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Even een woord vooraf 

 

Over deze schoolgids 

 

Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool, de Brederoschool. Deze gids is bestemd voor 

ouders/verzorgers van onze leerlingen, voor diegenen die hun kind willen aanmelden bij de Brederoschool en 

voor anderen die interesse hebben in onze school. In deze schoolgids wordt een beeld geschetst van wat we 

met onze school voor hebben, wat voor ons belangrijke uitgangspunten zijn en hoe we daar in de praktijk 

gestalte aan geven.  

Wanneer u voor de schoolkeuze van uw kind staat en u wilt meer weten over de Brederoschool of u wilt uw 

kind aanmelden bij onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur. 

Naast het gesprek krijgt u dan een rondleiding door de school zodat u ook in de praktijk kan zien hoe het 

onderwijs op de Brederoschool vorm krijgt. In dit gesprek is het tevens mogelijk om verder in te gaan op de 

individuele vragen en/of opmerkingen. 

U kunt een afspraak maken via de mail: post@brederoschool.o2g2.nl of telefonisch 0503210420.  

Wanneer u uw kind (of kinderen) al op onze school heeft zitten, zullen veel zaken al bij u bekend zijn.  

In deze gids staat alles nog eens overzichtelijk op een rij. 

 

De praktische informatie vindt u op onze website en in het ouderportaal MijnSchool. 

Een MijnSchool account ontvangt u wanneer uw kind bij ons op school komt en vier jaar is geworden. 

Op de website kunt u vinden wanneer de kinderen naar school moeten en wanneer er vakanties en margedagen 

(extra vrije dagen vanwege studiedagen) zijn, maar ook vindt u er bijvoorbeeld praktische informatie over 

gymnastiek en overblijven. Onze jaarkalender waarin alle activiteiten zijn opgenomen vindt u in het 

ouderportaal.  

 

In het Schoolplan staat een aantal onderwijsinhoudelijke zaken uitvoerig beschreven. Het Schoolplan 

vermeldt ook de veranderingsonderwerpen waaraan de school de komende vier jaren werkt. In het schoolplan 

is ook het zorgdocument opgenomen. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met de zorg voor kinderen in het 

algemeen en de specifieke zorg voor die kinderen die dat nodig hebben. 

 

Marike Venema 

directeur 
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1. De school 

 

De Brederoschool 

Ina Boudierplantsoen 3  

9721 XA Groningen 

0503210420 

post@brederoschool.o2g2.nl 

https://brederoschool.openbaaronderwijsgroningen.nl 

 

1.1  Richting 

 

De Brederoschool is een openbare basisschool en maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs 

Groningen (O2G). De Brederoschool is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Dit 

betekent dat in principe ieder kind welkom is bij ons. Als school zijn we ervan overtuigd dat we door het 

openbare karakter een bijdrage kunnen leveren aan een mooie geïntegreerde samenleving. 

 

1.2 Situering van de school 

 

De Brederoschool is gelegen in de Wijert-Zuid, een wijk aan de zuidkant van de stad Groningen. De straten in 

deze wijk zijn genoemd naar bekende Nederlandse schrijvers. Ook de Brederoschool draagt de naam van een 

bekende schrijver. Een deel van de leerlingen komt uit de Wijert (Noord en Zuid), een deel komt uit de 

omliggende wijken (Helpermaar, Helpman, Hoornse wijken, Ter Borch, Corpus den Hoorn), Haren en de 

binnenstad.  

De school staat in een schitterend park aan het Ina Boudierplantsoen, waar dankbaar gebruik van gemaakt 

wordt.  

 

1.3 Leerlingenaantal en personeelsbezetting 

 

Onze school telt ruim 470 leerlingen, verdeeld over twintig groepen. Deze leerlingen krijgen les van een team 

van ca. 35 leerkrachten. Verder beschikken wij over een locatieleider, een intern begeleider, een conciërge, een 

managementassistent, een TMO-coördinator en een aantal vrijwillige klassen- en onderwijsassistenten. De 

Brederoschool is een Academische Basisschool. Onderdeel van de Academische Basisschool is het goed opleiden 

van nieuwe leerkrachten. Daarom zult u veel stagiaires van de Academische PABO (RUG), de Pedagogische 

Academie (HBO), de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) en de opleiding tot onderwijsassistente op de 

Brederoschool aantreffen.  

 

1.4 Schoolgebouwen en speelruimte 

 

De school bestaat uit drie dicht bij elkaar gelegen gebouwen. Tussen de gebouwen bevinden zich de 

schoolpleinen voor de kleuters en voor de kinderen van groep 3 t/m 8.  

De schoolpleinen zijn voorzien van prachtige speeltoestellen, een zandbak en diverse vloerspelen. Ook het park 

wordt betrokken bij het spelen en het onderwijs. De school beschikt over een speellokaal waar de jongste 

kinderen bewegingsonderwijs krijgen. De oudere kinderen krijgen gymnastiek in de gymzaal aan de 

Vestdijklaan. Daarnaast beschikt de school over een prachtig podium. We stimuleren onze kinderen om zuinig 

te zijn op de spullen zowel binnen als buiten de school.                                                                                                                       
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2. Schooltijden, vakanties en margedagen  

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, maar ook de plicht om aan het onderwijs deel te nemen. 

Basisschoolkinderen moeten verdeeld over 8 jaar 7520 uren les krijgen. Gemiddeld komt dit neer op 940 

lesuren per schooljaar. Scholen mogen zelf bepalen welke schooltijden zij hanteren. Op de Brederoschool 

hanteren we m.b.t. de schooltijden het Hoornse model. Dat betekent dat alle kinderen, van 4 t/m 8 jaar op 

dezelfde schooltijden naar school gaan. We hanteren drie lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) en 

twee korte dagen (woensdag en vrijdag) Op de lange dagen kunt u tegen een bescheiden vergoeding, zodat de 

school voor goede opvang kan zorgen, gebruik maken van de overblijf. Ongeveer 65% van de ouders maakt 

gebruik van deze voorziening. Op de korte dagen gaat de school om 12.15u. uit.  

