodig hebben om kinderen een 
goede opvoeding en goed onderwijs te bieden. We zien school en ouders als partners. 
In het samen school-zijn (ouder, kind, school) is dan ook voor ouders volop plaats, want 
wij vinden ouders onmisbaar voor onze kinderen en het onderwijs! We zijn dan ook blij 
dat we elk jaar opnieuw weer op zoveel ouders kunnen rekenen: in de MR, in de OR, bij 
de TSO en voor allerlei andere zaken. Zo hebben we Avondvierdaagse-ouders, 
computerouders, creaouders, DVD-ouders, klassenouders, klusouders, leesouders, 
poetsouders, rekenouders, spelletjesouders, sportouders, techniekouders, 
verkeersouders, versierouders en wasouders. Waar zouden wij zijn zonder hen? Zij zijn 
allemaal onmisbaar om onze school en ons onderwijs er zo uit te laten zien als wij 
graag willen! Gelukkig vinden de meeste van onze ouders het ook leuk om betrokken 
te zijn. 
 

Een paar hulpouders aan het woord: 
 
Biebouder Angelique van Erp, moeder van Rick: 
'Op de maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur ben ik vrijwilligster in de 
schoolbibliotheek. Ik vind het erg leuk om te doen omdat je zo ook contact hebt met de 
kinderen uit andere groepen. 
Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, maar het geeft ook 
ontspanning. Er wordt namelijk veel humor gebruikt in kinderboeken en lachen is leuk 
en ook nog gezond! 
Ik lees zelf ook heel graag, in de winter lekker op de bank en in de zomer heerlijk in het 
zonnetje. 
Veel leesplezier allemaal!' 
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TSO-coördinatrice Francis Coense: 
‘Ik ben al 14 jaar overblijfkracht op De Bron, waarvan al 11 jaar ook coördinatrice. Ik 
sta al jaren één dag in de week bij de kleuters. Ik vind het superleuk om gezellig een 
praatje met ze te maken en dan te zorgen dat ze hun trommeltje leeg eten. Het is 
belangrijk die kleintjes vertrouwen te geven, zodat ze het leuk vinden om over te 
blijven.’ 
 
Versier-, luizen- en overblijfmoeder Brenda Westerlaken, moeder van Noa Esmee: 
`Tja, waarom ik versierouder ben? Nou, dat is niet zo moeilijk, want ik ben een 
creatieve moeder die altijd weer iets nieuws verzint om te knutselen of te fröbelen. 
Ook wilde ik graag iets betekenen voor de school waar onze dochter 5 dagen per 
 week haar dagen leerzaam doorbrengt. Ik vind het erg belangrijk om op de hoogte te 
zijn van wat er allemaal speelt op school en de gezichten te kennen bij de namen waar 
onze dochter mee thuis komt. Ik leer nu op een superleuke en gezellige manier 
langzaamaan iedereen kennen. Samen met wat hulpouders en ouders uit de ouderraad 
zorgen we er voor om de school in elk thema te veranderen, zodat het nog meer speelt 
bij de kinderen en de school een gezellig en warm uiterlijk krijgt. Natuurlijk doen we dat 
onder het genot van een koekje en een koffie/theetje en is er de gelegenheid om tijdens 
zo'n versierdag bij te praten over elkaars ervaringen met de kinderen en de school. Heel 
gezellig en ook leerzaam, want niet elke opvoeding is hetzelfde.... 
Daarnaast ben ik luizenouder en pluis ik samen met nog drie moeders iedere eerste 
woensdag na de schoolvakantie uw kinds haar. Dit vind ik belangrijk omdat het helaas 
toch soms voorkomt dat zo'n kriebelbeestje zijn weg heeft gevonden op één van onze 
kinderen bij De Bron. We doen dit op een leuke manier en kletsen wat met de kinderen. 
We geven ze het gevoel dat het helemaal niet erg is als je ze hebt. Want echt, je kunt er 
niks aan doen. Op de schoonste kinderen komen ze. 
Dus het wil helemaal niet zeggen dat je onverzorgd 
bent als je ze hebt. Zodra we wat gevonden hebben, 
melden we dit aan de leerkracht en die zorgt ervoor 
dat de ouders op de hoogte worden gebracht. We 
zullen nooit vertellen wie ze heeft. Dit omdat 
kinderen het een vies iets blijven vinden en elkaar 
ermee zouden kunnen gaan pesten, wat wij 
natuurlijk niet willen op De Bron. Zo'n kriebelochtend is ook altijd heel gezellig. We 
buurten wat bij en leren alle kinderen van de school kennen. Zo voel je je erg betrokken 
bij alles wat er speelt. 
Ook ben ik nog overblijfmoeder op de dinsdag in groep 1/2 en dat is ook al zo leuk om 
te doen. Je merkt aan de kinderen dat ze rust en regelmaat nodig hebben en het fijn  
vinden als er vaste mensen bij hen zijn tussen de middag. Je bouwt echt een band met 
ze op. Ook in een klein uurtje kun je heel veel doen: eten, kletsen, spelen in de hoeken 
en natuurlijk buiten spelen.' 
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D. Leerlingenraad 
 
We vinden het op De Bron belangrijk om te weten hoe onze kinderen de school en ons 
onderwijs ervaren. Daarom houden we, zoals u in hoofdstuk 3C van deze gids heeft 
kunnen lezen, periodiek tevredenheidspeilingen onder onze leerlingen. Daarnaast 
hebben we op school een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit vier leerlingen uit 
groep 7 en vier leerlingen uit groep 8, die allemaal jaarlijks wisselen. De leerlingenraad 
komt ongeveer één keer per maand, samen met één van de leerkrachten, bij elkaar. De 
kinderen bespreken dan hoe het op school gaat en brengen dingen in die hun opvallen 
en storen. Zo is er in het verleden bijvoorbeeld gesproken over meer fietsenrekken, 
hoe om te gaan met pesten in de groep en de invulling van de kleine pauze. Alle 
kinderen hebben ook een taak zoals de vergadering voorzitten, de agenda maken, 
notuleren of aanspreekpunt zijn voor de kinderen buiten de leerlingenraad. Het team 
en de kinderen werken zo op een prettige manier samen aan de ontwikkeling van onze 
school. Een goede zaak! 
 

