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voorwoord

organisatie van het onderwijs, de zorg voor  
kinderen, de resultaten van het afgelopen 
schooljaar en de doelen en speerpunten voor 
het komende schooljaar. Naast deze schoolgids 
ontvangt u van ons een schoolkalender. Alle prak-
tische informatie vindt u op de website van onze 
school. www.brembocht.nl 

We beschouwen deze gids als een uitnodiging om 
kennis te nemen van onze bedoelingen. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze gids, dan 
willen wij daarover graag met u in gesprek.
 
U bent van harte welkom om eens een kijkje bij 
ons te nemen.

Team De Brembocht

Voor u ligt de schoolgids van De Brembocht voor 
het schooljaar 2018-2019. 

De basisschooltijd is een belangrijke periode in 
een kinderleven en als ouders kies je een school 
dan ook met zorg. De schoolgids is voor ouders 
een hulpmiddel bij het maken van een weloverwo-
gen schoolkeuze en een mooie manier om de ont-
wikkelingen in de school te volgen. Tevens geeft 
het ouders een beeld van wat de school te bieden 
heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer 
en in wat kinderen er leren. Deze gids geeft aan 
waar De Brembocht voor staat, welke uitgangs-
punten we hanteren en welke keuzes de school 
maakt om de kwaliteit van het onderwijs te  
realiseren. U vindt informatie over onder meer de 
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1 de school

Schets Basisschool De Brembocht
Basisschool De Brembocht is één van de 16 scho-
len die vallen onder stichting Veldvest.
De school is opgericht op 1 augustus 1972 en be-
vindt zich in de wijk ’t Look. De naam De Brem-
bocht is bedacht, omdat de school gebouwd werd 
op een veld dat vol stond met bremstruiken. Het 
schoolgebouw is in drie fasen gebouwd. In 2002 
is het schoolgebouw ingrijpend verbouwd. Vanuit 
een kwaliteitsimpuls zijn in schooljaar 2017-2018 
de plafonds, wanden, vloeren en het meubilair 
vernieuwd. Daarnaast is er in de hele school wifi 
aangelegd en zijn er in alle groepen nieuwe digi-
borden geplaatst.
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 zitten er 
ongeveer 193 leerlingen op onze school, die ver-
deeld zijn over 8 groepen. De leerlingen die onze 
school bezoeken zijn voornamelijk afkomstig uit 
de wijk ’t Look (76%) en Zonderwijk (14%).       

Basisschool De Brembocht is een katholieke school. 
Dit betekent niet dat er alleen katholieke kinde-
ren op school zitten. Leerlingen met een andere 
geloofsovertuiging zijn ook van harte welkom. De 
school gaat uit van begrip, waardering en acceptatie 
van diverse culturen en geloofsovertuigingen. 

Het team
Het team van De Brembocht bestaat uit 18 per-
sonen. Het gaat hierbij om leden van het direc-
tieteam, regisseur, leermonitor, leerkrachten, een 
administratieve kracht en een conciërge. Daar-
naast zijn er studenten van diverse opleidingen. 
De leermonitor en regisseur ondersteunen het 
proces, gericht op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen, de onderwijsinhoud en het verhogen 
van de kwaliteit van het handelingsrepertoire van 
de leerkrachten.

Directie
De directie bestaat uit twee personen: Hera van de 
Laar (directeur) en Nikki de Jong (regisseur).
De directeur en de regisseur geven sturing aan 
het team en geven vorm aan strategisch, onder-
wijskundig en personeelsbeleid. De directeur is 
eindverantwoordelijk.

Administratie
Ellen Koppelman is de administratieve kracht 
binnen de school. Voor u als ouder is zij het aan-
spreekpunt ten aanzien van de leerlingenadmini-
stratie (adreswijzigingen), het aanvragen van verlof 
en het verstrekken van diverse formulieren.
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de (wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen.
Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden 
uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Hierbij 
valt te denken aan toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal, medische gegevens, etc.

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om 
persoonsgegevens van uw kind te delen met andere 
organisaties of kunnen er commerciële derde partijen 
verzocht worden te ondersteunen in het verwerken 
van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. 
Dit gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoor-
delijkheid van Veldvest. Met deze organisaties zijn 
(verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. 
is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en 
hoe deze gegevens beveiligd worden. De persoonsge-
gevens van uw kind worden zoveel mogelijk geco-
deerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij 
de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun 
werk nodig hebben. Daarnaast worden de gegevens 
niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te 
lezen in de privacyverklaring van Veldvest, te vinden 
op de website www.veldvest.nl. Tevens vindt u hier 
het privacyreglement van de Stichting. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Functionaris Gegevensbescherming via e-mail 
privacy@veldvest.nl. 

Aanmelden van leerlingen
Voordat u uw kind aanmeldt op onze school 
kunt u zich uitgebreid laten informeren over ons 
onderwijs. Dat kan door middel van de schoolgids, 
de website (www.brembocht.nl), maar vooral door 
ons een bezoek te brengen. In een persoonlijk 
gesprek met de directeur, regisseur of teamlid kunt 
u al uw vragen stellen over de school, onze manier 
van werken en onze zorg voor kinderen. 
Elk jaar organiseren we twee kijkmomenten voor 
ouders van peuters. We bieden de mogelijkheid 
aan ouders van aanstaande vierjarigen om zich 
op De Brembocht te komen oriënteren. Er wordt 
uitleg gegeven over de uitgangspunten van beleid, 
wederzijdse verwachtingen worden gedeeld en ou-
ders worden geïnformeerd over de samenwerking 
met Korein. Uiteraard is er dan volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen.  

Het bevoegd gezag: stichting Veldvest
De school valt onder het bestuur van stichting 
Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 
1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school 
voor speciaal onderwijs. De scholen bevinden 
zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, 
Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, 
protestants-christelijke of algemeen-bijzondere 
grondslag. Meer informatie over de Stichting kunt 
u vinden op www.stichtingveldvest.nl 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  
(AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene  
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Dat betekent dat dezelfde privacy-
wetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG 
zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding 
van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden 
voor organisaties en werkgevers en dezelfde, stevige 
bevoegdheden voor alle Europese privacy toezicht-
houders.

Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen 
persoonsgegevens. Een goede omgang met deze ge-
gevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is 
voor Veldvest van groot belang. Als onderwijsinstel-
ling is Veldvest genoodzaakt persoonsgegevens van 
uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks 
van u als ouder zijn ontvangen, te verwerken om aan 
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2 waar De Brembocht voor staat
Wij gaan uit van de volgende basisbehoeften voor het 
welbevinden en een actieve, gemotiveerde leerhou-
ding van kinderen:
•  relatie: welkom zijn en je veilig en gewaardeerd 

voelen;
•  competentie: geloof en plezier hebben in eigen 

kunnen;
•  autonomie: ruimte krijgen en mogen oefenen in het 

zelf kiezen, zelf leren verantwoordelijkheid te dragen.

Op De Brembocht staat het welbevinden van kinde-
ren hoog in het vaandel. We zijn een school waar een 
kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en 
gewaardeerd wordt. De sfeer in de groep speelt hier-
bij een grote rol. Tot aan de herfstvakantie besteden 
we extra aandacht aan het groepsdynamisch proces. 
Wij zien graag dat de leerlingen op een vriendelijke 
en positieve manier met elkaar omgaan. Dit doen 
we als team vanuit een aantal pedagogische metho-
dieken, o.a. KiVa en de Gelukskoffer. Om een gevoel 
van veiligheid te creëren, streven we naar duidelijk-
heid, rust en helderheid over wat we van kinderen 
verwachten.
Onze school wil kinderen optimaal begeleiden in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid. Dit betekent dat 
we niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardig-
heden bijbrengen die ieder kind nodig heeft om vol-
waardig deel te kunnen nemen aan onze maatschap-
pij. Deelnemen aan een complexe samenleving moet 

Onze missie ‘Samen maken we het verschil’
Elk kind is anders, beleeft dingen anders, heeft 
een andere achtergrond met andere waarden en 
normen. Inspelen op en tegemoet komen aan de 
verschillen tussen kinderen vinden wij een groot 
goed. Ieder kind heeft zijn eigen unieke kwali-
teiten, die we zo goed mogelijk willen ontwikkelen. 
Het leren van kinderen is maatwerk. We staan als 
team open voor verbeteringen die recht doen aan 
de diversiteit van onze leerlingen. Wij zien 
diversiteit als een uitdaging en mogelijkheid om 
verschillen te benutten, als een kans voor alle kin-
deren om het leren te versterken. Via onze website 
www.brembocht.nl kunt u bij het kopje documen-
ten onze folder ‘Samen maken wij het verschil 
‘downloaden’.

Onze visie
Als onderlegger voor onze onderwijskundige en 
pedagogische visie werken we vanuit onze kernwaar-
den: diversiteit, verbondenheid en verantwoordelijk-
heid. We werken doelbewust aan een goed leer- en 
leefklimaat. Hierbij staan verdraagzaamheid, actieve 
betrokkenheid, samenwerking en respect voor elkaar 
en de omgeving centraal. We vinden het van belang 
om kritisch na te denken en met elkaar in gesprek te 
blijven over de uitgangspunten en principes van ons 
onderwijsaanbod, ons pedagogisch handelen en hoe 
we dat willen vormgeven in de praktijk.  
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werken aan het verbeteren van de gezondheid van 
hun leerlingen. We werken hier o.a. aan met de les-
programma’s KiVa, de Gelukskoffer en Lentekriebels.
 
De Brembocht is een katholieke school
Op school besteden wij aandacht aan katholieke 
feesten, zoals Kerstmis en Pasen. We werken met een 
aantal projecten waarin, naast de christelijke waarden 
en normen, ook algemene waarden en normen die 
individuele mensen hanteren, aan de orde komen, 
zoals ‘Kijken met andere ogen’ en de ‘Week van het 
Respect’. Tijdens de lessen doen wij aan geloofsoriën-
tatie. De kinderen maken (met name in de boven-
bouw) kennis met diverse religies en vormen van 
levensbeschouwing. Wij doen op De Brembocht niet 
aan geloofsoverdracht. Dit vinden wij een taak van 
ouders.