Binnen de school kan gebruik gemaakt worden van voor- en naschoolse opvang van SKSG. Zij bieden ‘s 

ochtends vanaf 7.30 en ’s middags tot 18.30u. opvang.  

Ook voor peuters heeft de school een voorziening. 

 

Maandagochtend: 08.30-12.00u.  (inloop vanaf 8.15u.)  

Maandagmiddag:  13.15-15.15u.  (inloop vanaf 13.00u.)   

Dinsdagochtend:  08.30-12.00u.  (inloop vanaf 8.15u.)  

Dinsdagmiddag:  13.15-15.15u.  (inloop vanaf 13.00u.)  

Woensdagochtend: 08.30-12.30u.  (inloop vanaf 8.15u.)  

Donderdagochtend: 08.30-12.00u.  (inloop vanaf 8.15u.)  

Donderdagmiddag: 13.15-15.15u.  (inloop vanaf 13.00u.)  

Vrijdagochtend:  08.30-12.30u.  (inloop vanaf 8.15u.)  

  

Afhankelijk van het gehanteerde schooltijdenmodel kan de school een aantal margedagen inplannen. Op  

margedagen zijn de kinderen vrij en heeft het team scholingen en/of andere belangrijke 

vergaderingen/activiteiten.  

 

Hieronder vindt u de vakanties en margedagen voor schooljaar 2021-2022 

 
Laatste schooldag 2020-2021: vrijdag 9 juli 2021  
Eerste schooldag 2021-2022: maandag 23 augustus 2021  
 
Vakanties 2021-2022: Gronings ontzet: 28 augustus 2021 (valt in een weekend)  
Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021  
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022  
Pasen: 18 april 2022  
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022  
Hemelvaartweekend: 26 t/m 29 mei 2022  
Pinksteren: 6 juni 2022  
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022  

 
Margedagen 2021-2022:  
Maandag 15 november 2021  
donderdag 27 januari 2022  
Dinsdag 8 maart 2022  
Woensdag 25 mei 2022  
Vrijdag 15 juli 2022 
 
Voor verdere praktische informatie, waaronder de actuele jaaragenda, verwijzen wij u naar de website en de 
nieuwsbrieven en punt 8 in deze schoolgids! 
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2. Waar de school voor staat 

 

De Brederoschool wil het voor alle kinderen mogelijk maken zich in een veilige en uitdagende leer- en 

werkomgeving breed en optimaal te ontwikkelen, gebruikmakend van effectieve, creatieve, sociale en 

innovatieve onderwijsmethodieken. 

 

De Brederoschool is onderdeel van Vensterschool Bredero. Binnen de Vensterschool wordt nauw samengewerkt 

met de BSO (buitenschoolse opvang, voor en na schooltijd) en de kinderopvang en peuterschool zowel in het 

schoolgebouw als met enkele locaties vlak bij de school. Zo proberen we de kinderen en ouders die daar 

gebruik van (willen) maken een mooi doorlopend aanbod van 7.30u. – 18.00u. en van 0 tot 12/13 jaar te 

bieden, zowel inhoudelijk als op pedagogisch gebied. Alle kinderen op de Brederoschool hebben profijt van de 

Vensterschool, we kunnen hierdoor veel extra’s bieden.   

 

2.1 Onze uitgangspunten / missie en visie 

 

De Brederoschool is een school voor ieder kind. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. Onze 

school staat voor goed onderwijs dat aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. 

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op school veilig en vertrouwd voelen. We willen graag dat 

kinderen zich in deze sfeer optimaal kunnen ontwikkelen en veel leren. Even belangrijk is het voor ons dat 

leerlingen zelfvertrouwen, zelfkennis en positief (sociaal) gedrag ontwikkelen. We zijn alert op discriminatie en 

pesten. We werken vooral aan het voorkomen daarvan. We vinden het belangrijk dat kinderen leren conflicten 

uit te praten en op te lossen. 

 

We richten ons op een maatschappij die voortdurend verandert. Daarom is ook ons onderwijs steeds in 

beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van het onderwijs, zoeken we vernieuwende en 

bewezen goede vormen en materialen, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen 

blijven. De kerndoelen en de referentiedoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk 

leerlingen halen. Alle methoden zijn daarop getoetst. 

 

De schoolse vakken beheersen is een belangrijk doel. Met ons onderwijs beogen we meer. We leren kinderen 

samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. We willen de leerlingen kansen bieden 

in een uitdagende leeromgeving. Werken in een veilige en prettige schoolomgeving is voor ons een belangrijke 

voorwaarde om optimaal te kunnen leren. Rust en regelmaat zijn daarbinnen belangrijke elementen. 

 

2.2 Opbouw in zelfstandigheid 

 

Naast gezamenlijke instructies en verwerkingen wordt er regelmatig gewerkt binnen de dag- en weektaak. 

Tijdens de dag- en weektaak bepalen kinderen zelf de volgorde waarin zij bepaalde taken uitvoeren. Binnen de 

taakuren is er ook ruimte voor individuele programma’s voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en 

kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Vanaf groep 1 bouwen we de mate van zelfstandigheid verder uit. 

In de groepen 1 en 2 leren we kinderen zelf kiezen in welke speel- of werkhoek ze willen werken. Ook zijn er 

iedere week enkele weekactiviteiten waaraan alle kinderen meedoen.  

In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met een dagtaak, genoteerd op het bord.  

In groep 5 wordt deze dagtaak in de loop van het schooljaar omgezet in een weektaak. 

In de groepen 6, 7 en 8 gebruiken we de weektaakformulieren. De verantwoordelijkheid voor de tijdsplanning 

ligt voor een deel bij de leerlingen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Dit houdt in dat deze in 

de gaten houdt of de leerlingen zich aan de tijdsplanning houden. Indien nodig stuurt de leerkracht bij. 
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2.3 Zelfwerkzaamheid 

 

Onze leervakken worden aangeboden volgens het Directe Instructiemodel. Er wordt gestart met een 

gezamenlijke instructie waarna kinderen zelfstandig aan het werk gaan en sommige kinderen nog extra uitleg 

krijgen en andere kinderen juist extra en uitdagend werk aangeboden krijgen. Tijdens het werken wordt 

rekening gehouden met de verschillende niveaus van kinderen. Wanneer er gewerkt wordt aan de dag- of 

weektaak werken de kinderen zelfstandig of samen aan een opdracht. Bij het werken in dag- en weektaken 

wordt een beroep gedaan op het denk- en organisatievermogen van de kinderen. Zelfwerkzaamheid bevordert 

de zelfstandigheid, het doorzettingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel. We leggen de lat hoog en 

verwachten van de kinderen dat zij het werk afkrijgen en liefst nog iets meer. 