De leerlingenraad aan het woord: 
 
We vergaderden in het schooljaar 2018/2019 ongeveer één keer per maand op 
woensdag na schooltijd op school, met steeds twee leerkrachten er bij. Soms 
overlegden we extra met de leerlingenraad van De Merlijn. 
 
We zijn afgelopen jaar bezig geweest met het volgende:  

 we mochten mee de feesten regelen, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen (we 
mochten bijv. alles presenteren of leuke rollen spelen) 

 we waren betrokken bij de verbouwing,  we mochten mee beslissen over de 
aankleding, de kleuren en de verdeling van de groepen over de nieuwe lokalen  

 we zetten ons in voor de komst van het kunstgrasveld 

 we mochten het nieuwe vaste goede doel kiezen, we hebben KiKa gekozen 
Ook zijn we naar het kinderparlement geweest. 
Volgend jaar laten we weer van ons horen!  
 
De leerlingenraad van basisschool De Bron:  
Linde, Ize, Nikki en Tristen uit groep 7 en Ruben, Ravi, Yaniek, Elise en Stan uit groep 8 
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5. Regelingen, procedures en afspraken 
 
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste regelingen, procedures en afspraken aan bod. 

 

A. Algemene gedragsregels 
 
We willen een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect, veiligheid en 
vertrouwen, waarbij we er vanuit gaan dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes 
gelijkwaardig zijn. We doen daarom het volgende:  

 we scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen 
 we hebben respect voor elkaar en onderlinge persoons- en/of cultuurgebonden 

verschillen 

 we scheppen voor kinderen voorwaarden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen 
 we besteden actief aandacht aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag 

 we hanteren een niet stereotiepe benadering. 
 
Om het bovenstaande te waarborgen, hanteren we de volgende algemene 
gedragsregels:  
 
Ongewenst gedrag 
Ongewenst gedrag, d.w.z. agressie (waaronder pesten), geweld, seksuele intimidatie, 
discriminatie, vandalisme en diefstal, worden absoluut niet getolereerd.  
 
We vinden dat kinderen nee mogen zeggen als iemand aan hun lijf of spullen komt of 
als iemand zich verbaal of non-verbaal op een vervelende manier uit. We 
leren de kinderen daarom gedragsregels bij ongewenst gedrag van de 
ander.  
In de groepen 1 en 2 is dat een drie-stappenaanpak: 
 stap 1: zeg duidelijk dat je het niet wil 

 stap 2: zeg boos ‘stop, hou op’ 

 stap 3: ga naar de leerkracht. 
Vanaf groep 3 hanteren we een vier-stappenaanpak: 

 stap 1: zeg duidelijk dat je het niet wil 

 stap 2: zeg boos dat je het niet wil 

 stap 3: waarschuw de ander: `Als je nu niet ophoudt, dan……..` 
 stap 4: doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. 
Als de vier stappen niet helpen, haal je hulp van de leerkracht. 
 
Knuffelen en op schoot nemen 
We vinden het gewoon om kinderen te knuffelen en op schoot te nemen als het kind 
dit op prijs stelt. We zien het als een manier om te troosten of veiligheid te bieden. 
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Aan- en uitkleden 
We helpen kinderen, waar nodig, met aan- en uitkleden. We streven er echter naar 
kinderen dit zo spoedig mogelijk zelf te laten doen.  
De onderbouwleerkrachten kleden zich gezamenlijk met de groep in één kleedkamer 
om. 
Vanaf groep 5 kleden de jongens en meisjes zich in gescheiden kleedkamers om. De 
leerkrachten betreden de kleedkamer van de andere sekse alleen als dit nodig is. Zij 
kondigen zich aan door te kloppen en/of te zeggen dat ze er aan komen.   
 
Eén-op-één situatie bij nablijven 
Wanneer uw kind langer dan een kwartier moet nablijven en hierdoor dus met de 
leerkracht alleen zou kunnen zijn, brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
Leerlingen thuis uitnodigen 
Leerkrachten ontvangen een leerling uitsluitend thuis als u hiervan op de hoogte bent 
en er sprake is van meerdere leerlingen. 
 
Schoolkamp 
Tijdens het schoolkamp van groep 8 bestaat de leiding, zo mogelijk, uit mannelijke en 
vrouwelijke begeleiders. Jongens en meisjes slapen gescheiden en er zijn gescheiden 
douches. 
 
Voor iedereen 
Bovenstaande gedragsregels gelden voor alle betrokkenen bij onze school, dus voor 
teamleden, leerlingen, ouders, overblijfkrachten en alle anderen. 
 

B. Machtsmisbruik 
 
We nemen machtsmisbruik serieus en vinden het belangrijk om kinderen te leren dat 
praten helpt als zij met machtsmisbruik te maken hebben gehad. We hebben daarom 
op school twee interne contactpersonen voor machtsmisbruik. Voor kinderen heten 
deze twee contactpersonen de vertrouwensjuffen. Zij stellen zich jaarlijks in de 
groepen 5 tot en met 8 voor en geven dan uitleg over hetgeen zij doen. 
 