De Brembocht is een Brede school
De Brede School is een verbreding van het  
primair onderwijs met diverse diensten en activi-
teiten in één concept. Een netwerk van diensten 
en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. 
Het primair onderwijs vormt altijd het hart van 
dit netwerk waaraan kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk, welzijn, jeugdwerk, zorg en culturele en 
sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. 
Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de 
ontwikkeling van de activiteiten, waardoor bin-
nen- en buitenschools leren met elkaar verbonden 
worden. 
De dagopvang voor nul- tot vierjarigen en buiten-
schoolse opvang wordt door Korein Kinderplein 
verzorgd in het pand naast de school. Daarnaast is 
er een Spelgroep van Korein genaamd het  
Bremnestje gevestigd binnen de locatie van De 
Brembocht. Door de samenwerking met Korein 
kan aan alle kinderen in de wijk een voorschoolse 
voorziening aangeboden worden. De samenwerking 
is er op gericht om de ontwikkelingskansen van alle 
kinderen in de wijk centraal te stellen. Het aanbie-
den van deze spelgroep maakt het mogelijk om al 
vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen 
te stimuleren en een brede en doorgaande lijn te 
bieden richting basisonderwijs.  

je leren; daar heb je hulp en ondersteuning bij nodig. 
Daarom vinden we het belangrijk met kinderen in 
gesprek te gaan over hun voorkeuren, opvattingen en 
belevingen. Zo leren we de kinderen zich bewuster te 
worden van zichzelf en de ander, hun manier van ‘in 
de wereld staan’ en welke keuzes ze kunnen en willen 
maken. Wij vinden het belangrijk om daar, samen 
met u als ouder, kinderen in te begeleiden.
We hechten veel waarde aan de driehoek ouders – 
kind – team. Dit vinden wij één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling 
van het kind. Door wederzijdse betrokkenheid, inzet 
en open en transparante communicatie naar elkaar 
met respect voor elkaars meningen, maken wij ook 
hierin het verschil in de samenwerking met ouders.

De Brembocht is een KiVa school
KiVa is een succesvol programma dat in Nederland 
en Finland effectief is gebleken bij het werken aan 
een positieve groepsvorming en aan het voorkomen 
en oplossen van pesten. KiVa hanteert een preven-
tieve aanpak van pestgedrag door wekelijkse lessen 
verdeeld in tien thema’s en een incidentele, curatieve 
aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met 
een duidelijk stappenplan om het pesten op te lossen. 
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we een gecertifi-
ceerde KiVa-school. We hebben een training gevolgd 
en laten zien dat we het programma succesvol heb-
ben geïmplementeerd en dat we aantoonbaar al het 
nodige doen voor een sociaal veilige school. 
Het is belangrijk om ons bewust te zijn dat het in-
voeren van een antipestprogramma op zich niet het 
verschil maakt. Het zijn de mensen die het program-
ma in de praktijk brengen die het grootste verschil 
maken.

De Brembocht is een gezonde school
Op De Brembocht besteden we de nodige aandacht 
aan een gezonde leefstijl. We gaan er van uit dat kin-
deren die goed in hun vel zitten ook beter presteren. 
Daarom willen wij als school bijdragen aan gezonde 
en fitte kinderen. We werken aan gezondheid door 
structureel aandacht te hebben voor de sociaal-
psychologische ontwikkeling van onze kinderen en 
het voorkomen van pesten. In schooljaar 2018-2019 
hebben we het vignet Gezonde School ontvangen 
op het onderdeel welbevinden. Het vignet Gezonde 
School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die 



3 organisatie en inhoud van het onderwijs

De organisatie van het onderwijs
De Brembocht werkt volgens het leerstofjaar-
klassensysteem, met verschillende vormen van 
differentiatie.  Dit betekent dat we goed rekening 
houden met de verschillen in niveau en gedrag van 
kinderen.  
De groepen 1-2 zijn heterogeen van samenstel-
ling. Dit is een bewuste keuze. Wij vinden dat het 
leren en de omgang met elkaar in positieve zin 
wordt beïnvloed als je jongere en oudere kleuters 
bij elkaar in de groep plaatst. Vanaf groep 3 zijn 
de groepen homogeen samengesteld (jaargroe-
pen naar leeftijd). Waar nodig doorbreken we de 
klassikale structuur om tegemoet te komen aan 
behoeften en kwaliteiten van kinderen. We kiezen 
ervoor om groepen samen te stellen die kansen 
bieden om de effectieve lestijd te verhogen en het 
groepsklimaat te optimaliseren. Door te werken in 
clusters volgen we met meerdere leerkrachten de 
ontwikkeling van de kinderen.

De volgende uitgangspunten vinden wij daarbij 
van belang: 
•  gezamenlijke verantwoordelijkheid;
•  professioneel handelen en professionele feedback;
•  recht doen aan verschillende talenten zowel bij 

kinderen als leerkrachten en gebruik maken van 
ieders kwaliteiten;

•  goed klassenmanagement en pedagogisch klimaat;
•  onderwijsbehoeften en leerstijlen van kinderen; 
•  zelfstandigheid en zelfregulering bevorderen van 

kinderen;
•  kinderen leren samenwerken.

Omgaan met verschillen en het werken met het 
EDI-model
Kinderen verschillen van elkaar, óók in de manier 
waarop en in welk tempo zij leren. Het ene kind 
heeft bijvoorbeeld meer uitleg nodig terwijl het 
andere kind al zelfstandig aan de gang kan. Om 
tegemoet te komen aan de verschillen tussen 
kinderen in onderwijsaanbod en - ondersteuning, 
wordt er in de praktijk in elke groep gewerkt 
vanuit convergente differentiatie: 3 instructie-
groepen verdeeld in basis, verdiept en intensief. 
Op De Brembocht werken we ten aanzien van de 
kernvakken technisch en begrijpend lezen, spelling 
en rekenen met het Expliciete Directe Instructie 
model (EDI). Dit model bestaat uit een aantal vaste 
fasen die bij elke instructieles te zien zijn. Alle 

leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. 
Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig 
verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om ver-
lengde instructie te geven. De leerkracht begeleidt 
de kinderen daarna met het inoefenen. Op deze 
manier profiteren alle leerlingen optimaal van de 
tijd die de leerkracht kan besteden aan instructie. 
Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong is er verdiepingsstof die aansluit op het 
leerdoel van de les. Het vergroten van de leertijd 
en het geven van verlengde instructie verhogen de 
leerprestaties van de leerlingen. Het werken vanuit 
convergente differentiatie wordt met name ingezet 
bij de basisvaardigheden technisch en begrijpend 
lezen, spellen en rekenen.   

Van samenwerken binnen de eigen groep naar 
thematisch werken
We organiseren ook leeractiviteiten waarbij 
leerlingen kennis maken met andere manieren 
van leren. U kunt hierbij denken aan interactief 
en coöperatief leren (mogelijk in projectvorm) op 
het gebied van wereldoriëntatie,  burgerschaps-
vorming, kunstzinnige vorming en sport. Vanuit 
eigen leervragen verwerven leerlingen, in interac-
tie en samenwerking met de leerkracht en andere 
kinderen, nieuwe kennis. Deze activiteiten vinden 
zowel binnen de eigen groep als groepsdoorbre-
kend plaats.

De vakgebieden
De ontwikkeling van kinderen verloopt in de 
verschillende leeftijdsfasen op een andere manier. 
Daarom heeft ook iedere fase een karakteristiek on-
derwijsaanbod. We zijn van mening dat de leerstof 
zoveel mogelijk moet aansluiten bij de belevingswe-
reld van de kinderen. Wij proberen zoveel mogelijk 
in te spelen op de leergierigheid van kinderen door 
het aanbieden van uitdagende activiteiten. 
Door middel van taal kunnen we contact maken 
met andere mensen. Het is een manier om aan 
anderen uit te leggen wat je voelt of denkt. Ook 
hebben we de taal nodig om kennis te verwerven 
en te verwerken, zodat we onze omgeving leren be-
grijpen. Vloeiend en vlot kunnen lezen is een groot 
goed evenals het goed kunnen begrijpen van wat je 
leest. Goede lezers verwerven een grotere woorden-
schat en daardoor meer kennis van de wereld.
In de groepen 1 en 2 werken we met de methode 
Schatkist. Met Schatkist werken we doelgericht aan 
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de brede ontwikkeling van kleuters. Deze methode 
biedt een schat aan ideeën en (speelse) elemen-
ten die perfect passen bij het kleuteronderwijs. 
Er wordt gericht aandacht besteed aan taal, lezen, 
rekenen en ook aan de sociaal-emotionele ontwik-
keling van jonge kinderen. Bovendien sluit de  
methode goed aan bij Veilig Leren Lezen, de 
methode voor aanvankelijk lezen en taal die wij in 
groep 3 gebruiken. 
Vanaf groep 3 ontwikkelt het kind zich steeds meer 
van een spelend naar een lerend kind. Er wordt 
steeds meer van de kinderen gevraagd op het gebied 
van concentratie, luistervaardigheid en taakgericht-
heid.  Natuurlijk wordt er gezorgd voor een goede 
balans tussen inspanning en ontspanning. 

De ingebruikname van digiborden in alle groepen 
draagt bij aan een inspirerende leeromgeving. 
Zowel in de groepen als in de zaal zijn computers, 
laptops en/of tablets aanwezig. Hierop kunnen 
de kinderen door middel van een inlogcode op 
hun persoonlijke schijfruimte werken. Dit biedt 
leerkrachten de mogelijkheid om voor kinderen 
gerichte programma’s beschikbaar te maken en de 
ontwikkeling te volgen. Een voorbeeld hiervan is 
het werken met Rekentuin en Bloon.
                                          
Burgerschap en sociale integratie
Sinds een aantal jaren is burgerschap een verplicht 
onderdeel van het onderwijsaanbod. Onderdelen 
die daar onder vallen zijn normen en waarden, 

De school gaat uit van de kerndoelen, met daaraan 
gekoppeld de leerlijnen en tussendoelen. Door het 
gebruik van verschillende methodes, aangevuld met 
eigen inbreng van de leerkracht en een variëteit aan 
materialen, bieden we kinderen zo kwalitatief en 
uitdagend onderwijs.  
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de im-
plementatie van een nieuwe methode wereldoriën-
tatie. Dit is een methode waarbij alle kerndoelen die 
vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, de 50 
vensters uit de Canon van de Nederlandse geschie-
denis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, 
in een samenhangend geheel worden aangeboden. 
In groep 3 t/m 8 gebruiken we ondermeer de vol-
gende methodes:

democratie, voorkomen van segregatie. De school 
heeft daarin een maatschappelijke opdracht. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen leren wat het 
betekent om deel uit te maken van een gemeen-
schap. Doordat de school in feite een kleine 
samenleving is, hebben leerlingen de mogelijk-
heid om te oefenen binnen de school en worden 
ze op die manier voorbereid op een actieve rol in 
de samenleving. Bij burgerschapsvorming staan 
drie domeinen centraal: democratie, participatie 
en identiteit. Via diverse projecten passend bij de 
leeftijdsfase van de kinderen, de taalmethode  
Taalactief en de methode voor wereldoriëntatie 
krijgen deze domeinen de aandacht.