 

2.4 Samenwerking 

 

Samenwerking houdt in dat kinderen elkaar hulp bieden of samen een opdracht maken. De leerlingen kunnen 

er zelf voor kiezen om met anderen samen te werken. Het is ook mogelijk dat de leerkracht de kinderen vraagt 

om samen te werken. Daarnaast worden er regelmatig gerichte samenwerkingsopdrachten gegeven. 

Samenwerking vindt niet alleen plaats tussen leerlingen van hetzelfde niveau, maar juist ook tussen leerlingen 

van verschillende niveaus. Dit laatste is een zeer belangrijk opvoedkundig aspect in de sociale ontwikkeling van 

de leerlingen. Om het samenwerken mogelijk te maken en te bevorderen zitten de leerlingen vanaf groep 3 in 

tafelgroepen. Bij de groepen 1 en 2 zitten de kinderen op wisselende plaatsen afhankelijk van hun 

activiteitenkeuze. Door goed samen te werken ontstaan vaak de beste resultaten. 

Als team werken we intensief samen om het onderwijs optimaal vorm te kunnen geven. Samenwerking met 

ouders zien we als een belangrijk model om de ontwikkeling van het kind te stimuleren 

 

2.5 Huiswerk 

 

In principe krijgen de kinderen van de Brederoschool tot groep 5 geen huiswerk mee. Vanaf groep 5 krijgen de 

kinderen bescheiden huiswerk mee in aanloop naar het voortgezet onderwijs. De Brederoschool vindt het 

belangrijk dat er een goede overgang is van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Er is onderzoek 

gedaan naar de wensen van ouders m.b.t. huiswerk en naar de overgang naar het voortgezet onderwijs bij oud 

leerlingen. Naar aanleiding van dit onderzoek is de notitie huiswerk op de Brederoschool opgesteld.  

De kinderen leren binnen de dag- en weektaak het werk zo te plannen dat het aan het einde van de week af is. 

Ook is er “leertijd” binnen de dag- en weektaak om bijvoorbeeld topografie te leren.  

In overleg met ouders krijgen jongere kinderen, indien nodig, het advies om thuis een bladzijde te lezen of 

bijvoorbeeld een tafel in te oefenen. Dit kan prettig zijn bij het automatiseren van het lees- en rekenproces.  

 

2.6 Sociaal emotionele vorming 

 

Bij de sociale vorming van kinderen staat wederzijds respect voor ons voorop. Wij begeleiden kinderen bij het 

ontwikkelen van hun verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling. Daarbij maken we o.a. 

gebruik van de methode KIVA en onze gezamenlijk gedragen en uitgewerkte notities. KIVA is een methode die 

preventief aandacht besteed aan alles wat met sociale vaardigheden te maken heeft. 

In de notities Pedagogisch Kader Brederoschool en werken aan een veilige en democratische school wordt de 

werkwijze nader beschreven. Met kinderen hanteren we de volgende basisregels:  
 
Basisregel: Doe nooit iets waarvan jezelf niet zou willen dat het jou overkomt  

1. Zeg aardige dingen tegen en over elkaar. 

2. Laat anderen meespelen. 

3. Luister goed naar elkaar. 
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4. Anders zijn mag. 

5. Probeer een ruzie uit te praten. 

6. Help anderen als je kunt (je mag ook nee-zeggen als je geen tijd hebt). 

7. Kom je bij een probleem er samen niet uit, ga dan naar je juf of meester. 

8. Zorg goed voor je eigen spullen en die van anderen.  

9. Heb respect voor elkaar. 

 

Graag verwijzen we voor verder informatie naar de notities pedagogisch kader, een veilige en democratische 

school en het schoolveiligheidsplan van de Brederoschool.         

                                 

3. De organisatie van de school 

 

De Brederoschool is een moderne, klassikaal georganiseerde school. Dat betekent dat de start van onze 

instructie gezamenlijk plaatsvindt zodat alle kinderen goede instructie krijgen en er geen hiaten ontstaan. Na 

de gezamenlijke instructie waaiert het uiteen, krijgen kinderen die bepaalde onderdelen moeilijk vinden extra 

instructie en wordt er gecompact voor de meer- en hoogbegaafde kinderen zodat zij ruimte hebben om te 

werken op hun eigen niveau. Specifiek voor de laatste groep hebben we onze spaceshuttlegroepen die, met een 

speciaal daarvoor opgeleide leerkracht, aan het werk gaan op een hoger denkniveau. Daarbij ontwikkelen zij en 

zetten zij hun hogere denkvaardigheden in. Vanuit de Spaceshuttlegroepen krijgen deze kinderen hun werk 

mee naar de eigen groep. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, is er eveneens een speciaal daarvoor 

opgeleide leerkracht. Zij ondersteunt leerkrachten en werkt met kinderen zowel in de groep als buiten de 

groep. De intern begeleidster is er voor alle kinderen. Zij begeleidt de leerkracht en monitort samen met de 

leerkracht de voortgang van de kinderen op zowel sociaal gebied als onderwijsinhoudelijk. Aan speciale 

instructietafels kunnen leerkrachten individuele leerlingen of kleine groepjes extra aandacht en instructie 

geven. Op de Brederoschool wordt gewerkt met een mooie en gevarieerd onderwijsaanbod. De basisvakken 

spelling, taal, rekenen & wiskunde, lezen & begrijpend lezen en Engels worden afgewisseld door creatieve 

vakken, wereldoriënterende vakken zoals wetenschap en techniek, buitenlessen, aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie en gymnastiek. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit projecten waarbij alle vakken samenkomen. 

Eigenaarschap, talentontwikkeling en zelfstandigheid worden bevorderd net als samenwerken en werken in een 

fijne werksfeer. 