Vertrouwensjuffen  
 
Contact 
We hebben twee interne contactpersonen voor machtsmisbruik: juf Ineke en juf 
Rilana. Voor de kinderen heten zij de vertrouwensjuffen. Zowel u zelf als uw kind 
kunnen bij hen terecht met klachten over machtsmisbruik op onze school. Dit kunnen 
klachten zijn over seksuele intimidatie, discriminatie, geweld, agressie of pesten.  
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Zowel ouders als kinderen kunnen met de 
vertrouwensjuffen een afspraak maken. Als 
kinderen dit niet durven of geen geschikt moment 
kunnen vinden om één van de vertrouwensjuffen 
aan te spreken, kunnen zij een briefje in de 
vertrouwenskoffer stoppen. Deze koffer is op slot 
en kan alleen door de vertrouwensjuffen worden 
opengemaakt. Zij benaderen dan zelf het kind. 
 
Gesprek 
Als uw kind een gesprek heeft gehad met een vertrouwensjuf, worden u en de 
groepsleerkracht hiervan alleen op de hoogte gebracht als uw kind dat zelf wil. 
Afhankelijk van de situatie zal de vertrouwensjuf uw kind adviseren met u en/of de 
groepsleerkracht te praten om tot een gesprek of oplossing te komen. De 
groepsleerkracht is dus niet in alle gevallen op de hoogte van gesprekken tussen uw 
kind en de vertrouwensjuf.  
 
De inhoud van de gesprekken tussen u of uw kind en de vertrouwensjuf is 
vertrouwelijk. In gevallen van seksuele intimidatie of mishandeling zijn de 
vertrouwensjuffen echter wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij het 
meldpunt voor kindermishandeling. 
 
Adviserende taak 
De vertrouwensjuffen bemiddelen niet zelf, maar vertellen u of uw kind welke stappen 
ondernomen kunnen worden. Als er naar uw idee sprake is van problemen binnen de 
groep van uw kind, raden wij u dan ook aan om hier de groepsleerkracht over te 
benaderen. Deze kan u helpen om een oplossing te vinden. Dit is niet de taak van de 
vertrouwensjuf. De vertrouwensjuffen geven adviezen en informatie, maar hebben 
geen oplossende taak. 
 
Externe vertrouwenspersoon GGD 
De vertrouwensjuffen kunnen u of uw kind eventueel ook doorverwijzen naar de 
externe vertrouwenspersoon van de GGD. Ook deze heeft een geheimhoudingsplicht 
en mag alleen met toestemming van u of uw kind informatie aan anderen geven. 
 

C. TSO-regels 
 
Bij deelname aan de tussenschoolse opvang (TSO) gelden er zowel voor ouders als voor 
kinderen bepaalde regels.  
 
Voor de kinderen gaat het om het volgende: 

 Je neemt zelf in een broodtrommel je (gezonde) eten mee. Verder neem je 
(afhankelijk van je keus voor de gratis 'schoolmelk' je bidon of een (met gezond 
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drinken) gevulde beker mee. Je trommel en beker zijn van je naam voorzien. Zo kun 
je altijd je spullen terugvinden. 

 Om 12.00 uur ga je onder begeleiding van je overblijfkracht op het schoolplein 
buiten spelen.  

 Als om 12.10 uur de bel gaat ga je naar binnen, haal je je eten en drinken uit je tas 
en ga je meteen naar je (vaste) overblijflokaal, meteen omdat de overblijfkracht je 
anders misschien onnodig gaat zoeken. 

 Je luistert naar de overblijfkracht. De overblijfkracht luistert ook naar jou als je iets 
wilt bespreken. 

 Als iedereen aan tafel zit, doe je mee aan het gebed dan wel houd je stilte voor 
degenen die bidden.  

 Je eet en drinkt netjes en rustig, dus niet met volle mond praten, geen boeren of 
winden laten, afblijven van andermans eten en drinken en geen andere spullen op 
tafel dan het eten en drinken. 

 Je blijft tijdens het eten en drinken aan tafel zitten, ook als jijzelf al klaar bent en 
anderen nog niet; je wacht met van tafel gaan tot alle kinderen klaar zijn. 

 Na het eten en drinken ruim je zelf je eigen spullen op. Als je daartoe door de 
overblijfkracht wordt aangewezen, help je daarnaast nog met het schoonmaken van 
de tafels en het terugzetten van de stoelen e.d.. 

 Als de overblijfkracht heeft aangegeven dat je mag gaan spelen, dan doe je dit 
uitsluitend in de daartoe door de overblijfkracht 
aangewezen ruimte. Je mag die ruimte alleen verlaten 
met toestemming van de overblijfkracht. 

 Als je tijdens het spelen naar de wc moet, meld je dit aan 
de overblijfkracht. Als de overblijfkracht je toestemming 
geeft om te gaan, ga je alleen en dus niet met vriendjes of 
vriendinnetjes. Als je klaar bent, blijf je niet op de wc 
hangen maar ga je weer direct terug naar je 
overblijfgroep. 

 Je gaat netjes om met de spullen van de TSO, van school en van de andere kinderen 
en gebruikt geen ander (spel)materiaal dan dat je tijdens de TSO mag gebruiken. 

 Je mag geen speelgoed van thuis meenemen. 

 Activiteiten zoals rennen, tikkertje doen en verstoppertje mogen alleen buiten. 