Vakgebied Methode

Rekenen en wiskunde...............................    Wereld in Getallen

Aanvankelijk lezen....................................     Veilig Leren Lezen Kim versie 

Voortgezet technisch lezen......................      Estafette

Begrijpend en studerend  lezen...............     Nieuwsbegrip Zilver, Blits 

Taal...............................................................     Taal Actief 4 

Schrijven...................................................... Pennenstreken 

Engels..........................................................      Take it Easy 

Oriëntatie op jezelf en de wereld............ Blink Wereld geïntegreerd   

Verkeer.........................................................       Veilig Verkeer Nederland

Muziek.........................................................        Muzieklessen in samenwerking met Art4u                                          

Tehatex, creatieve vakken........................          Diverse bronnenboeken o.a. Praxis

Lichamelijke oefening...............................           Basislessen bewegingsonderwijs 
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Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

1-2 A Janneke Timmers Janneke Timmers Nanne Dijkmans Janneke Timmers Janneke Timmers

1-2 B Nanne Dijkmans  Nanne Dijkmans Hanneke Schuckman Hanneke Schuckman Nanne Dijkmans
     Hanneke Schuckman

3 Karin Smolders Karin Smolders Karin Smolders Kim de Laat Kim de Laat
   Kim de Laat
 
4 Ellen van der Weijden Ellen van der Weijden Ellen van der Weijden Ellen van der Weijden Ellen van der Weijden

5 Edith van der Heijden Edith van der Heijden Edith van der Heijden Jolanda Rooijakkers Jolanda Rooijakkers
   Jolanda Rooijakkers
 
6 Max Jansen Max Jansen Max Jansen Max Jansen Max Jansen

7 Harry Welp Harry Welp Harry Welp Janneke Verbaant Janneke Verbaant 
   Janneke Verbaant

8 Annelies van  Annelies van Annelies van Marieke Kolkman Marieke Kolkman
 Ruremonde Ruremonde Ruremonde 

10

Criteria inzet
Een aantal collega’s heeft een grotere werktijdfactor 
dan hun reguliere groepsverantwoordelijke taak. U 
ziet dat o.a. doordat er op een dag twee namen staan. 
Deze collega’s zijn schoolbreed inzetbaar en niet au-
tomatisch alleen bij de groep waar ze nu bij ingedeeld 
zijn. Voor de extra inzet van deze collega’s hanteren 
we de volgende prioritering:
• completering van de formatie;
•  inzet om tegemoet te komen aan de onderwijsbe-

hoeften van leerlingen of groepen met een spe-
cifieke onderwijsbehoefte; (ondersteuning lichte, 
middelzware en zware zorg, excellente leerlingen)

•  inzet in de groep van de leermonitor, zodat zij in 
het kader van de aansturing haar verantwoordelijk-
heden en rol uit kan voeren, waaronder klassenbe-
zoeken, groepsplanbesprekingen e.d.

•  inzet in groepen om groepsplanbesprekingen e.d. 

Brabantse VerkeersveiligheidsLabel
Onze school neemt deel aan het Brabantse Verkeers-
veiligheidsLabel. Het BVL is een waardering voor 
geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van 
verkeersveiligheid. We willen als school laten zien dat 
het ons ernst is met de verkeersveiligheid. Het Label 
is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel 
uitmaakt van het schoolbeleid. Bij de kwaliteitsver-
betering die tot toekenning van het BVL leidt, wordt 

naar de volgende onderdelen gekeken: 
• de schoolorganisatie;
• verkeerseducatie in de klas;
• verkeerseducatieprojecten;
• praktische verkeerseducatie;
•  een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersvei-

lige school-thuisroutes;
• de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.

op te kunnen nemen in het jaarrooster;
•  inzet voor extra ondersteuning in groepen die hier 

om pedagogische of didactische redenen om vragen;
• inzet voor toetsen;
•  overige activiteiten, vallende onder de werk-

drukregeling.

De regisseur, Nikki de Jong heeft een strategische po-
sitie/rol in de school met onderscheiden verantwoor-
delijkheden en is o.a. gericht op het pedagogisch 
klimaat en coaching op de werkvloer. 
De leermonitor, Marieke Kolkman is gericht op het 
opbrengstgericht werken en de vertaling ervan naar 
het groepsplan en het werken in de groepen. De 
werkzaamheden zijn gericht op het leren van kinde-
ren. De leermonitoren en regisseur nemen ook rol in 
het monitoren van de begeleiding van leerlingen met 
een specifieke onderwijsbehoefte. 

Groepsverdeling



4 de zorg voor kinderen

staande toetsen werken we met een screeningslijst 
op het gebied van de sociale/emotionele ontwikke-
ling (Zien) en op het gebied van hoog- en meerbe-
gaafdheid (QuickScan)

Groepsplannen 
Gedurende het schooljaar zetten we een aantal 
stappen in een terugkerende cyclus. Aan de hand 
van de CITO- en methodegebonden toetsen verza-
melen, registreren en evalueren we de vorderingen 
van de leerlingen in een datamuur. Daarin worden 
de gegevens van leerlingen schematisch weerge-
geven en krijg je een goed overzicht/beeld van de 
groep als geheel. Vervolgens worden deze gege-
vens verwerkt in een groepsplan. In het groepsplan 
plannen we hoe we binnen het jaarplan voor een 
bepaalde periode het onderwijsaanbod specifieker 
op de groep of op leerlingen met vergelijkbare on-
derwijsbehoeften af kunnen stemmen. Naar aan-
leiding van de bespreking van het groepsplan kan 
een leerlingbespreking gepland worden. Vooraf 
informeren we ouders over de inhoud van de be-
spreking. Ouders worden ook altijd geïnformeerd 
over de uitkomsten van de leerlingbespreking.

Excellente leerlingen
Het signaleren van deze leerlingen is niet altijd 
eenvoudig, omdat (hoog)begaafdheid niet altijd 
blijkt uit schoolprestaties. De leerkracht is verant-
woordelijk voor de signalering vanuit observaties, 
gesprekken met het kind, schoolresultaten en 
de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem. Om 
vroegtijdig en tussentijds te kunnen signaleren 
nemen we in het begin van het schooljaar in de 
groepen 1,2, in januari van groep 3 en op het eind 
van groep 5 een QuickScan af. Ook ouders kun-
nen, bij vermoeden van meer-/hoofdbegaafdheid, 
de aanzet geven om hun kind te screenen met dit 
instrument. Zijn er gegronde aanwijzingen om 
te denken aan (hoog)begaafdheid dan maken we 
gebruik van het Digitaal Handelings- protocol 
Hoogbegaafdheid (zie www.dhh-po.nl). Wij vinden 
het van belang dat de leerkracht (hoog)begaafde 
leerlingen voldoende uitdaging en waar nodig 
de juiste ondersteuning biedt. We compacten de 
basisstof en bieden verrijkings-/verdiepingsstof 
aan. Hiervoor zetten we de volgende materialen in: 
Talentenlijn voor groep 1-2 en Levelwerk voor de 
groepen 3 t/m 8.

Als school willen we zoveel mogelijk recht doen 
aan het onderwijsleerproces van alle kinderen. 
Het bieden van goede zorg staat centraal op onze 
school. De leerkracht volgt dagelijks de ontwik-
keling van zijn/haar leerlingen op cognitief en  
sociaal- emotioneel  gebied. Het volgen van het 
ontwikkelingsproces, het extra ondersteunen en 
waar nodig extra uitdagen van onze leerlingen 
vraagt naast de inzet van de groepsleerkracht, ook 
coördinatie, teamoverleg en collegiale ondersteu-
ning. De coördinatie en monitoring  van de leerlin-
genzorg wordt aangestuurd  door de leermonitor 
en de regisseur.

De 1-onderwijsroute
We streven ernaar onze leerlingen systematisch en 
doelgericht te begeleiden. Vanuit een positieve be-
nadering van het kind, willen we dit in gezamen-
lijkheid doen met de leerkracht, ouders en andere 
betrokkenen. We volgen de ontwikkeling van een 
kind op basis van het model van de ‘1-Onderwijs-
route. Het model van de ‘1-Onderwijsroute’ biedt 
leerkrachten steun om planmatig om te gaan met 
de vaak grote verschillen in de pedagogische en 
didactische onderwijsbehoeften tussen leerlingen 
in een groep. Verdere informatie over de inrichting 
van onze ‘1-Onderwijsroute’ kunt u vinden op 
www.brembocht.nl  

Het Cito Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS) 
Naast het volgen van de ontwikkeling van ieder 
individueel kind door middel van observaties en 
methodetoetsen, volgen we nauwgezet de resul-
taten op individueel, groeps- en schoolniveau 
aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen 
van CITO. Het Leerling Onderwijs Volgsysteem 
(LOVS) van Cito is een methode-onafhankelijk 
toetssysteem waarbij de ontwikkeling van het kind 
en de groep vergeleken wordt met het landelijk 
gemiddelde. Op deze manier krijgen we een ob-
jectief beeld over de vorderingen van de leerlingen 
en de resultaten van ons onderwijs. Deze toetsen 
worden vanaf groep 1 afgenomen. In groep 8 slui-
ten we af met de Cito–Eindtoets. De af te nemen 
toetsen zijn opgenomen in een toetskalender en 
omvat in het schooljaar 2019-2020 toetsen voor 
taal, lezen, spelling, rekenen en studievaardigheid. 
De verwerking van de gegevens vindt plaats in het 
administratiesysteem ParnaSSys. Naast boven-
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Ontwikkelingsperspectieven (OPP) 
Op De Brembocht werken we in de groepen 1 tot 
en met 5 met zogenaamde ontwikkelplannen. Een 
ontwikkelplan wordt opgesteld voor leerlingen die 
extra aandacht behoeven op bepaalde leergebie-
den. In geval van extra ondersteuningsbehoeften, 
kan voor een leerling vanaf groep 5 een Ontwikkel 
Perspectief (OPP) opgesteld worden. Een ontwik-
kelingsperspectief wordt bepaald voor leerlingen, 
waarbij de verwachting is dat ze bij een of meer-
dere leergebieden maximaal het eindniveau groep 
7 halen, als zij de school gaan verlaten.

Het OPP bestaat uit verschillende onderdelen. Een 
deel bevat de te verwachten uitstroombestem-
ming en de onderbouwing daarvan.  Ook worden 
belemmerende en stimulerende factoren en de 
onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. 
Daarnaast worden de doelen die de leerling in 
een bepaalde periode dient te behalen beschreven 
en wordt er een planning gemaakt van de leer-
stof. Aan het eind van die periode wordt het plan 
geëvalueerd en kunnen de doelen en leerstofplan-
ning indien nodig worden bijgesteld.   