 

3.1 Samenstelling groepen 

 

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in heterogeen samengestelde groepen. Dit houdt in dat 

leerlingen van 4 tot 6 jaar bij elkaar in één groep zitten.  Er wordt gewerkt met een breed en gedifferentieerd 

aanbod, waarbij we rekening houden met de verschillen in actuele ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden.  

In groep 3 kiezen we in principe voor een homogeen samengestelde jaargroep (kinderen van dezelfde leeftijd) 

in verband met de vele gezamenlijke instructies die nodig zijn in groep 3.   

Vanaf groep 4 wordt in zowel homogene als heterogene groepen (afhankelijk van de leerlingenaantallen per 

leerjaar) gewerkt. De Brederoschool is goed ingesteld op het lesgeven in zowel homogene (één leerjaar per 

groep) als heterogene (twee leerjaren per groep) groepen. 

 

3.2 De activiteiten van groep 1 en 2  

 

Kinderen beginnen hun schooltijd met spelend leren. Spelenderwijs oefenen en ontwikkelen zij allerlei 

vaardigheden. Dagelijkse gebeurtenissen staan daarbij centraal. Aan de hand van herkenbare thema’s maken 

de kinderen kennis met de wereld om hen heen.  

De kleuters leren al vroeg om zelfstandig te werken. Meestal kiezen ze zelf in welke hoek ze willen werken. Als 

ze een weekactiviteit of taak moeten doen, krijgen ze instructie aan de lestafel of instructietafel. De rest van de 
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groep is dan zelfstandig aan het werk in de verschillende hoeken. Daarna loopt de leerkracht rond om 

individuele kinderen te helpen. Zo leren kinderen rekening te houden met anderen.   

We werken in de groepen 1 en 2 met een beredeneerd aanbod. We doen dat aan de hand van de methode 

“Schatkist Nieuw” en “Onderbouwd”.  

In het speellokaal bewegen de kinderen in de vrije ruimte en ontwikkelen spelenderwijs hun motorische 

vaardigheden en inzicht. Ook bieden we via veel verschillende activiteiten voorbereidende schrijfoefeningen 

aan. 

Via het werken in de hoeken, de thema’s, de weekactiviteit of een taak stimuleren wij de taal-, de reken-, de 

sociaal-emotionele-, de creatieve en de motorische ontwikkeling. 

De leerkrachten voeren regelmatig observaties uit zodat ze mogelijke ontwikkelingsproblemen en/of voorsprong 

van kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen signaleren. Kinderen die meer hulp nodig hebben, 

krijgen in of buiten de groep structureel extra ondersteuning aangeboden. Kinderen die een 

ontwikkelingsvoorsprong hebben krijgen extra en uitdagend aanbod. 

De toetsen die in groep 1 en 2 worden afgenomen, kunnen ook helpen bij het signaleren van problemen of het 

signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens de eerste zes weken op onze school wordt expliciet 

geobserveerd of er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. 

 

3.3  De activiteiten van groep 3 tot en met 8 

 

Vanaf groep 3 wordt de instructie voornamelijk klassikaal gegeven. Na het begeleid inoefenen verwerken de 

kinderen de aangeboden leerstof op hun eigen niveau. Daarbij bieden wij hen leerstof aan op drie niveaus:  

 basisstof voor alle kinderen; 

 herhalingsstof voor de kinderen die dit nodig hebben; 

 extra stof voor de kinderen die dit aan kunnen. 

Opmerking: voor bepaalde vakgebieden werken sommige kinderen met behulp van een handelingsplan. Dat 

geldt voor kinderen die extra zorg én voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.  

 

Zo nodig krijgen kinderen extra ondersteuning aan de instructietafels die we in alle groepen hebben staan. Wij 

nemen regelmatig toetsen af die horen bij het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS).  Zo kunnen de leerkrachten 

naast de reguliere methodegebonden toetsen de vorderingen van de kinderen goed bijhouden en eventuele 

leerproblemen vroegtijdig signaleren. Vanaf groep 5 werken we met een weektaak. Zo leren de kinderen 

plannen: hoe krijg je tijdens schooluren je werk op tijd af? Ook maken leerlingen werkstukken en houden ze 

spreekbeurten en boekbesprekingen.  

Het aanbod bestaat uit de volgende vakken:  

Taal en spelling, rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur- en techniekonderwijs, culturele en kunstzinnige vorming, gymnastiek, verkeer, Engels, wetenschap & 

techniek gekoppeld aan de duurzaamheidsthema’s.   

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen biedt de school extra- en uitdagend aanbod gericht op de hogere 

denkvaardigheden. In de Spaceshuttlegroep (vanaf groep 4) werken kinderen onder begeleiding van een 

‘speciale leerkracht’ anderhalf uur met en aan een extra programma. Vanuit deze spaceshuttlegroep krijgen de 

kinderen werk mee naar hun eigen groep. 

 

3.4 Academische Basisschool 

 

De Brederoschool is een Academische Basisschool. Op een Academische Basisschool staat een onderzoekende 

leer- en werkhouding centraal, zowel bij de leerkrachten, de kinderen als de studenten. Daarnaast levert de 

school een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs door deel te nemen aan diverse onderzoeken en door 

eigen praktijkonderzoek uit te voeren. Onderdeel van de Academische Basisschool is het opleiden van 

studenten in de school. De school heeft naast studenten van de PA (Hanzehogeschool) ook academische 

studenten (RUG). 
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3.5  Engels 

 

Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven. In groep 1 t/m 3 worden de Engelse lessen gegeven rond thema’s. De 

thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en bij de thema’s waarmee in de groepen gewerkt 

wordt. Het Engels is gericht op de mondelinge taalvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat. Hierbij 

wordt gebruikt gemaakt van allerlei verschillende werkvormen.  

Vanaf groep 4 wordt er Engels gegeven aan de hand van de methode Stepping Stones Junior. Ook hier staan de 

mondelinge taalvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat voorop. De methode wordt ondersteund 

door digitaal materiaal.  