 Wanneer het einde speeltijd is, ruim je samen met de overblijfkracht op. 
 Ongewenst gedrag, d.w.z. agressie (waaronder pesten), geweld, seksuele 

intimidatie, discriminatie, vandalisme en diefstal, worden absoluut niet getolereerd. 
Als de overblijfkracht bemerkt dat dit toch gebeurt, dan rapporteert zij dit aan je 
eigen leerkracht, die je een waarschuwingsbrief meegeeft. Als je gedrag of optreden 
daarna niet verandert, geeft de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO dit door 
aan de directie, die de strafmaat bepaalt en je een tweede brief meegeeft. Bij geen 
aantoonbare verbetering in gedrag of optreden treedt de directie in overleg met je 
ouders. Dit kan er toe leiden dat de toegang tot de TSO je voorgoed ontzegd wordt. 
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Voor de ouders gelden de onderstaande regels: 

 Neem bovenstaande TSO-regels voor de kinderen zorgvuldig met uw kind(eren) 
door. 

 We zien graag dat u uw kinderen voor het overblijven een gezonde lunch meegeeft. 
Naast boterhammen, kunnen de kinderen bijvoorbeeld wat groente of fruit 

meenemen. We zien liever geen snoepjes en calorierijke koeken. Deze zullen onze 
overblijfkrachten mee terug naar huis geven. Tijdens het overblijven krijgen de 

kinderen water of melk te drinken. Eventueel kunt u zelf iets anders meegeven, het 
liefst natuurlijk caloriearm.  

 Geef uw kind een broodtrommel en een beker mee die van naam zijn voorzien.  
 Laat uw kind kleding dragen die vies mag worden. 

 Zorg dat de overblijfkracht een door u ondertekend briefje ontvangt wanneer uw 
kind op zijn vaste overblijfdag bij een vriendje of vriendinnetje thuis gaat eten. 

 Geef belangrijke wijzingen ten opzichte van de door u via het aanmeldingsformulier 
verstrekte informatie tijdig door, denk bijvoorbeeld aan veranderingen in 
(nood)telefoonnummers en allergieën. 

 Zorg dat u steeds tijdig voor de TSO betaalt. Bij regelmatige wanbetaling schakelt de 
financieel coördinator de directie in, die in het uiterste geval kan besluiten om uw 
kind(eren) de toegang tot de TSO te ontzeggen. 

 Als de directie met u contact opneemt vanwege wangedrag van uw kind tijdens de 
TSO, bespreek dit dan serieus met uw kind. 

 
We vertrouwen op de medewerking van ouders en kinderen zodat de TSO goed, 
gezellig en ontspannen kan verlopen. 
 

D. Leerplicht, absentie en verlof  
 

Leerplicht  
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. 
Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw 
kind 5 uur per week thuis houden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen 
toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur. Als uw kind zes jaar 
is, is het volledig leerplichtig. 
 

Afwezigheid 
Als uw kind niet of later op school komt, dient u dit tijdig aan school door te geven. Als 
uw kind zonder bericht afwezig is, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.  
We registreren in alle gevallen de absentie van uw kind.  
 
Bij regelmatige afwezigheid van uw kind of bij regelmatig te laat komen gaat de 
leerkracht in gesprek met de leerling en ouders. Als dit gesprek niet het beoogde 
resultaat oplevert, dan nodigen we de ouders uit voor een preventief gesprek met de 
leerplichtambtenaar. Eventueel consulteren we de jeugdarts van de GGD. 
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Nieuw verzuimbeleid  
We hebben aandacht en zorg voor leerlingen die regelmatig of langdurig afwezig zijn. 
Door structureel aandacht te besteden aan de leerling en waar nodig of gewenst de 
jeugdarts of leerplichtambtenaar te consulteren kan de kwaliteit van zorg 
geoptimaliseerd worden. Bij het verzuimbeleid werken drie partijen samen: 

 De Bron 
 een jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant 

 de leerplichtambtenaar van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.  
De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden als adviseur beschikbaar voor onze 
school. 
 
De werkwijze  
De Bron is in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en de gemeente ’s-
Hertogenbosch binnen het Primair Onderwijs een pilot (ziekte)verzuim gestart. Bij 
opvallend (ziekte)verzuim gaan we in gesprek met ouders en laten we ons zo nodig 
adviseren door de jeugdarts of leerplichtambtenaar. We vinden het belangrijk dat de 
leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.  
 

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek 
We werken met de volgende criteria voor een uitnodiging voor een verzuimgesprek: 

 in een periode van 2 maanden drie keer (of meer) één of twee dagen ziek gemeld 
 onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achter elkaar 

 meer dan 4 dagen ziek gemeld verspreid over de afgelopen maand  

 opvallend ziekteverzuim, bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis 

 tot 7 keer te laat komen 
 tot twee dagdelen spijbelen. 
De ouders en de leerling waarvan het (ziekte)verzuim aan één van deze criteria 
voldoet, nodigen we uit voor een gesprek op school met de leerkracht/IB-er. Zij 
ontvangen hiervoor een brief of een telefonische uitnodiging. De ouders ontvangen 
een overzicht van het verzuim. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging 
volgen voor een consult bij de jeugdarts of leerplichtambtenaar.  
 

Wat doet de jeugdarts?  
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, 
onderzoekt eventueel de leerling en zoekt samen met de ouders en leerling naar 
gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens 
geeft de jeugdarts tips aan de ouders, leerling en school voor het optimaliseren van 
deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het 
medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met 
toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.  
 
Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?  
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd  
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schoolverzuim met als doel terug-/toeleiding naar een (passend) onderwijsprogramma. 
Vroegtijdige inzet van hulp staat hierin voorop. De aanpak van leerplicht is maatwerk 
waarin wordt samengewerkt met ketenpartners. 
 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties 
De wet laat het slechts beperkt toe om aan kinderen buiten de schoolvakanties 
vakantieverlof toe te kennen. Vakantieverlof is uitsluitend mogelijk als het wegens de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is om buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan én het de enige 
mogelijkheid in het schooljaar is om één maal met het 
gezin op vakantie te kunnen gaan. Verzoeken om 
vakantieverlof dienen minimaal twee maanden van 
tevoren bij de directie te worden ingediend, via het hiertoe 
bij de directie verkrijgbare formulier én onder overlegging 
van een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat verlof 
binnen de officiële schoolvakanties in het hele schooljaar 
niet één keer mogelijk is.  
 

De directie wijst een verzoek om vakantieverlof buiten de schoolvakanties in elk geval 
af als het vanwege de volgende redenen wordt aangevraagd: 

 familiebezoek in het buitenland 

 vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding 
 vakantie in verband met een gewonnen prijs 

 vakantie bij gebrek aan een andere boekingsmogelijkheid 

 uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie 
te gaan 

 eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte 

 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 
Er kunnen externe omstandigheden buiten de wil van het kind of de ouders 
plaatsvinden waardoor er extra verlof verleend kan worden. De 
beslissingsbevoegdheid ligt bij de schooldirecteur als het gaat om minder dan tien 
dagen. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij de 
schooldirecteur heeft gehoord. 
 
Tien schooldagen of minder 
De directie kan voor tien of minder schooldagen per jaar aan kinderen verlof 
toekennen voor de volgende zaken: 

 verhuizing, maximaal 1 dag (binnenland) 

 het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad binnen 
de woonplaats: maximaal  1 dag 
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 het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad buiten 
de woonplaats: maximaal  2 dagen 

 ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, periode in 
overleg met de directeur 

 overlijden van bloedverwanten in de 1e graad, maximaal 4 dagen 
overlijden van bloedverwanten in de 2e graad, maximaal 2 dagen. Buiten Nederland 
maar binnen Europa maximaal 5 dagen. Buiten Europa maximaal tien dagen. 
overlijden van bloedverwanten in de 3e of 4e graad, maximaal 1 dag 

 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders, voor 1 dag  

 andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, geen  
vakantieverlof zijnde, bijvoorbeeld een religieuze feestdag: maximaal 1 vrije dag     
(2 dagen van te voren aanvragen). 
 

U dient een verlofverzoek voor één van bovenstaande zaken vooraf of binnen twee 
dagen na ontstaan van de verhindering bij de directie in te dienen, middels het hiertoe 
bij de directie verkrijgbare formulier. 
 
Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per jaar 
Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale 
indicatie. In verband met een eventuele bezwaarprocedure dient u de aanvraag ten 
minste 8 weken van tevoren bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in te 
dienen. 

 
Aanvraagprocedure 
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige 
omstandigheden kunt u bij de directeur van de school een aanvraagformulier ophalen. 
Dit formulier moet u, volledig en naar waarheid ingevuld, indienen, compleet met 
relevante aanvullende stukken. 
 
Als u voor uw kind vakantieverlof of extra verlof krijgt toegekend, dient u altijd zelf nog 
bij de leerkracht melding te maken van de tijdelijke afwezigheid van uw kind. U krijgt 
dan ook eventuele huiswerkopdrachten voor uw kind mee. 
 
Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing 
niet eens, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U dient dan een bezwaarschrift op te 
stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. 
 
Geen toestemming, toch weg? 
Als u geen toestemming voor extra verlof voor uw kind(eren) heeft en u houdt uw 
kind(eren) toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij 
de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat 
geval oproepen en kan besluiten proces-verbaal op te maken. 
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E. Financiële bijdrage ouders en sponsoring 
 

Contributie oudervereniging                                                              
We vragen ouders/verzorgers op De Bron geen ouderbijdrage. Wel vragen we 
ouders/verzorgers om lid te worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap van de 
oudervereniging is vrijwillig, maar als u er voor kiest om lid te worden bent u verplicht 
om per kind een jaarlijkse contributie van € 30,= te betalen. Gelukkig zijn op De Bron 
vrijwel alle ouders lid en betalen zij ook trouw hun contributie want anders zouden wij 
geen geld hebben voor allerlei activiteiten waarvoor wij als school van het ministerie 
geen vergoeding ontvangen zoals voor Sinterklaas, het Kerstfeest, carnaval, Pasen, de 
Koningsspelen, het creaproject, De Bron's got talent en excursies.                                                                      
 
Alle ouders/verzorgers die (nog) geen doorlopende machtiging voor het afschrijven van 
de contributie hebben afgegeven, ontvangen aan het begin van het schooljaar een 
folder over de oudervereniging en een begeleidende brief met het verzoek om in het 
nieuwe schooljaar (weer) lid te worden en contributie te betalen. Ouders/ verzorgers 
van kinderen die tussentijds instromen, ontvangen tijdens het introductiegesprek met 
de coördinator oudercontacten & PR of één van de OR-leden een aangepaste brief met 
folder.                                     
 
Vanzelfsprekend geeft de penningmeester van de oudervereniging de leden tijdens de 
jaarvergadering inzicht in de gedane en voorgenomen besteding van hun contributie.      
                                                         

Extra financiële bijdrage 
De Bron is erg terughoudend in het vragen van financiële bijdrages van  

ouders/verzorgers. Het kan echter zijn dat er in de loop van 
het schooljaar initiatieven tot bijvoorbeeld extra excursies 
worden genomen die niet in de ouderraads- of 
schoolbegroting zijn opgenomen en die we toch erg 
belangrijk vinden om te laten plaatsvinden. We behouden 
ons daarom, met instemming van de MR, het recht voor om 
u in voorkomende gevallen om een financiële bijdrage te 
vragen. Wij streven naar een maximum van € 7,50 per 
activiteit.  