De school heeft een op overeenstemming gericht 
overleg met ouders als er een OPP wordt gemaakt. 
Tijdens dit overleg wordt het OPP besproken. 
Ouders en school ondertekenen het OPP:  
-  om te bevestigen dat er op overeenstemming ge-

richt overleg heeft plaatsgevonden tussen school 
en ouders;  

-  om in te stemmen met het handelingsdeel van 
het OPP;  

-  na evaluatie en bijstelling. 
Op deze wijze zijn ouders actief betrokken en ge-
zamenlijk verantwoordelijk bij de (school)ontwik-
keling van hun kind. 

Beleid ten aanzien van kinderen met een  
specifieke onderwijsbehoefte.
Ieder kind is in principe welkom op onze school. 
We streven ernaar voor ieder kind een passend 
onderwijsaanbod te realiseren, zoveel mogelijk 
afgestemd op wat het kind nodig heeft. Dit binnen 
de mogelijkheden van de zorgcapaciteit van onze 
school. 
Als op onze school een leerling is of wordt aange-
meld, die door zijn of haar beperking extra zorg 
en aandacht nodig heeft, is er een gesprek met de 

ouders en de school. Dit gesprek is gericht op de 
volgende aspecten: 
-  motivatie, ideeën en verwachtingen over de 

begeleiding;
-  mogelijkheden en beperkingen van de toekom-

stige leerling en school;
-  visie en beleid van de school ten aanzien van 

leerlingen met een beperking. 
Aan het einde van het gesprek maken we samen 
afspraken over het vervolg.

Dyslexieverklaring 
Sinds 1 januari 2009 zit diagnostiek en behande-
ling van ernstige enkelvoudige dyslexie in het 
basispakket van de zorgverzekering. Hebt u vragen 
over de regeling? Uiteraard proberen wij als school 
uw vragen te beantwoorden, maar ouders kunnen 
ook terecht op www.steunpuntdyslexie.nl. Kin-
deren met ernstige enkelvoudige dyslexie werken 
vanaf groep 6 met het computerprogramma Tex-
taid. Dit programma ondersteunt kinderen bij het 
lezen en schrijven van teksten.

Beleid externe remedial teaching
De wet op het primair onderwijs verbiedt het geven 
van verlof aan leerlingen voor externe remediale 
hulp tijdens schooltijd. Dergelijke hulp zou onge-
lijke kansen scheppen (afhankelijk van de financiële 
draagkracht van de ouders) en verlies van onder-
wijstijd (reistijd naar de praktijk). 
De school kan kinderen wel verwijzen naar diverse 
vormen van hulpverlening die in principe voor 
iedereen bereikbaar zijn, zoals logopedie, fysiothe-
rapie, ergotherapie, psychotherapie en dergelijke. 
Verlof voor deze vormen van hulpverlening is 
toegestaan, maar we vragen om dit zoveel mogelijk 
buiten de schooltijd te laten gebeuren. Meer infor-
matie vindt u in de ‘regeling externe remediale hulp 
tijdens schooltijd’. Deze ligt op school ter inzage.

Beleid ten aanzien van versnellen en doublure
Ons onderwijs is zo ingericht dat een kind binnen 
een periode van 8 jaar de basisschool kan doorlo-
pen. Toch kan het voorkomen dat het beter is een 
eigen leerlijn aan te bieden of een jaar te verlengen 
of te versnellen. In de overwegingen die daarbij ge-
maakt moeten worden, benadrukken wij de relatie 
tussen cognitieve en psychosociale aspecten. De 
uiteindelijke beslissing vraagt om een zorgvuldig 
traject waarbij ouders en leerkrachten veelvuldig 
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‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende 
ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij 
een school wordt aangemeld. Elke school stelt bin-
nen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel 
op, waarin de school beschrijft welke ondersteu-
ning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de 
school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel 
van onze school is te bekijken op www.scholenop-
dekaart.nl. Het schoolondersteuningsprofiel heeft 
ook een  functie bij het realiseren van een dekkend 
aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. 
Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het  
samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband moet de relatie 
worden gelegd met de schoolondersteuningspro-
fielen van de scholen in de bijbehorende regio. De 
scholen van Veldvest zijn aangesloten bij samenwer-
kingsverband De Kempen. 
Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig on-
derzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school 
die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onder-
zoek kan de school de CvIT (Commissie van Intake 
en Toelaatbaarheid) van Veldvest betrekken. In deze 
commissie hebben onder andere de directeur en 
de orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs 
zitting. Zij zijn goed op de hoogte van de onder-

met elkaar in gesprek gaan. Tijdens deze gesprek-
ken gaat het erom dat ouders en leerkrachten 
samen de juiste afweging maken en een beslissing 
nemen die passend is bij het kind. Indien het niet 
lukt om tot een gezamenlijk besluit te komen dan 
is het advies van de school bindend. 

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
De overgang van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs is voor kinderen en hun ou-
ders een belangrijk en bijzonder moment.
In groep 7 en 8 staan we expliciet stil bij de over-
stap naar het voortgezet onderwijs. We gaan per 
kind na welke mogelijkheden hij/zij heeft. Ook 
stellen we vast welke leerlingen extra aandacht no-
dig hebben bij deze overgang. We geven het advies 
voor het voortgezet onderwijs altijd voorafgaand 
aan de Cito-toets. Dit advies wordt toegelicht in 
een gesprek met de ouders en het kind. 

Passend Onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend 
Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend 
Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen 
afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook 
als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft. 
Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een 
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wijskundige mogelijkheden op de basisscholen, 
de speciale school voor basisonderwijs en andere 
opvangmogelijkheden. Op het moment dat het on-
derzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen 
met betrekking tot de meest passende onderwijsset-
ting en zal dit in een gesprek worden toegelicht.

Op het moment dat een kind gedurende de 
schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, 
wordt dit -in samenspraak met de ouders- vast-
gelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1 
Onderwijsroute is er afstemming met de ouders. 
De afspraken worden structureel aangevuld in 
het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte 
van de leerling en de ingezette acties bijgehouden 
worden. Het groeidocument vormt de basis voor 
een eventueel ondersteuningsarrangement of 
verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs.
Wilt u meer weten over Passend Onderwijs, dan 
kunt u ook de site www.passendonderwijs.nl of 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl bezoeken. 
Verder kunt u uiteraard ook in contact treden met 
de directie van de school. 
Voor eventuele klachten of informatie met betrek-
king tot Passend Onderwijs kunnen ouders zich 
wenden tot de landelijke klachtencommissie, 
waarvan u het adres in deze schoolgids aantreft.

Loket naar alle jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoor-
delijk voor alle hulp aan jeugdigen en hun ouders. 
In de gemeente Veldhoven is er voor gekozen om 
te werken met een ‘loket’ voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). De medewerkers die binnen het 
CJG werkzaam zijn, kunnen veel vragen oppakken. 
Als ouders en/of hun kinderen vragen hebben die 
meer deskundigheid vragen, of als er veel speelt in 
het gezin kan de CJG-medewerker ervoor zorgen 
dat uw vraag terecht komt bij de juiste ondersteu-
ner. Dat betekent dus dat u in Veldhoven met alle 
vragen over het opvoeden of opgroeien van uw 
kinderen terecht kunt bij het CJG. 

Ondersteuningsteam
Aan onze school zijn ook medewerkers van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin gekoppeld. Dit zijn 
een schoolmaatschappelijk werker van Lumens en 
een jeugdverpleegkundige van de GGD Brabant 

Zuidoost. Zij sluiten, samen met de betrokken 
ouders, aan bij een bespreking van een individuele 
leerling in een Multidisciplinair overleg (MDO). 
Ieders discipline geeft een bredere kijk op vragen 
die er zijn. Wilt u via de school persoonlijk in con-
tact komen met deze medewerkers? Geef dat dan 
aan bij de leerkracht van uw kind.

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling is een stappenplan waarin staat hoe me-
dewerkers in het onderwijs moeten omgaan met 
het signaleren en melden van (vermoedens van) 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitgangs-
punt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin 
staan de volgende vijf stappen:
1. in kaart brengen van signalen. 
2.  overleggen met een collega. En eventueel raad-

plegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een 
deskundige op het gebied van letselduiding.

3. gesprek met de betrokkene(n). 
4.  wegen van het huiselijk geweld of de kindermis-

handeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
5. beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscher-
ping van stap 4 en 5 van de meldcode. In stap 4 
wegen beroepskrachten op basis van de informatie 
uit stap 1 tot en met 3 af of zij een vermoeden heb-
ben van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Daarbij bepalen zij met behulp van een afwe-
gingskader of er sprake is van acute of structurele 
onveiligheid. In stap 5 nemen beroepskrachten 
twee beslissingen:
1.  is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? Mel-

den is noodzakelijk als er sprake is van acute of 
structurele onveiligheid.

2.  is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
Hulp verlenen is mogelijk als:

 -  de professional in staat is om effectieve/pas-
sende hulp te bieden of te organiseren.

 -  de betrokkenen meewerken aan de geboden 
of georganiseerde hulp.

 - de hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulpverlenen op basis van één van deze 
punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis 
noodzakelijk.



5 het onderwijzend personeel

Leerkrachten
De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimu-
leren en begeleiden van de didactische en sociaal- 
emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in de 
groep, uitgaande van verschillende onderwijsbe-
hoeften. De taak van de leerkracht is om zo goed 
mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen. 
De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met 
ouders van alle leerlingen in de groep.

Professionaliteit
Professionaliteit verstaan wij als de bereidheid en 
het vermogen van collega’s om te kunnen denken 
en handelen in termen van de school als geheel. 
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Om 
de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor de 
individuele leerling op een hoog peil te houden, 
professionaliseren de directie en teamleden zich 
zowel groepsgewijs als individueel. Op het niveau 
van het team gaat het vooral om het uitbreiden 
en verdiepen van het handelingsrepertoire, zoals 

het eigen maken van nieuwe onderwijskundige 
en pedagogische inzichten en/of het opdoen van 
bepaalde vaardigheden. 

Professioneel statuut 
Met het professioneel statuut wordt kenbaar 
gemaakt op welke wijze de professionele ruimte 
van medewerkers is verankerd binnen de school-
organisatie. Het professioneel statuut biedt zicht 
op de wijze waarop zeggenschap en autonomie in 
de school wordt vormgegeven. Het heeft dan ook 
als doel de professionele ruimte van medewerkers 
te waarborgen. Daarnaast dient het als stimulans 
voor de professionele dialoog tussen schoolleiding 
en medewerkers. Op die manier wordt de betrok-
kenheid van medewerkers bij het (onderwijskundig) 
beleid van de school gestimuleerd en komen we ge-
zamenlijk tot goed onderwijs voor onze leerlingen. 
Het professioneel statuut is daarmee de vanzelfspre-
kende formalisering van het gevoerde beleid van de 
scholen van Veldvest.
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Voor een betekenisvol professioneel statuut is het 
belangrijk dat leraren, schoolleiders en bestuur het 
statuut gezamenlijk in het juiste perspectief kunnen 
zien. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van het on-
derwijs ten goede. Het is dus van belang daarbij de 
professionele ruimte te duiden in hoe deze optimaal 
kan worden gecreëerd, benut en verantwoord. Het 
professioneel statuut van De Brembocht ligt op 
school voor belangstellenden ter inzage.