 

3.6 Wetenschap en techniek  

 

Wetenschap en techniek neemt een belangrijke plek in op de Brederoschool. De school werkt samen met de 

Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en de Jonge Onderzoekers en neemt deel aan wetenschapsknooppunt 

Noord-Nederland en Bètapunt Noord. In de klassen wordt gewerkt aan wetenschap en techniek. Daarnaast 

beschikt de school over een technieklokaal. De techniekruimte is uitgerust met alles wat nodig is om te 

onderzoeken en te ontdekken op het gebied van techniek. De koppeling met wetenschap wordt gelegd door de 

wetenschappelijke benadering, het denken vanuit onderzoeksvragen en het volgen van een wetenschappelijk 

stappenplan om te komen tot creatieve oplossingen.  

Alle groepen maken gebruik van het technieklokaal, waar afhankelijk van de leeftijd gewerkt wordt in 

circuitvorm of vanuit het bovengenoemde onderzoekstraject. Er wordt gewerkt vanuit de grote 

duurzaamheidsthema’s: water, energie en groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop techniek 

v/d Jonge 

Onderzoekers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  Bredero 3D-Duurzaam 

 

De Brederoschool is een duurzame school. Duurzaam in curriculum, duurzaam in schoolgebouw en duurzaam in 

uitstraling naar buiten. We vinden het belangrijk dat kinderen zorgzaam zijn voor hun omgeving en ook in de 

toekomst een goed leven kunnen hebben. Om die reden willen we een voorbeeldschool zijn voor heel 

Nederland, een school waarbij kinderen ambassadeurs en adviseurs zijn op het gebied van duurzame 
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toepassingen. In onze techniekruimte krijgen kinderen inzicht in technische mogelijkheden. Op het dak zijn 

verschillende toepassingen van duurzame dakbedekkingen te bezichtigen evenals diverse zonnepaneel-

systemen. In de school is zichtbaar wat de zonnepanelen en energiebesparende maatregelen opleveren. Op 

allerlei plekken in de school wordt op een leuke manier gewezen op eigen gedrag. 

Zo is de school een duurzaam steunpunt in de wijk waarbij ieder die daar interesse in heeft te rade kan gaan bij 

de kinderen van de bovenbouw van de school. Graag willen we hier benoemen dat dankzij het commitment van 

heel veel partijen, diverse bedrijven, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Energieconvenant 

Groningen, het mogelijk is om bovenstaande ambitie waar te kunnen maken.   

 

 

 

Gloeipunt 

Met het geld dat de school gewonnen heeft met de titel Groenste Groninger is de wens van de kinderen 

uitgekomen, het hebben van een duurzaam winkeltje, het Gloeipunt. In het Gloeipunt, Bredero’s groene 

ideeënwinkel, worden zelfgemaakte producten verkocht van bijvoorbeeld gerecycled materiaal en worden 

duurzame ingekochte producten verkocht bijvoorbeeld spulletjes van de wereldwinkel. Ook wordt er advies 

gegeven in het Gloeipunt en kan er vanuit het Gloeipunt een rondleiding gegeven worden langs alle duurzame 

aanpassingen in het gebouw en ons voorbeeld dak met betrekking tot duurzame mogelijkheden. Het Gloeipunt 

wordt gerund door de kinderen van de bovenbouw.   

 

3.8  Buitenlessen in ons buitenlokaal, het Ina Boudierplantsoen  

 

Onderzoeken en ontdekken staat centraal op onze school. Daarom heeft de school een buitenmedewerker, een 

leerkracht gespecialiseerd in de outdoor- en natuurthema’s. Samen met de buitenmedewerker ontdekken en 

verkennen de kinderen het buitenlokaal, het Ina Boudierplantsoen. Onder het motto slecht weer bestaat niet, 

slechte kleding wel, vinden onder alle weersomstandigheden de buitenlessen plaats. Kinderen leren 

spelenderwijs te overleven in de natuur, gebruik te maken van de natuur, zuinig te zijn op de natuur en nemen 

kennis van de natuur.  Samen met de kinderen is het park geïnventariseerd. De waarnemingen zijn te vinden 

op het grote buitendoek. Ook ‘gewone’ lessen vinden, daar waar mogelijk, buiten plaats. Onder schooltijd doen 

alle kinderen mee aan de buitenlessen. Binnen onze Vensterschool kunnen de kinderen tussen de middag en na 

schooltijd bij de BSO met dezelfde buitenmedewerker een extra en aansluitend buitenaanbod kiezen.  

 

3.9 Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur en techniek) 

 

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur en techniek spreken tot de verbeelding. Over Biologie, natuur en 

techniek schreven we al bij wetenschap & techniek, Bredero 3D-duurzaam en de buitenlessen. Aan de 

buitenkant van de school hangt een geschiedenistijdlijn op een doek van 10 bij 3 meter. Hierin is de meest 

recente geschiedeniscanon verwerkt. Het is één van de dingen die gebruikt wordt bij ons 

geschiedenis/wereldoriënterend onderwijs. Naast het projectmatig werken wordt er voor geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie/natuur en techniekgenoemde vakken met de nieuwste versie van de methode 

Brandaan, Naut en Meander gewerkt. 

 

3.10 Planetenpad 

 

Het heelal inspireert velen, zowel kinderen als volwassenen. Kinderen uit de bovenbouw hebben zich verdiept in 

het heelal, de planeten, de sterren, het melkwegstelsel en ons zonnestelsel. Ze hebben het zowel klein als groot 

nagemaakt. Om de opgedane kennis te kunnen delen hebben zij samen met de directie en een vormgever een 

planetenpad gemaakt in het Ina Boudierplantsoen. Het plan voor het pad is ingediend bij het wijkteam van de 

Wijert die enthousiast reageerde en heeft geld beschikbaar gesteld.  
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Het planetenpad bestaat uit 11 informatieborden in de vorm van ruimteschepen. De borden staan op 

schaalafstand van elkaar en geven informatie over de planeten. Het is vrij toegankelijk. 

 

3.11 Bewegingsonderwijs 

 

De school vindt het belangrijk dat kinderen veel bewegen en zich motorisch goed ontwikkelen. Zo belangrijk dat 

zij enkele jaren geleden uitgeroepen is tot de eerste Sportactieve School van de stad en de provincie 

Groningen. Meer hierover leest u in 3.10. Dit onderdeel beschrijft de vaste bewegingsmomenten. 