 
Sponsoring 
Scholen krijgen steeds vaker te maken met sponsoring, d.w.z. dat scholen van een 
sponsor geld, goederen of diensten krijgen in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe 
tegenprestatie. Sponsoring is een mooie gelegenheid voor de school om de 
maatschappij dichterbij de leerling te brengen. Sponsoring biedt kansen, want het kan 
een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar aan sponsoring zijn ook risico`s 
verbonden, omdat leerlingen makkelijk te beïnvloeden zijn. Het is dus belangrijk dat 
sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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heeft daarom samen met onderwijsorganisaties en andere 
belangenbehartigingsorganisaties begin 2009 een convenant gesloten waarin 
afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd.  
 
Gedragsregels 
Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gelden voor ons de volgende 
gedragsregels: 

 De samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden. 

 Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden en de uitvoering van de 
kernactiviteiten van de school mag hiervan niet afhankelijk worden. 

 In lesmaterialen mag geen reclame voorkomen, ook niet impliciet. De objectiviteit 
en betrouwbaarheid van het onderwijs mag niet in het geding zijn. 

 Sponsoring mag niet misleidend zijn en mag niet appelleren aan gevoelens van 
angst of bijgelovigheid van leerlingen. 

 Sponsoring moet een gezonde en verantwoorde leefstijl aanmoedigen. 

 Bij de aanschaf van (computer)apparatuur mag het niet zo zijn dat een aanvullende 
afname van bijvoorbeeld software van de sponsor verplicht is of dat het gebruik van 
software van een ander bedrijf wordt verboden. 
 

Klachten over reclame 
Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Als u een klacht heeft over de 
inhoud van de reclame, kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie, zie 
www.reclamecode.nl. 
Als u andere klachten heeft over de invulling of uitvoering van het sponsorbeleid op 
school, dan dient u de klachtenprocedure te volgen zoals neergelegd in paragraaf J van 
dit hoofdstuk. 
 

F. Verzekeringen 
 
De Stichting Leijestroom heeft voor onze school o.a. een aansprakelijkheidsverzekering 
bedrijven, een aansprakelijkheidsverzekering werknemers/bestuurders en een 
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Midden 
Brabant Advies te Vught, tel. 073-6560960. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 
Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt ons tegen financiële aanspraken van 
derden, zoals ouders, in verband met toegebrachte materiële schade (zaakschade) en 
personenschade (letselschade). 
 

Aansprakelijkheidsverzekering werknemers/bestuurders 
Deze verzekering voor werknemers biedt o.a. een adequate dekking voor aanspraken 
van werknemers die tijdens werktijd een verkeersongeval veroorzaken en zelf schade 
oplopen.  

http://www.reclamecode.nl/


64 
 
Basisschool De Bron Uitgebreide schoolgids  juli 2019 

 

Ongevallenverzekering  
De schoolongevallenverzekering geeft een dekking voor alle aanspraken voortvloeiend 
uit ongevallen die gebeuren tijdens schoolactiviteiten en onderweg naar en van school 
(maximaal een uur heen en een uur terug).  
 

G. Vervoer 
 

Per auto 
Leerkrachten, ouders en anderen die 
tijdens schooltijd per auto leerlingen 
vervoeren dienen aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
 

 De bestuurder van de auto en de auto 
waarin hij rijdt moeten aan alle wettelijke eisen voldoen. 

 De bestuurder mag de leerlingen zowel voorin als achterin vervoeren. Het is echter 
verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde airbag te zetten. Kan het 
niet anders, dan zet de bestuurder de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.  

 De bestuurder vervoert alle kinderen op de door de fabrikant voorgeschreven 
manier in gordels (dus niet het schuine deel onder de arm of achter langs het 
lichaam). De bestuurder mag niet meer kinderen vervoeren dan het aantal 
aanwezige gordels.  

 De bestuurder vervoert eigen kinderen, kleiner dan 1.35 meter, in een kinderzitje 
voorzien van het keuringslabel ECE 44/03 of 44/04. Andere kinderen kleiner dan  
1.35 meter hoeven niet in een kinderzitje (wettelijke regeling).  

 De bestuurder of diens bijrijder weet de plaats van bestemming en de route.  
Ouders en andere niet-werknemers die kinderen vervoeren doen dit op vrijwillige 
basis. Zij kunnen schade geleden bij of vanwege het vervoer van de kinderen daarom 
niet verhalen op school en/of het bestuur. 
 

Per fiets 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan nooit als groep met de fiets.  
Als de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ergens per fiets heen gaan, dragen alle 
kinderen en hun begeleiders verkeershesjes. Daarnaast spreekt de groepsleerkracht 
met de kinderen duidelijke gedragsregels af.  
 
De leerkracht regelt de begeleiding als volgt: 
Groep 5 en 6: 
 10 kinderen en minder: 2 volwassen begeleiders 

 20 tot 29 kinderen:  3 volwassen begeleiders 

 30 tot 40 kinderen:  4 volwassen begeleiders 
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Groep 7 en 8 

 10 kinderen en minder: 2 volwassen begeleiders 
 20 tot 29 kinderen:  2 volwassen begeleiders 

 30 tot 40 kinderen:  3 volwassen begeleiders 
 
Alle kinderen en begeleiders dienen over deugdelijke fietsen te beschikken. 
Begeleiders nemen uitsluitend kinderen achterop als hun eigen fiets van alle verplichte 
onderdelen is voorzien. 

 
Alle leerlingen zijn, ook tijdens de uitstapjes per fiets, via de ongevallenverzekering 
verzekerd. 
 