Ziekte of verlof van het personeel
Het personeel heeft verlof tijdens de schoolva-
kanties. In bepaalde gevallen kan het personeel 
aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. 
In geval van ziekte kan een medewerker bijvoor-
beeld niet komen werken. Dit wordt uiteraard altijd 
afgestemd met de directie. We streven naar zo min 
mogelijk lesuitval. Voorheen werd in geval van 
ziekte van een leerkracht meestal een vervanger van 
buitenaf geregeld, door het zogenaamde P centrum. 
Op 01 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) voor het bijzonder onderwijs ingegaan. 
Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is een aan-
tal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag 
ingrijpend veranderd. Een onbedoeld effect van 

deze wetgeving is dat besturen omzichtig omgaan 
met het aangaan van verplichtingen, met name bij 
vervangingen. 
We doen echter ons uiterste best om wel degelijk 
binnen de mogelijkheden voor vervanging te zor-
gen. Stichting Veldvest zet haar hele vervangings-
budget in om in voorkomende gevallen maatregelen 
te kunnen nemen. Ze maakt daarbij gebruik van 
vaste personeelsleden die in de vervangingspool 
werken, ze rekruteert een aantal nieuwe kandidaten 
die een tijdelijk contract krijgen van een jaar (min 
–max contract). Daarnaast maakt ze gebruik van de 
gezamenlijke vervangerspool van Veldvest en SKO-
zoK en verzoekt de Stichting personeelsleden met 
een vast contract die parttime werken in te springen 
om een vervanging op zich te nemen. 
Verder heeft stichting Veldvest een convenant 
gesloten met  kindpartners Korein en Nummereen 
om in voorkomende gevallen een pedagogisch me-
dewerker in te zetten, die toegevoegd wordt aan het 
onderwijsteam van de school.
Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar 
oplossingen, waarbij het gaat om een verantwoorde 
situatie, waarvan het opsplitsen van de groep er één 
is. Kinderen uit een groep worden dan verspreid 
over andere groepen. Het onderwijsproces vindt 
hierbij doorgang, zij het bij een collega leerkracht. Is 
een collega meerdere dagen ziek en is er geen ver-
vanger voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een 
groep opgesplitst en worden collega’s in de groep 
van de zieke leerkracht geplaatst. Al deze maatre-
gelen zorgen ervoor dat we garant staan voor een 
verantwoorde vervangingspraktijk waarbij het naar 
huis sturen van kinderen geen optie vormt. 

Begeleiden en inzet studenten
Onze leerlingen krijgen regelmatig te maken met 
studenten in opleiding. De Brembocht is een op-
leidingsschool waar jonge mensen de kans krijgen 
om in de praktijk met hun toekomstig vak bezig te 
zijn. Dat betekent dat wij een verantwoordelijkheid 
hebben in het opleiden van aankomende leerkrach-
ten vanuit de PABO. Daarnaast zijn bij ons op 
school ook studenten van andere opleidingen actief. 
Studenten die in het laatste jaar van hun opleiding 
tot leerkracht zitten, beschouwen we als volwaardige 
collega’s. Zij werken samen met de groepsleerkracht 
én dragen mede de verantwoordelijkheid in de groep.  



6 de ouders

is. Op deze wijze wordt transparantie naar ouders 
betracht en wordt gezamenlijke verantwoordelijk-
heid met betrekking tot de ontwikkeling van hun 
kind benadrukt. In eerste instantie hebben de 
ouders toegang gekregen tot de administratieve 
gegevens, schoolgegevens, groepsgegevens (rooster 
en klassenlijst) en de CITO toetsen. Later zijn ook 
individuele notities opengesteld. De resultaten van 
de methodegebonden toetsen van de eigen kinde-
ren zijn daar waar mogelijk ook zichtbaar gemaakt.

Rapportage 
In de eerste periode van het schooljaar leren uw 
kind en de leerkracht elkaar kennen. In deze perio-
de is het erg belangrijk dat er samen wordt gezocht 
naar de juiste begeleiding van uw kind, zodat het 
zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom worden 
alle ouders de eerste weken van het schooljaar 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Naast de kennismakingsgesprekken worden er drie 
oudergesprekken ingepland waarin de cognitieve 
en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind 
wordt besproken. Het eerste rapport ontvangt u 
van ons in november. Het tweede oudergesprek 
staat gepland in maart, na de eerste afnames van 
de Cito-toetsen.  
Het laatste rapport ontvangt u aan het einde van 
het schooljaar, waarna er op inschrijving een derde 
oudergesprek plaats vindt. Met het oog op de 
schoolkeuze Voortgezet Onderwijs vinden er in 
groep 8 eerder (rond februari) adviesgesprekken 
plaats. 

We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met 
vertrouwen naar De Brembocht brengen. Voor 
een optimale ontwikkeling voor het kind is het van 
groot belang dat er een goede constructieve band 
ontstaat tussen de ouders en het team. Het gaat 
om een gelijkwaardige relatie tussen school en ou-
ders en om wederzijdse betrokkenheid naar elkaar. 
Informatie vanuit de ouders naar school en vanuit 
de school naar ouders is hierbij onmisbaar.

Informatievoorziening
Alle ouders informeren wij via de wekelijkse 
Nieuwsbrief over praktische zaken en wekelijkse 
gebeurtenissen. Tevens krijgen alle gezinnen aan 
het einde van het schooljaar een jaarkalender voor 
het nieuwe schooljaar. Nieuwe ouders ontvangen 
een gedrukte versie van de schoolgids, de andere 
ouders ontvangen de schoolgids digitaal. Daar-
naast verzorgt de directie enkele keren per jaar een 
nieuwsbrief, met daarin opgenomen beleidsgerela-
teerde informatie rondom de schoolontwikkeling. 
Aanvullende informatie, kunt u vinden op onze 
website: www.brembocht.nl.

Ouderportaal ParnasSys
Op onze school werken de leerkrachten met 
ParnasSys. Dit is ons administratieprogramma. Par-
nassys is een  totaalpakket. Alle belangrijke zaken 
worden binnen ParnasSys vastgelegd. Door middel 
van het openstellen van het ouderportaal wordt 
de communicatie tussen ouders en school digitaal 
ondersteund met informatie die altijd beschikbaar 
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Als u de leerkracht wilt spreken, dan kunt u voor 
korte noodzakelijke informatie terecht voordat de 
les begint. Indien u meer tijd nodig heeft, vragen 
wij u een afspraak te maken. Onder schooltijd is 
telefonisch contact met de leerkrachten niet moge-
lijk. Zij staan op dat moment voor de groep.
 
Ouderbetrokkenheid
Op De Brembocht zijn we van mening dat het van 
belang is dat ouders en school samenwerken, ieder 
vanuit zijn of haar deskundigheid. We hechten daar-
om grote waarde aan een open en transparante com-
municatie tussen de ouders en de school. Daarvoor 
hebben we geplande oudergesprekken en activiteiten 
naar aanleiding van thema’s in de groepen.  Aan de 
start van het schooljaar houden we in alle groepen 
een informatieavond. Tijdens deze avond wordt u 
geïnformeerd over het leerstofaanbod en de wijze 
waarop er aandacht besteed wordt aan de pedagogi-
sche aspecten van de groep en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij kinderen.  

Informatie aan gescheiden ouders  
Op het moment dat er sprake is van een situatie 
waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we 
u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen. 
Hierin leggen we de gegevens van beide ouders en 
de omgangsvorm vast. Volgens de wet is de school 
verplicht te rapporteren over de vorderingen van de 
leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. 
Deze verplichting blijft na scheiding bestaan. 
Uitgangspunt van de school met betrekking tot in-
formatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders 
zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden/
oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk 
of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder 
(verzorger), de andere ouder informeert omtrent de 
ontwikkeling en de vordering van het kind. 
Als dit niet het geval is, dan kan de ouder die de 
informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact 
opnemen met de school om andere afspraken ten 
aanzien van de informatievoorziening te maken. 
De school heeft geen initiatief-plicht naar ouders 
die geen gezag hebben, maar als zij erom vragen, 
moet er wel beroepshalve beschikbare informatie 
gegeven worden over belangrijke feiten en om-
standigheden die het kind of de verzorging en 
opvoeding van het kind betreffen. De verplichting 
geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn 
geweest of als er geen omgangsregeling is. Er zijn 
op deze regel twee uitzonderingen:
•  de informatie wordt niet verstrekt als de school 

de informatie niet op dezelfde manier aan de 
ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;

•  de informatie wordt niet verstrekt als het belang 
van het kind zich tegen het verschaffen van de 
informatie verzet.

Van belang is dat de directie van de school schrif-
telijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de 
scheiding, waarbij duidelijk dient te worden ge-
maakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. Ook 
dienen de nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid 
doorgegeven te worden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft verplicht een Medezeggen-
schapsraad. Dat is een overlegorgaan waarin een 
evenredige afvaardiging van ouders en personeels-
leden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen 
op het (voorgenomen) beleid van de school.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdhe-
den, zoals enerzijds het informatie-, overleg -, en 
initiatiefrecht en anderzijds het recht op instem-
ming en advies. De bevoegdheden van de MR zijn 
wettelijk vastgesteld in het MR-reglement dat op 
school ter inzage ligt.