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen kleutergymnastieklessen van hun eigen leerkracht in het speellokaal. De 

kleutergymlessen bestaan uit spellessen en lessen met groot materiaal. De kinderen in groep 3 krijgen 

gymnastiekles in het grootste speellokaal van de school. Deze lessen worden gegeven door de eigen leerkracht. 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen gymnastiekles in een sportzaal. Een deel van deze lessen wordt verzorgd 

door onze vakleerkracht gymnastiek.  

 

3.12 Sportactieve school 

 

Enkele jaren geleden heeft de Brederoschool de certificering ‘Sportactieve School’ gekregen, daarmee is de 

Brederoschool de eerste Sportactieve School in de stad en de provincie Groningen. De certificering is uitgereikt 

door Erwin Koeman en is toegekend door NOC-NSF-KVLO omdat de school voldoet aan allerlei voorwaarden op 

het gebied van sport. Zo hebben op onze school bijvoorbeeld alle leerkrachten een gymnastiekbevoegdheid en 

er is een vakleerkracht. Er worden regelmatig clinics gegeven waardoor buitenschoolse sporten gestimuleerd 

worden. Elke klas heeft een bewegingskalender waardoor tussen de lessen korte bewegingsoefeningen gedaan 

worden. Wekelijks wordt er op de school schaaklessen gegeven door een erkend schaakleraar. Daarnaast 

neemt de school deel aan allerlei toernooien zoals voetbal-, basketbal-, atletiek-, zwem- en schaaktoernooien 

en doen we als school mee met de 4 Mijl en de Avondvierdaagse.  

Op het schoolplein staan klim- en andere toestellen waardoor kinderen uitgenodigd worden tot beweging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Mijl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Culturele en kunstzinnige vorming 
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We streven ernaar de kinderen in contact te brengen met allerlei aspecten van kunstzinnige vorming zoals 

beeldende vorming, muziek, theater, dans, literaire vorming, media-educatie en cultureel erfgoed. De school 

neemt deel aan het cultuurcoördinatorentraject van de gemeente Groningen. Daarnaast maken we gebruik van 

o.a. het Kunstencentrum Groningen, de muziekschool, musea, individuele kunstenaars, de bibliotheek en 

ouders met expertise op dit gebied. De school doet samen met het ‘Poëziepaleis’ actief aan dichten. De 

Brederoschool heeft een eigen dichtclub. Tijdens het schooljaar 2014-2015 was Amy Campbell, een leerling van 

de Brederoschool, Groninger kinderstadsdichter. Sinds schooljaar 2016-2017 krijgen de kinderen van groep vijf 

wekelijks ‘speciale muziekles’, onder begeleiding van professionele muziekdocenten vormen de kinderen een 

leerorkest. 

 

 

 

3.14        Koffieconcert          

       

Eenmaal per jaar organiseren wij een koffieconcert. Het koffieconcert vindt plaats in het voorjaar op een 

zondag van 10.30-12.00 uur. Alle kinderen die op de een of andere manier alleen of met anderen (kinderen, 

volwassenen) iets op muziekgebied ten gehore willen brengen, kunnen tijdens het koffieconcert gedurende  

drie minuten hun kunsten laten horen. Ieder die wil komen kijken is van harte uitgenodigd. Voor de 

entreekaartjes wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het koffieconcert is één van de manieren waarop we 

muzikale talenten willen stimuleren. Het geeft kinderen die op muziekles zitten een steuntje in de rug en extra 

motivatie om te oefenen. De datum van het koffieconcert is aan het begin van het schooljaar al bekend en is te 

vinden in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids.                                                          

 

3.15    Verkeersproef 

 

Voor kinderen is het van groot belang dat ze zich bewust worden van hun gedrag in het verkeer. In groep 7 

doen de kinderen mee aan een theoretische verkeersproef en in groep 8 voeren ze in de buurt van de school 

een praktische proef uit. Hiervoor hebben ze een fiets nodig die voldoet aan de wettelijke eisen. Uiteraard 

wordt u hierover vooraf geïnformeerd.  

 

3.16 Godsdienstige en humanistische vorming 

 

De Brederoschool is een openbare school en besteedt om die reden aandacht aan alle godsdiensten en 

levensbeschouwingen. Dit gebeurt op natuurlijke wijze bijvoorbeeld door inbreng van kinderen, rond feestdagen 

behorende bij de verschillende religies, via het nieuws en via de verschillende methodes waarmee op de 

Brederoschool gewerkt wordt (geschiedenis, aardrijkskunde enz.).  

 

3.17 Projecten  

 

Twee keer in het jaar organiseert de school een schoolbreed project. Het eerste project vindt plaats in oktober 

en wordt georganiseerd rond de Kinderboekenweek. Het doel van het project is leesbevordering in de brede zin 

van het woord. Elke Kinderboekenweek heeft een thema. Uiteraard wordt er naast de leesbevordering ook rond 

het thema gewerkt.  

In het voorjaar vindt het tweede schoolbrede project plaats. Het thema is dan wereldoriënterend. Kinderen 

worden in een verhalend ontwerp meegenomen in een thema. De 21e-eeuwse vaardigheden als 

onderzoeksvaardigheden, samenwerken, presenteren, enz. krijgen tijdens dit verhalend ontwerp nog eens 

extra aandacht. 

Deze projecten sluiten af met een presentatie voor ouders in de klas. 

 

3.18 Het Trefpunt 



                                                                                                                    Schoolgids Brederoschool 

17 

 

Het Trefpunt is de gemeenschappelijke ruimte van het hoofdgebouw. Deze ruimte is zo genoemd omdat 

leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar hier regelmatig treffen. Hier organiseren we bijvoorbeeld al onze 

ouderraadvergaderingen en teamvergaderingen. Kinderen uit verschillende groepen zien elkaar hier als ze 

zelfstandig willen werken. Leerkrachten en assistenten gaan vaak naar het Trefpunt om kinderen wat extra 

begeleiding te geven buiten de groep. In het Trefpunt bevindt zich ook een officieel podium. Hier treden 

kinderen regelmatig op. Het Trefpunt is zeer geschikt voor feestelijke gelegenheden. 