H. Privacy 
 
Foto`s 
Het team en de OR maken bij veel activiteiten foto`s. Veel van deze foto’s plaatsen we 
op onze site. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij op onze site een foto van uw kind 
zetten, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier of na inschrijving rechtstreeks 
bij de directie. Dan houden we hier rekening mee. 
 

DVD-opname 
Wij maken soms DVD-opnames in de klas. Daar kunnen verschillende redenen voor  
zijn, bijv. DVD-interactiebegeleiding. Deze opnames zijn, mede vanwege de privacy van 
uw kind, alleen voor intern gebruik. Als we een specifieke reden hebben voor een DVD-
observatie van uw kind, dan vragen wij u vanzelfsprekend eerst toestemming.  

 

Overdracht gegevens aan andere scholen 
Als uw kind aan het eind van groep 8 onze school verlaat, vullen we voor de 
middelbare school waar uw kind naar toe gaat een overdrachtsformulier in met daarop 
summiere kennisgegevens. We vragen u dit formulier in tweevoud te tekenen. Eén 
exemplaar is voor u zelf, het andere exemplaar is voor de nieuwe school van uw kind. 
In de meeste gevallen zult u dit formulier daar zelf, samen met uw kind, tijdens een 
kennismakingsgesprek afgeven.  
 
Als uw kind, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, tussentijds naar een andere basisschool 
gaat, maken we voor de nieuwe school een onderwijskundig rapport op. Dit is een 
uitgebreid rapport dat enige tijd vergt om in te vullen. Als we ruim op tijd weten dat 
uw kind van school gaat, geven we u het rapport mee. Dan kunt u het vóór 
overhandiging aan de nieuwe school zelf ook bekijken. Ingeval van een plotselinge 
overgang naar een andere school, sturen we de nieuwe school, en desgewenst ook u, 
een exemplaar op.   
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H. Toelating, schorsing en verwijdering 
 

Toelating leerlingen andere basisscholen  
Aan toelating van leerlingen van een andere basisschool, stellen we de volgende 
voorwaarden: 
 De school van afkomst heeft een gedegen onderwijskundig rapport verstrekt, 

waaruit blijkt dat uw kind thuishoort op een reguliere basisschool. 

 Uw kind is niet door het Samenwerkingsverband De Meierij naar een andere school 
voor speciaal (basis)onderwijs verwezen. 

 We hebben bij verwacht probleemgedrag de mogelijkheid om uw kind in een groep 
te plaatsen waar de zorglast van de leerkracht niet te groot is. Dit geldt ook voor 
kinderen die u uit een school voor speciaal basisonderwijs wilt laten terugplaatsen.  

 Uw kind komt een aantal dagen proefdraaien. 
 
Als u zelf bepaalde voorwaarden stelt aan de toelating van uw kind, zoals vrijstelling 
van de viering van bepaalde feesten, zal de directie zich beraden of uw overtuiging 
binnen onze school voldoende ruimte kan krijgen zonder dat daardoor de gewone gang 
van zaken in gevaar komt. Beslist de directie positief, dan worden eventuele afspraken 
hieromtrent schriftelijk vastgelegd. 
 

Schorsing en  verwijdering 
Als naar het oordeel van het bevoegd gezag een kind (of een ouder) een bedreiging 
vormt voor de veiligheid van anderen binnen de school, is het denkbaar dat tot 
schorsing moet worden overgegaan. Schorsing vindt alleen plaats als de betrokken 
leerling (of ouder) door zijn aanwezigheid de goede gang van zaken dan wel de 
veiligheid van anderen direct in gevaar brengt. 
 
We realiseren ons dat een besluit tot schorsing een verantwoordelijke beslissing is met 
mogelijk vergaande consequenties. Dit omdat de mogelijkheid bestaat dat het kind na 
een schorsing uiteindelijk niet terug kan keren, maar zal moeten worden verwijderd. 
Het bevoegd gezag beslist daarom pas tot schorsing en/of verwijdering als er eerst 
gesprekken zijn gevoerd met de betrokken ouders/verzorgers en met de eventueel 
betrokken instanties.   
 

Plaatsing op een andere school 
Als het bevoegd gezag besloten heeft een leerling te verwijderen, zal het bevoegd 
gezag zich gedurende acht weken tot het uiterste inspannen om de leerling op een 
andere school te plaatsen. Het bevoegd gezag doet van alle plaatsingspogingen 
schriftelijk verslag aan alle betrokkenen. 

 
I. Klachtenregeling 
 
Het kan voorkomen dat er op school iets gebeurt waar u problemen mee heeft. U kunt  
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dan een klacht indienen. 
 

Drie soorten klachten 
We onderscheiden drie soorten klachten: 

 klachten over machtsmisbruik 

 klachten over de inhoud van reclame bij sponsoring 

 klachten over overige zaken. 
Voor het indienen van klachten over machtsmisbruik verwijzen wij u naar paragraaf B 
van dit hoofdstuk, voor het indienen van klachten over de inhoud van reclame bij 
sponsoring verwijzen wij u naar paragraaf E van dit hoofdstuk.  

 
Klachtenprocedure 
Voor het indienen van klachten over overige zaken, hanteren we de volgende 
klachtenprocedure: 
1. U meldt zich bij de groepsleerkracht van uw kind en vraagt aandacht voor uw 

klacht. In verreweg de meeste gevallen zal de leerkracht zelf of samen met u in 
actie komen met als doel het probleem op te lossen.  

2. Mocht u met de leerkracht niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kunt u 
terecht bij de directie.  

3. Mocht de behandeling door de directie ook niet tot een oplossing leiden, dan kunt 
u zich melden bij de voorzitter van het schoolbestuur.  