Schoolraad (SR)
De Brembocht heeft naast de MR ook een School-
raad. De SR bestaat uit alle MR leden aangevuld 
met een aantal ouders. Het doel van de SR is om 
een grotere betrokkenheid van ouders bij het 
beleid op school te realiseren. De SR functioneert 
als klankbord en als adviesorgaan voor directie en 
team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. 
Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten 
wij grote waarde. Openheid, transparantie, samen-
werking en onderling vertrouwen tussen school 
en ouders zijn de speerpunten van de Schoolraad. 
Daarbij staat het belang van het kind altijd cen-
traal. Het gesprek is er op gericht om beleidsuit-
gangspunten te verhelderen en het vertrouwen 
daarin op te bouwen. De vergaderingen van de MR/
SR zijn deels openbaar. De notulen van de vergade-
ringen kunt u vinden op de website. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 
schoolraad.brembocht@gmail.com 
Namen, adressen en telefoonnummers vindt u in 
hoofdstuk 10.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR)
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders 
en leerkrachten van verschillende scholen van 
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tratie. Het bedrag kan gestort worden op: rek.nr. 
NL09RABO0153609966. t.n.v. Stichting Beheer 
Ouderraadgelden BS De Brembocht. Namen, 
adressen en telefoonnummers van de leden van de 
commissie vindt u in hoofdstuk 10. Heeft u vragen, 
opmerkingen of leuke ideeën, u kunt altijd een 
mail sturen naar acbrembocht@hotmail.com  

Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misver-
standen of worden fouten gemaakt. Problemen 
bespreekt u als ouder in eerste instantie met de 
leerkracht van uw kind. We gaan ervan uit dat elke 
leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en sa-
men met u zoekt naar de beste oplossing. 
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus ge-
nomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd 
wordt, dan kunt u dat bespreken met de leden van 
het Management Team. Bij onvoldoende resultaat 
kunt u de problematiek bespreken met de interne 
vertrouwenspersonen van de school. Onze interne 
vertrouwenspersonen zijn: Janneke Timmers (groep 
1-2) en Janneke Verbaant (groep 7). Zij zijn door het 
bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat 
klachten van ouders en kinderen altijd serieus ge-
nomen worden en op een passende manier worden 
afgehandeld. In overleg met de interne vertrouwens-
personen wordt bekeken wat er gedaan moet worden 
of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best 
mogelijke oplossing te komen.
U kunt ook contact opnemen met een van de externe 
vertrouwenspersonen van stichting Veldvest: Irma 
van Hezewijk. Zij gaat allereerst na of door bemid-
deling een oplossing gevonden kan worden. Als het 
nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen 
naar de onafhankelijke klachtencommissie van de 
besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. 
De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en 
bij de interne vertrouwenspersonen.

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u 
terecht voor advies en klachtmeldingen over seksu-
eel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en 
psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 
is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalise-
ring, extremisme en dergelijke. Namen adressen en 
telefoonnummers vindt u in hoofdstuk 10.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Opvangorganisatie Korein verzorgt de buiten-
schoolse opvang voor kinderen van Be Brembocht. 

Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor 
het bestuur en bespreken de bovenschoolse ontwik-
kelingen die van belang zijn voor alle scholen van 
Veldvest. De GMR heeft adviesrecht over bijvoor-
beeld de vaststelling van het regionaal vakantieroos-
ter en het beleid ten aanzien van het onderhoud 
van gebouwen. De GMR heeft ten aanzien van 
een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Meer 
informatie en verslagen van de GMR vindt u op de 
website van Veldvest: www.veldvest.nl

Activiteitencommissie (AC) en ouderhulp bij 
activiteiten
De activiteitencommissie bestaat uit ouders, 
waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze 
basisschool. Het doel van de AC is het mede orga-
niseren en ondersteunen van activiteiten rondom 
het onderwijs. De AC verzorgt het contact tussen 
school en ouders ten behoeve van deze activiteiten 
ten gunste van de kinderen.
De activiteitencommissie heeft als taken:
−   het onderhouden van contacten met andere basis-

scholen, instanties enz.;
−   het ondersteunen van het team bij het organi-

seren van tal van activiteiten, zoals Sinterklaas, 
Kerst, Carnaval, Pasen, de Brembochtdag en 
laatste schooldag;

−  te bevorderen dat ouders ondersteunende werk-
zaamheden voor de school kunnen verrichten;

−  het verzorgen van publicaties die van belang zijn 
voor de ouders.

Ook vinden in de diverse groepen activiteiten 
plaats, waarbij hulp van ouders zeer op prijs wordt 
gesteld. Denk hierbij aan vervoer bij uitstapjes naar 
bijvoorbeeld de bibliotheek of een excursie, hulp bij 
het lezen of aankleden na de gymles (bij de jongste 
groepen).  Bij alle activiteiten is de hulp van ouders 
(maar ook opa’s, oma’s en andere bekenden) onont-
beerlijk. Deze hulp stelt ons in staat om de activitei-
ten voor kinderen te blijven organiseren! 

Ouderbijdrage
Om de activiteiten van de activiteitencommissie 
te bekostigen, vraagt de AC een vrijwillige ou-
derbijdrage per kind per jaar. De hoogte van de 
ouderbijdrage wordt in overleg met de schoolraad 
vastgesteld en bedraagt voor dit schooljaar € 25,- 
per kind. Voor kinderen die later in het jaar op 
school instromen,  vraagt de AC een bedrag naar 
rato. De AC maakt aan het eind van het schooljaar 
een jaarverslag met daarbij een overzicht van de 
bijdrage. Dit verslag ligt ter inzage bij de adminis-
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Ouders die gebruik willen maken van de BSO of 
hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen 
met Korein Kinderplein. Voor aanmeldingen of in-
formatie:  www.koreinkinderplein.nl/aanmelden. U 
kunt ook tijdens kantooruren bellen naar tel: (040) 
255 69 87 en (040) 295 49 66. Korein probeert de 
buitenschoolse opvang zoveel mogelijk schoolnabij 
te organiseren.    

Schoolverzekering
Stichting Veldvest heeft voor al haar scholen een 
verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheids-
verzekering. Op grond van de ongevallenverze-
kering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De 
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering 
indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de ei-
gen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade 
(kapotte bril, fiets enzovoorts) valt niet onder de 
dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
zowel de school zelf als zij die voor de school actief 
zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee 
aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zon-
der meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 
die in schoolverband ontstaat door de school moe-
ten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij 
veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. 
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De 
school (of zij die voor de school optreden) moeten 
dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er 
sprake is van enige onrechtmatigheid: bijvoorbeeld 
tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. 
Deze komt op een bril van een leerling terecht en de 
bril is kapot. Die schade valt niet onder de aanspra-
kelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door 
de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 
of tijdens door de school georganiseerde activiteiten 
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, 
is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u 
als ouder zelf een particuliere aansprakelijkheids-
verzekering hebt afgesloten.

7 de ontwikkeling van het onderwijs in de school
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7 de ontwikkeling van het onderwijs in de school

het toepassen van het expliciete directe instructie-
model (EDI), gericht op de rol van de leerkracht 
ten aanzien van het doelgericht onderwijzen, het 
belang van het controleren van begrip en het geven 
van proces- en productgerichte feedback aan de 
kinderen. 
Het opbrengstgericht werken (het bewust, cyclisch 
en systematisch werken), waarin de laatste jaren 
veel geïnvesteerd is, vormt een stabiele basis en 
heeft een positief effect op de leeropbrengsten. De 
kwaliteit van het opbrengst gericht handelen van de 
leerkracht vormt de basis van waaruit ook doelen 
ten aanzien van het ‘leren leren’ worden verkend 
en gerealiseerd. Bij het ‘leren leren’ ligt de nadruk 
op het door de leerling zelf leren verwerven en 
gebruiken van samenhangende informatie en het 
op een systematische en inzichtelijke manier leren 
oplossen van problemen. Door bevordering van de 
onderzoekende houding van de leerling, neemt zijn/
haar kennis op het gebied van hoe hij/zij leert en de 
eigen voorkeur toe.
Zo werken we sinds dit schooljaar in alle groepen 
met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie 
‘Blink Wereld – geïntegreerd’. Dit is een thematisch 
en geïntegreerd pakket, waarbij samenhang ten 
aanzien van de verschillende vakgebieden binnen 
wereldoriëntatie het vertrekpunt is. De methode 
biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, 
onderzoekend en ontwerpend leren. De kennisbasis 
wordt geborgd in geleide onderzoekslessen. Het 
leren werken met de methode in de basislessen 
heeft eerst aandacht gekregen. Het team heeft een 
training gevolgd ter oriëntatie en verkenning op 
onderzoekend en ontdekkend leren om kinderen te 
helpen vaardigheden en competenties te ontwikke-
len m.b.t. het ‘leren leren’. Hier is de komende jaren 
verdere professionalisering voor nodig om het ‘leren 
leren’schoolbreed gedegen in te zetten.
De leermonitoren van Veldvest hebben zich, onder 
leiding van Gert Gelderblom, verder geprofessi-
onaliseerd op het gebied van rekenproblemen en 
dyscalculie. Terugkoppeling van inzichten en werk-
wijze evenals aanscherping van de rekendoelen per 
leerjaar en het analyseren van de opbrengsten heeft 
plaatsgevonden tijdens studiedagen en teambijeen-
komsten. 
 
We hebben voor de eerste keer meegedaan aan de 
Grote Rekendag, een dag voor groep 1 t/m 8, die 

Schooljaar 2018-2019    
Ieder schooljaar wordt er een jaarplan opgesteld 
met strategische speerpunten en inspanningen, 
gericht op kwaliteitsverbetering van het primaire 
proces. In onderstaand verslag vindt u een evalu-
atie over de speerpunten van beleid van schooljaar 
2018-2019.
De visie en de missie van De Brembocht met de 
daaraan gekoppelde kernwaarden diversiteit, 
verantwoordelijkheid en verbondenheid zijn ieder 
jaar opnieuw onderwerp van gesprek. Enerzijds om 
nieuwe collega’s mee te nemen in verbindingen t.a.v. 
het strategisch proces, anderzijds om hierin een 
verdiepingsslag te maken. Binnen De Brembocht is 
het gezamenlijke doel om de kennis, vaardigheden 
en het handelen van de leerkracht en daarmee de 
kwaliteit van onderwijs te verdiepen, uit te breiden 
en te borgen. 
Vanuit Passend Onderwijs zijn en blijven we, met 
het oog op goed onderwijs, op zoek hoe we zo ade-
quaat mogelijk af kunnen stemmen op alle kinde-
ren. Dus ook op kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften. We hechten daarbij veel belang aan het 
vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch bekwaam 
zijn van de leerkracht en het sociaal en pedagogisch 
betrokken zijn bij leerlingen.
Vanuit het Integraal Personeelsbeleid (IPB) is scho-
ling van het personeel belangrijk. Ieder teamlid 
geeft in zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(POP) leerpunten aan en formuleert hierbij op 
welke wijze hij/zij de gestelde doelen wil behalen. 
Samen met de directeur en/of regisseur en leer-
monitor wordt bekeken op welke wijze dit gebeurt. 
Borging vindt plaats via de jaarplanning en scher-
pere monitoring door het managementteam. 
We kunnen dit schooljaar spreken over stabiliteit 
ten aanzien van de groepsbezetting met een enkel 
vertrek van een van de collega´s in verband met 
pensionering. Gelukkig hebben we weinig te maken 
gehad met steeds wisselende ziekteverloven. Daar 
waar een collega ziek was, was de mogelijkheid, 
bereidheid en flexibiliteit van teamleden groot om 
in te vallen of te schuiven met werkzaamheden.