In het Trefpunt kunnen ouders een kop koffie drinken als ze even moeten wachten, bijvoorbeeld voordat ze 

kinderen naar de schooltuintjes of naar een voorstelling brengen.                                                                         

 

 

 

3.19 ICT op de Brederoschool 

 

In alle klassen staan meerdere computers die dagelijks worden gebruikt voor verschillende activiteiten: 

ondersteuning lesinhouden (extra oefenen, anders oefenen, verdiepend werken), verwerken van teksten en 

verslagen (tekstverwerkingsprincipes), maken van presentaties, gebruik als informatiebron etc. (zoekfuncties). 

In alle groepen is er een digitaal schoolbord aanwezig. Dit bord wordt gebruikt voor instructie en voor 

verschillende activiteiten die door kinderen zelf worden uitgevoerd waaronder presentaties. Binnen de school 

wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. De school volgt de ontwikkelingen m.b.t. ICT op de voet. Naast de 

vaste computers beschikt de school over 20 laptops en 20 tablets. Ze worden ingezet waar mogelijk en in de 

Spaceshuttlegroep. Ook beschikt de school over een 3D-printer. De bovenbouwleerlingen leren op bescheiden 

wijze programmeren. De school zet de ICT-middelen in als middel en niet als doel op zich. Alle leerkrachten 

beschikken over een tablet. De tablet wordt gebruikt bij vergaderingen, als communicatiemiddel, maar ook in 

de groepen wordt de tablet ingezet. Communicatie met ouders/verzorgers gaat zo veel mogelijk digitaal. 

Samen met 5 andere scholen ontwikkelt de Brederoschool digitale leerlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek 
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3.20  Naschoolse activiteiten voor de kinderen 

 

Na school kunnen leerlingen meedoen aan verschillende activiteiten die worden georganiseerd door de school 

en de ouderraad. Zo zijn er schaaklessen en lopen we als school mee met de Avondvierdaagse in Haren en met 

de 4 Mijl. 

Op maandagmiddag worden er cursussen op school gegeven op het gebied van techniek voor de groepen 6 t/m 

8. Deze worden gegeven door de Jonge Onderzoekers. Omdat deze cursussen kostendekkend moeten zijn, 

wordt er een bescheiden bedrag per keer per kind gevraagd. Binnen dit bedrag zitten de leskosten en de 

materiaalkosten.  

Eén keer per jaar op een zondag in maart organiseert de school een koffieconcert (zie 3.12). 

                                                                                                         

3.21 Excursies en activiteiten onder schooltijd, buiten de school  

 

Door het jaar heen organiseren we zeer geregeld verschillende activiteiten buiten school. Leerlingen gaan 

bijvoorbeeld samen met hun leerkracht naar de film, bezoeken musea of wonen kindervoorstellingen bij. Zo 

gaan er groepen op excursie museum de Buitenplaats in Eelde, het Grafisch museum, het Scheepvaartmuseum 

en het Groninger Museum. Verder organiseren we sportdagen en vinden er geregeld extra sportactiviteiten 

plaats zoals skaten, zeilen en surfen enz. 

 

Schooltuinen 

Vast onderdeel zijn de bezoeken aan de schooltuinen 

aan de Helperzoom. Voor alle groepen van de 

basisschool zijn er lessen ontwikkeld en komen alle 

groepen één of meerdere keren per jaar op de tuinen 

om met een steeds wisselend onderwerp over de 

natuur bezig te zijn. Het bureau Natuur en 

Duurzaamheid Educatie streeft ernaar alle Groningse 

scholieren zes keer per jaar een natuurervaring te 

bieden. De leerlingen van groep 6 houden tussen 

april en oktober onder deskundige begeleiding 

wekelijks hun eigen tuintje bij. Na de zomervakantie 

gaan de leerlingen die dan inmiddels zijn overgegaan 

naar groep 7, nog enkele malen naar de tuinen om te 

oogsten wat zij in het voorjaar hebben gepoot en 

gezaaid.  

Voor het vervoer en begeleiding van de kinderen 

tijdens deze activiteiten, doet de school vaak een 

beroep op de ouders.                           

 

 

 

3.22 Afscheid en musical groep 8 

 
Aan het eind van het schooljaar voeren alle groep 8 kinderen gezamenlijk de afscheidsmusical op. Op de laatste 

schooldag strooien de 8e jaars ter afscheid en worden ze uitgezwaaid door alle andere leerlingen van de school 

en de juffen en meesters. De afscheidsmusical vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum in de Wijert.  

 

3.23 Schoolreizen 
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Eén keer per jaar gaan de leerlingen in mei/juni/juli op schoolreis. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag weg. 

Groep 7 en 8 hebben een meerdaagse schoolreis; groep 7 gaat naar een plaats in Drenthe en groep 8 gaat naar 

een eiland. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en vragen zo nodig enkele ouders, stagiaires 

of assistenten om hen te ondersteunen. In het jaarlijkse algemeen informatieboek staat vermeld wat de kosten 

voor de verschillende schoolreizen per groep zijn.  

 

3.24 Burgerschap en integratie 

 

De Brederoschool hecht aan een democratisch bestel. Binnen de school zijn allerlei geledingen actief. Zo 

hebben we de medezeggenschapsraad, de ouderraad en verschillende werkgroepen waarin leerkrachten en 

ouders elkaar ontmoeten en door middel van hun eigen expertise een positieve bijdrage leveren aan de school. 