4.  In laatste instantie kunt u uw klacht deponeren bij de Klachtencommissie.  
 

Klachtencommissie 
De Klachtencommissie waar u zich toe dient te wenden is de Regionale  
Klachtencommissie Stichting KOMM. Deze commissie  is samengesteld  uit een  
vertegenwoordiger van ouders, een bestuurslid en een onafhankelijke voorzitter. De 
klachtencommissie behandelt uw klacht pas als alle eerdere stappen uit de 
klachtenprocedure zijn doorlopen.  
De uitgebreide klachtenregeling van de Stichting KOMM ligt ter inzage op school.  
Het adres en het 
telefoonnummer van de 
Stichting KOMM staan 
achter in de praktische 
schoolgids.  
 

J. Overig 
 
Naast bovenstaande regelingen, procedures en afspraken, hanteren we op De Bron 
ook nog: 
 een protocol oktober/november/decemberleerlingen 

 een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen  

 een protocol informatievoorziening bij gescheiden ouders. 
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Deze protocollen staan op onze site www.bsdebron.nl. 
Alle overige schoolafspraken liggen ter inzage bij de directie. 

 
  

http://www.bsdebron.nl/
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SAMENVATTING 
 

Wie zijn wij? 
 

De Bron is een christelijke school. Wij leren de kinderen de christelijke normen en 
waarden, maar hebben respect en aandacht voor ieders levensovertuiging.  

 
Samen met onze buren, Montessorischool Merlijn en het Kinderspeelkasteel, vormen 
wij het Kindcentrum Maaspoort. Gezamenlijk bieden wij kinderen van 0 tot 13 jaar een 
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan.  

 
Waar staan wij voor? 
 

De Bron staat voor:  
 

 Overzicht en onderlinge betrokkenheid   
De Bron is klein en overzichtelijk waardoor kinderen, ouders en team elkaar kennen 
en betrokken zijn. De communicatie is laagdrempelig en de informatievoorziening 
goed. 
 

 Veilig schoolklimaat en plezier in school 
We streven er naar dat de kinderen zich bij ons veilig voelen en met plezier naar 
school gaan. Dit doen we door de kinderen serieus te nemen, o.a. via onze 
leerlingenraad, en door duidelijke gedragsregels te hanteren.  Ook leiden we elk 
jaar een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 op tot mediator om bij kleine 
conflicten te bemiddelen. 
 

 Werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid 
Wij besteden veel aandacht aan het werken aan zelfvertrouwen en sociale 
weerbaarheid. Dit doen we niet op een vast tijdstip in de week, maar steeds als er 
bij individuele kinderen of in de groep zaken spelen. We gebruiken hiervoor de 
Fidesmethode. Fides staat voor geloof en vertrouwen van een kind in zichzelf.  
Hiernaast proberen we alle leerlingen van groep 7 een weerbaarheidstraining te 
geven. Voor kinderen die opvallen door te bescheiden of te dominant gedrag, 
verzorgen we extra sociale vaardigheidstrainingen.  
 

 Aandacht en zorg voor elk kind 
Wij geven elk kind zo veel mogelijk aandacht en zo goed mogelijke zorg. Hier 
starten we al mee een paar weken voordat uw kind bij ons instroomt. We beginnen 
met een introductie voor u en uw kind. Daarna volgen we uw kind met ons 
leerlingvolgsysteem en hebben we met u contact tijdens persoonlijke afspraken en 
via onze rapporten. Voor kinderen die meer zorg nodig hebben,  
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beschikken we over Remedial Teaching. Daarnaast hebben we goede contacten 
met externe instanties voor kinderen die wij als school alleen niet genoeg kunnen 
helpen.   
 

 Zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat 
We hanteren een onderwijsmodel met behulp waarvan de kinderen zelfstandig 
leren spelen, denken en werken. Dit model heet het GIP-model. Het kent vaste 
structuren, ritmes en hulpmiddelen, waardoor kinderen van jongs af aan weten 
waar ze aan toe zijn en houvast hebben om te plannen.  Eén element van het GIP-
model is de getrapte instructie, waardoor elk kind net zo veel uitleg krijgt als het 
nodig heeft. Hierdoor bieden we onderwijs op maat. Hierbij gebruiken we moderne 
methodes en hulpmiddelen, zoals digiborden.  
 

 Sport, cultuur en techniek 
De Bron besteedt veel aandacht aan sport, cultuur en techniek.  
Ons sportaanbod voorziet er in dat kinderen vaak en op verschillende manieren 
bewegen en kennismaken met sportverenigingen.  
Op cultureel vlak bieden wij een programma aan dat varieert van creatieve lessen 
tot het bezoeken van theatervoorstellingen en het maken van excursies.  
Techniek heeft bij ons een structurele en geïntegreerde plek in ons onderwijs. De 
kinderen krijgen technieklessen, doorlopen techniekcircuits, ontvangen 
gastsprekers en bezoeken bedrijven.  

 
Wat bieden wij?  
Wij bieden u en uw kind een basisschoolperiode met aandacht, kwaliteit en sfeer. 
Samen met u, bereiden wij uw kind voor op een volwaardige deelname aan onze 
multiculturele samenleving. Dit doen we door intensief te werken aan een brede 
ontwikkeling van uw kind.  
 

Nieuwsgierig? 
U bent van harte welkom voor een persoonlijk 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. Als 
u belt voor een afspraak, maakt de directie 
graag tijd voor u vrij. Eerst een kijkje nemen 
op onze site www.bsdebron.nl kan natuurlijk 
ook. We hopen u en uw kind(eren) snel op De 
Bron te zien! 
 

 

 

 
 

http://www.bsdebron.nl/