Onderwijsinhoud
Kennisoverdracht (Empirisme) blijft een essentiële 
taak en kernopdracht voor onze school. Tijdens 
de klassenbezoeken door onderwijskundig leider, 
regisseur en leermonitor is verder ingezoomd op 
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helemaal in het teken staat van rekenen. Kinderen 
hebben tal van situaties verkend waarin de verhou-
dingen niet klopten. Het verkennen van dergelijke 
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, 
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van 
de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is 
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 
ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het 
maakt rekenen leuk!

Pedagogisch domein
We zijn blijvend met elkaar in gesprek hoe we onze 
pedagogische visie kunnen realiseren. We hebben 
gesproken wat dit vervolgens vraagt van het team 
en individuele leerkrachten aan pedagogische en 
organisatorische kennis, vaardigheden en compe-
tenties, om van elke groep een sociaal sterke groep 
te maken. ‘Wat hebben de kinderen van ons nodig 
in hun ontwikkeling naar een adequaat zelfbeeld en 
participatie aan de (school)gemeenschap?’ Aan-
scherping heeft mede plaatsgevonden met behulp 
van de methodiek van KiVa, het werken met de Ge-
lukskoffer, de doelen uit het pedagogisch handboek 
en het raamplan burgerschap en sociale integratie 
van Veldvest. 
We hebben ons op de (sociale) morele ontwikke-
ling t.a.v. het ‘omgaan tussen de kinderen onderling’ 
gericht en ‘het omgaan met de omgeving’, waarbij 
we kinderen willen toerusten om een keuze met 
betrekking tot een eigen waardenoriëntatie te kun-
nen maken. 

Het regelmatig voeren van reflectiegesprekken is 
hierbij van belang, zodat de kinderen zich bewust 
worden van zichzelf, anderen, hun keuzes en han-
delen. 
Door het afnemen van de vragenlijsten van ZIEN! 
en KiVa krijgen we inzicht in de eventuele onder-
steuningsvragen op het gebied van het sociaal-emo-
tioneel functioneren. Beide vragenlijsten brengen 
o.a. het sociaal-emotioneel functioneren van leer-
lingen in kaart. De uitkomst helpt de leerkracht om 
het gedrag van het kind beter te begrijpen en geeft 
concrete doelen en handelingssuggesties. 
De vragenlijst van het onderzoek van de Alliantie 
Burgerschap voor de groepen 7 en 8 laat een over-
zicht zien van alle sociale vaardigheden op de com-
ponenten ‘kennis-attitude-vaardigheden-reflectie’ 
ten aanzien van de burgerschapsdoelen. De resulta-
ten van de rapportage zijn dit schooljaar teambreed 
besproken en worden in 2019-2020 verder vertaald 
naar concrete vervolgacties.
De kinderraad (KR) is ingesteld. Door middel van 
deze raad willen we de school inzetten als oe-
fenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren 
democratie in de praktijk en participeren mee. Ze 
oefenen met het hebben van inspraak, meedenken, 
meepraten en meebeslissen; met andere woorden 
verantwoordelijkheid leren dragen. De inbreng van 
de leerlingenraad is groeiende en zowel teamleden 
als leerlingen hebben het als een waardevolle aan-
vulling ervaren. 
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inzet van de leermonitor, regisseur en collega’s met 
extra uren buiten de groepsverantwoordelijkheid 
om. Regisseur en leermonitor hebben daadwerkelijk 
meegedraaid en gezorgd voor coaching van leer-
krachten in de groep. 
Collegiale consultatie door middel van groeps-
bezoeken door leerkrachten onderling heeft een 
enkele keer plaatsgevonden. We verwachten deze 
behoefte komend schooljaar planmatiger en doel-
gerichter te organiseren en faciliteren door te gaan 
werken met Lesson Study: een vorm van teamleren.

Samenwerking met kernpartners en ouders
De samenwerking met Korein is met name verder 
uitgebreid op praktische niveau. Zo is er gezamenlijk 
een plan gemaakt om de patio duurzaam te renoveren 
en in te richten, waardoor beide partijen veilig gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid om daar te spelen 
en te werken. De renovatie van de patio wordt bekos-
tigd door zowel De Brembocht als Korein.

De samenwerking met instanties waaronder de 
´Bibliotheek op School´, Art4U en de Brede School 
Veldhoven is voortgezet en geïntensiveerd. Zo heb-
ben we met de subsidieregeling ´Impuls muziek-
onderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie´ 
geïnvesteerd in meer en beter muziekonderwijs. 
Docenten van de muziekschool verzorgen muzie-
klessen, collega´s leren hiervan voor volgende jaren 
en er wordt een verbinding gemaakt met muziek 
buiten de school.
We hebben de wereld meer ´binnen gehaald´ in de 
school: musea bezoek, gastlessen Halt, workshops 
zelfredzaamheid en weerbaarheid, zwerfafval etc.

1-Onderwijsroute en Ondersteuning
De Brembocht is in staat om kinderen met lichte 
zorg op een adequate wijze op school te ondersteu-
nen. Door vroegtijdige signalering komen kinderen 
sneller in beeld. Leerkrachten zijn in staat hun 
onderwijs planmatig en cyclisch in te richten en af 
te stemmen. Er heeft een verdieping plaatsgevon-
den dit schooljaar op het gebied van vroegtijdig 
signaleren, adequaat interveniëren en monitoren. 
De analyse en evaluatie zijn expliciet ingebouwd in 
het vergaderrooster en planmatig ingebed in de for-
mats en besprekingen. Ook het aanscherpen van de 
ontwikkelingsperspectieven heeft aandacht gehad. 
Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is het opstellen 
en uitvoeren van een leerlingspecifiek plan, gekop-
peld aan het groepsplan voor leerlingen die extra 
uitdaging of ondersteuning nodig hebben.
De 1-Onderwijsroute met de verschillende rollen 
en taken evenals de overlegstructuren en procedu-
res zijn helder, bekend en worden toegepast. We 
monitoren aan de hand van groepsplanbesprekingen, 
leerlingenbesprekingen, eventuele consultaties en 
Multidisciplinaire overleggen (MDO’s) de opbreng-
sten (leerresultaten) en de brede ontwikkeling van 
het kind. 
De onderwijskundig leider, regisseur en leermonitor 
hebben bij de start van het schooljaar de stand van 
zaken in de groepen in beeld gebracht ten aanzien 
van het groepsdynamisch proces en de onderwijs-
behoefte van de groep als geheel en specifiek van 
individuele leerlingen. Daarnaast heeft de focus 
gelegen op het handelingsrepertoire en de profes-
sionaliseringsbehoefte van de leerkracht. N.a.v. deze 
analyse zijn concrete afspraken gemaakt voor de 
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 Dit schooljaar hebben we weer in een open sfeer 
constructief samengewerkt met de ouders van de 
Activiteiten Commissie en de Schoolraad. Ouders 
en school hebben een gemeenschappelijk belang: 
dat het in alle opzichten goed gaat met ‘jullie kind, 
onze leerling’. ‘Samen maken we het verschil’.

De plannen om een nieuwe website te ontwikke-
len zijn verschoven naar schooljaar 2019/2020. De 
Schoolraad wordt hierin meegenomen en fungeert 
als klankbordgroep.

Jaarplan 2019-2020 
Vanuit het jaarverslag 2018-2019 en de in het 
schoolplan 2019-2023 beschreven aandachtspunten 
zijn de strategische speerpunten voor het komende 
schooljaar bepaald.
Onderwijsinhoud
Ten aanzien van onderwijsinhoudelijk zaken zetten 
we nadrukkelijk in op: 
•  Professionaliseringstraject ‘Lesson Study’. Collegi-

ale consultatie begrijpend luisteren en lezen.
•  Onderzoekend leren met behulp van de methode 

voor wereldoriëntatie: Blink- geintegreerd
•  Implementatie nieuwe methode voor Engels en 

Verkeer

Pedagogisch domein
Ten aanzien van het pedagogisch domein zetten we 
nadrukkelijk in op:  
•  Borging van de pedagogische visie van de school 

door jaarlijks studiemoment KiVa met het gehele 
team. Inhoudelijke focus op ontwikkelingspsycho-
logie. 

•  Behouden van een sociaal veilig klimaat zowel 
online als offline. 

•  Bevorderen van leerlingparticipatie in de school; 
kinderraad en groepsvergaderingen. De leerlingen 
oefenen met het hebben van inspraak, meeden-
ken, meepraten en meebeslissen; met andere 
woorden verantwoordelijkheid leren dragen.

1- Onderwijsroute en ondersteuning
Ten aanzien van 1-onderwijsroute en ondersteu-
ning zetten we nadrukkelijk in op:
•  Professionalisering leermonitor en regisseur 

ten aan zien van: adequaat kunnen signaleren 
en herkennen van onderpresteren, stellen van 
didactische en pedagogische doelen (Pedagogisch 
Handboek). Vanuit bijeenkomsten leermonitoren 
en regisseur professionalisering team. 

•  Gezamenlijk ontmoetingsmoment inrichten voor 
meerbegaafde- en excellente leerlingen (groep 6, 7 
en 8) op De Brembocht. 

•  Verdere implementatie BOUW! en Textaid. 
•  Passend onderwijs accent op wat leerlingen met 

leer- en gedragsproblemen van de professional 
nodig hebben om tot leren te kunnen komen. 

Samenwerking met kernpartners en ouders
Speerpunten voor 2019-2020 zijn:
De samenwerking met Korein wordt verder uit-
gewerkt om de doorgaande lijn voor kinderen te 
kunnen verwezenlijken.  
•  Renovatie van patio in samenwerking met Korein.
•  Anticiperen op technologieontwikkeling door 

externe partijen te betrekken bij het onderwijs 
(bijvoorbeeld Brainport). Inzet kwaliteiten van 
ouders

•  Er wordt een nieuwe website ingericht. De School-
raad wordt hierin meegenomen en fungeert als 
klankbordgroep. 

•  Implementatie ‘Parro’, communicatie-app die 
ouders betrekt bij het onderwijs.
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8 de resultaten van het onderwijs 

Het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS)
In het leerlingonderwijsvolgsysteem wordt, zoals 
al eerder aangegeven, een overzicht bijgehou-
den van de niet-methodegebonden toetsen die 
de kinderen door de jaren heen maken. Dit zijn 
gestandaardiseerde toetsen, die volgens een toets-
kalender in vaste periodes op de meeste scholen in 
Nederland worden afgenomen.

CITO – eindtoets
Met de CITO- eindtoets worden de kennis en het 
inzicht van de leerlingen van groep 8 onderzocht 
op het gebied van taal, rekenen, informatieverwer-
king en wereldoriëntatie.
Jaarlijks verschijnt er een nieuwe versie. Bij het 
bepalen van de onder- en bovengrens van de 

eindresultaten houdt de inspectie sinds schooljaar 
2011-2012 rekening met de leerlingenpopulatie. 
De grenzen zijn afgeleid van het landelijk ge-
middelde voor scholen met hetzelfde percentage 
gewichtenleerlingen. Bij het zgn. ‘schoolgewicht’
(het percentage gewogen leerlingen van de hele 
school), is de opleiding van de ouders de bepalen-
de factor.

Basisschool De Brembocht viel in 2017 in school-
groep 9, in 2018 in schoolgroep 8 en in 2019 in 
schoolgroep 8 De resultaten zijn, naar de maat-
staven van de inspectie, drie jaar achtereen op of 
boven het niveau dat je van een school met onze 
populatie mag verwachten. Achtereenvolgens heb-
ben we de volgende scores behaald:

jaar  landelijk gemiddelde  gemiddelde BS De Brembocht beoordeling inspectie

2019 536,1 543 goed

2018 535,6 541,3 goed

2017 535,1 536,5 voldoende



Inspectie voor het onderwijs
De inspectie voor het onderwijs bezoekt scholen 
voor primair onderwijs tenminste eenmaal per 
vier jaar. Op 11 maart 2014 heeft de inspectie onze 
school bezocht in het kader van de verplichting 
tot een onderzoek van een keer in de vier jaar. De 
inspectie heeft zich bij haar bezoek onder andere 
gebaseerd op het Toezichtkader po/vo 2012 en de 
notitie Analyse en waarderingen van opbrengsten 
primair onderwijs. Beide documenten zijn te vin-
den op www.onderwijsinspectie.nl.

Conclusie van de inspectie
De inspectie concludeert dat het basisarrangement 
gehandhaafd kan blijven. De eindresultaten van 
onze school zijn voldoende en in het afgelopen 
jaar ligt het resultaat zelfs boven de bovengrens die 
de inspectie aanhoudt voor scholen met eenzelfde 
schoolbevolking als De Brembocht. Ook de tus-

sentijdse opbrengsten zijn op orde. De inspectie 
geeft aan dat de school volop in ontwikkeling is en 
stappen gezet heeft om de kwaliteit van de zorg en 
de begeleiding te optimaliseren. Het gehele 
rapport van 2014 kunt u downloaden via de 
website van de inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl.

In onderstaand overzicht vindt u van drie jaar de 
uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs. 
Nog belangrijker dan onze uitstroomcijfers is de 
vraag hoe de leerlingen zich ontwikkelen in het 
voortgezet onderwijs. Uit het volgen van onze 
schoolverlaters en de gesprekken die wij hebben 
met het voortgezet onderwijs, kunnen we con-
cluderen dat onze adviezen goed aansluiten bij 
het uiteindelijke ontwikkelingsperspectief van de 
leerlingen.

Eind schooljaar 2018-2019 zijn schoolbreed 4 leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs.  

                                                                                                              2017                 2018 2019

Voortgezet Speciaal Onderwijs/Praktijk Onderwijs     

VMBO- basis  7 % 7,7 %

VMBO basis-kader   3,6 % 10,3 % 15,4 %

VMBO gemengd theoretisch  3,4 % 

VMBO – TL   / MAVO 35,7 % 20,7 % 

HAVO/MAVO  13,8 % 11,5 %

HAVO  14,3 % 10,3 % 15,4 %

HAVO/VWO  10,7 % 13,8 % 19,2 %

VWO  14,3 % 20,7 % 30,8 %

Aantal LWOO leerlingen  21,4 % 10,3 % 11,5 %

Aantal schoolverlaters in getal  28 29 26

26

Uitstroomgegevens in procenten



27

9 regeling schooltijden en vakanties

Schooltijden  
We werken op De Brembocht met het vijf gelijke 
dagenmodel en een continurooster. Dit wil zeggen 
dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30u – 14.15u naar school gaan. De kinderen 
lunchen samen met de leerkracht of een ouder in 
de eigen groep. De leerkrachten worden hierbij 
ondersteund door lunchouders. Lunchouders die 
structureel ondersteunen, ontvangen hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Er is een ochtendpauze van 
een kwartier en een middagpauze van drie kwartier.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit tussen 
08.00 uur en 08.30 uur telefonisch te melden bij 
de conciërge. Ook als kinderen onder schooltijd 
een dokter- of tandarts bezoeken, willen wij dit 
graag van tevoren weten. U heeft ook de 
mogelijkheid om ziek-/afmeldingen via de website 
www. brembocht.nl aan te geven. Als wij voor 
09.00 uur geen bericht hebben ontvangen, neemt 
de school contact met u op.

Naast de schoolvakanties hebben alle kinderen 
extra vrije dagen in verband met geplande studie-
dagen. De data van deze dagen staan vermeld in de 
jaarkalender en op de website.
 

Schoolvakanties 2019-2020

Vakanties Data

Herfstvakantie  Ma. 14 t/m vrij. 18 okt. 2019

Kerstvakantie  Ma. 23 dec. 2019 t/m vrij. 3 jan. 2020

Voorjaarsvakantie Ma. 24 feb. t/m vrij. 28 feb. 2020

2e Paasdag Ma. 13 april 2020

Meivakantie Ma. 20 april t/m vrij. 1 mei 2020

Hemelvaart Don. 21 en en vrij. 22 mei 2020

2e Pinksterdag Ma. 1 juni 2020

Zomervakantie Ma. 13 juli t/m vrij. 21 aug. 2020

Verlofregeling
Scholen moeten controleren of ouders zich aan de 
regels houden. Daarom kent elke school dezelfde 
verlofregeling. Daarin staat precies wanneer 
kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra 
verlof onder schooltijd. Vooral de mogelijkheid 
tot het opnemen van extra vakantiedagen onder 
schooltijd is sterk aan banden gelegd en wordt 
nauwkeurig gecontroleerd. 

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: 
•  verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer 

de ouders wegens de aard van hun beroep niet 
tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen 
gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee 
weken van een nieuw schooljaar;

•  verlof wegens gewichtige omstandigheden van 
medische en/of sociale aard, die buiten de wil 
van de ouders liggen. 

De volgende situaties zijn geen reden tot het 
verlenen van verlof:
•  vakantie in een goedkopere periode of in verband 

met een speciale aanbieding;
•  een uitnodiging van familie of vrienden om 

buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan;

•  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 
(verkeers)drukte;

•  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit 
het gezin vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoor-
deeld. De volledige verlofregeling kunt u op school 
inzien. Deze is ook te vinden op onze website 
www.brembocht.nl 

Schoolverzuim
De school is alert op schoolverzuim: dagelijks 
houden de leerkrachten een verzuimregistratie bij.  
Als de reden voor afwezigheid, na contact met de 
ouders, onverhoopt onbekend blijft, dan moet de 
school van iedere afwezigheid melding maken bij 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Veldho-
ven. In voorkomende gevallen kan de leerplicht-
ambtenaar gegevens opvragen over schoolverzuim. 
De school werkt altijd mee aan een dergelijk 
onderzoek.



10 namen en adressen
Directieteam
Hera van de Laar ( directeur):
school 040-2536489,  
E-mail: h.vandelaar@veldvest.nl

Nikki de Jong  (regisseur): 
school 040-2536489
E-mail: n.dejong@veldvest.nl  

Administratie
Ellen Koppelman: 
school 040-2536489

Leerkrachtenteam
bereikbaar voor of na schooltijd: 040-2536489 

Conciërge   
Gerard van Dijk

Huishoudelijke dienst   
Medewerkers van een schoonmaakbedrijf

’t Bremnestje:
06-12545884

Teamleider Korein Kinderplein:
Bianca van Leeuwen - Surdi : 040-2556987

Het bevoegd gezag 
Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS  
Veldhoven
Telefoon: 040-2531201
E-mail: info@veldvest.nl
www.veldvest.nl
Voorzitter: Jos de Mönnink

MR/SR  leden
MR-personeelsgeleding: 
Janneke Timmers 
Harry Welp
Annelies van Ruremonde  bereikbaar via school 
040-2536489

MR-oudergeleding:
Veronique Mögendorff 06-36300621
Vera Suiskens
Maaike Veenbrink
E-mail: schoolraad.brembocht@gmail.com

Dagelijks bestuur Activiteitencommissie
Colinda Trienekens, voorzitter, 
Telefoon: 06-41456304  
Barisca Menting, secretaris 
Patricia Hendriks, penningmeester
Telefoon: 06-17354886
E-mail:  acbrembocht@hotmail.com  

Bestuur Stichting Beheer Ouderraadgelden BS 
De Brembocht:
Brigitta van Uitregt (06-46471716) 
Cindy Gudden (040-2544792)
Patricia Hendriks, 06-17354886
     
Inspectie 
De inspecteur van het onderwijs kantoor Tilburg:
Correspondentieadres: 
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Bezoekadres: Spoorlaan 420
5038 CG Tilburg
Telefoon: 088-6696060
E-mail: Tilburg@owinsp.nl

Klachtencommissie
Interne vertrouwenspersonen: 
Janneke Timmers   
Telefoon school 040-2536489 
E-mail:  j.timmers@veldvest.nl
Janneke Verbaant  
Telefoon school 040-2536489
E-mail:  j.verbaant@veldvest.nl

Externe vertrouwenspersonen:
Irma van Hezewijk tel. 06-54647212
E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
    
Landelijke klachtencommissie Katholiek 
onderwijs
Raamweg 2
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag  
Telefoon: (070) 392 55 08 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
9.00 - 17.00 uur 
Fax: (070) 302 08 36 
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl 
Internet: www.geschillencies-klachtencies.nl
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Passend Onderwijs De Kempen
Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-7878853
E-mail: info@podekempen.nl
Internet: www.podekempen.nl

PO-Raad
Varrolaan 60
Postbus 85246
3508 AE  Utrecht
Telefoon: (030) 3100933
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
09.00 – 12.30 uur
E-mail: info@poraad.nl
Internet: www.poraad.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteur van de inspectie 
Telefoon: 0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven
Telefoon: 040-2584113 (van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00-16.00 uur)
Website: www.cjgveldhoven.nl

GGD Brabant-Zuidoost
PostadresPostbus 8684 
6505 KR Eindhoven   
Algemeen telefoonnummer:             
088-031414

Bezoekadres: 
Clausplein 10
5611XP Eindhoven
Website: www.ggdbzo.nl 
Voor vragen: www.ggdbzo.nl/ouders button 
“Ik heb een vraag”
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RK Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

Telefoon: 040-2536489

E-mail: brembocht@veldvest.nl

Website: www.brembocht.nl