Ook de kinderen hebben inspraak binnen de Brederoschool. Uit de groepen 7 en 8 nemen twee gekozen 

leerlingen deel aan de leerlingenraad, de winkelraad (de Gloeipunt Ondernemingsraad) en de Dynamo’s, 

Bredero’s energieteam. De leerlingenraad bespreekt wat er goed gaat in de school, wat er verbeterd of 

veranderd zou moeten worden. In iedere groep staat een ideeënbus waar alle leerlingen punten voor de 

leerlingenraad kunnen inbrengen.  Ook vertegenwoordigen zij de school op officiële gelegenheden.  De 

winkelraad stuurt het winkelpersoneel aan, maakt de balans op tussen winst en omzet, coördineert de inkoop 

en legt verantwoording af. De Dynamo’s monitoren het energieverbruik en stellen energiebesparende 

maatregelen voor. Zij doen ook mee aan Energy Challenges, een wedstrijd m.b.t. duurzaamheid en 

energiebesparing voor scholen in de stad en de provincie Groningen. De Dynamo’s vertegenwoordigen de 

school op officiële duurzame gelegenheden. Als voorbeeldschool wordt de Brederoschool daar vaak voor 

uitgenodigd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

De leerlingenraad 
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 De Dynamo’s 
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4. De zorg voor de kinderen 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen op school, zodat ze zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Samen met kinderen en hun ouders proberen we hiervoor de juiste sfeer te scheppen. 

Door samen preventief te werken aan een fijne sfeer kan veel voorkomen worden. Daarom hoeven we gelukkig 

zelden een beroep te doen op onze anti-pest coördinator Annette Leeuwerink. Tegelijkertijd willen we dat onze 

leerlingen na acht jaar basisonderwijs de kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs bereikt 

hebben. Deze doelen zijn door de overheid vastgesteld. In ons Schoolplan, dat bij de directie ter inzage ligt, 

staat beschreven hoe we deze doelen willen realiseren. 

  

4.1 Nieuwe leerlingen op de Brederoschool 

 

Kinderen zijn welkom op school vanaf de dag dat zij vier jaar zijn geworden. Voordat het zover is, voert de 

directeur met u een kennismakingsgesprek. U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft inclusief een 

aanmeldings-/inschrijfformulier. Wij nemen in principe alle kinderen aan en werken (vooralsnog) niet met 

wachtlijsten (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Om alvast te wennen, kunnen de kinderen vanaf de 

leeftijd van drie jaar en tien maanden maximaal vijf dagdelen in hun toekomstige groep meedraaien, in overleg 

met de leerkracht. 

Als uw kind enkele weken op school zit volgt een gesprek met de leerkracht. U wordt gevraagd van tevoren een 

vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgt de leerkracht aanvullende informatie over de thuissituatie en over 

medische zaken. 

Voorheen gingen kinderen die na 1 oktober geboren waren bijna 3 jaren naar de kleuterklas. Sinds een aantal 

jaren heeft de overheid bepaald dat kinderen die tussen de zomervakantie en 31 december geboren zijn het 

jaar daarop meteen doorstromen in groep 2. Voor sommige kinderen is dit een uitstekende keuze, andere 

kinderen hebben meer baat bij een wat langere kleuterperiode zodat zij met voldoende bagage en inzicht aan 

groep 3 kunnen beginnen. De Brederoschool kijkt, in overleg met ouders, naar elk individueel kind en bepaalt 

vervolgens wat de beste stap is. De ontwikkeling en het welbevinden van kinderen staat hierbij voorop. 
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                          Lustrumfeest mei 2016 Bredero 50 jaar: een feest met als thema ‘het circus 

 

4.2 Het leerlingvolgsysteem  

 

Wij werken in alle schooljaren met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit houdt in dat we van alle kinderen een 

dossier bijhouden met hun persoonlijke gegevens, verslagen van leerlingenbesprekingen, handelingsplannen, 

gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, observaties, toets- en rapportgegevens. Zoals de Wet 

Persoonsregistratie voorschrijft, bewaart de school deze gegevens in een afsluitbare kast. U kunt het dossier 

van uw kind in overleg met de intern begeleider altijd inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 

intern begeleider. Ook leerkrachten raadplegen de dossiers van hun leerlingen regelmatig. 

 

Observaties en toetsen 

Leerkrachten houden bij hoe de kinderen zich ontwikkelen. Daarbij letten ze zowel op de leerprestaties als de 

sociaal-emotionele vorming. In de groepen 1 en 2 worden observaties uitgevoerd. Daarnaast worden er 

(beperkt) CITO-LVS toetsen afgenomen. In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen niet alleen toetsen 

die bij methoden horen, maar ook CITO-LVS toetsen. Deze toetsen zijn genormeerd naar het landelijk 

gemiddelde. De kinderen worden zo hun hele schoolloopbaan gevolgd.  

 

Onze school neemt standaard de volgende CITO-LVS toetsen af: 

taal voor kleuters  eind groep 1 en midden groep 2 

rekenen voor kleuters idem 

rekenen en wiskunde midden en eind groep 3 t/m 8  

spelling   idem 

technisch lezen  idem 

begrijpend lezen  midden groep 4 t/m 8 en eind groep 3 en 4 

 

Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling neemt de school in alle groepen KIVA af. 

 

Observaties en toetsresultaten worden besproken en geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyses worden 

er nieuwe groeps- en handelingsplannen gemaakt. De analyses worden zowel op individueel als op 

groepsniveau gemaakt. De resultaten worden besproken met alle teamleden zodat de juiste interventies plaats 

kunnen vinden. 

 

Rapporten en oudergesprekken  

Onze school werkt met een woordrapport (goed - ruim voldoende – voldoende – matig - onvoldoende), dus niet 

met cijfers.  

 

Aan het einde van groep 1 ontvangen de kinderen hun 1e rapport. Het schriftelijke rapport wordt mondeling, 

tijdens het rapportagegesprek, toegelicht.  Naast het rapportgesprek vindt er ook nog een gesprek in 

januari/februari plaats. 

In groep 2 krijgen de kinderen twee keer een rapport, nl. in januari/februari en aan het einde van het 

schooljaar. Ook hier vinden twee keer per jaar oudergesprekken plaats. De kleuters worden goed gevolgd door 

middel van observaties en de al eerdergenoemde toetsen.  

 

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport, in januari/februari en aan het eind van het 

schooljaar. Naar aanleiding van het rapport vinden er oudergesprekken plaats. In oktober/november vinden er 

ook kennismakingsgesprekken plaats.  

De ouders van de kinderen van groep 8 hebben in november een adviesgesprek m.b.t. het voortgezet 

onderwijs. 
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4.3  Het zorgsysteem en de hulp aan individuele leerlingen  

 

Als er heel specifieke acties geboden zijn om kinderen verder te helpen, komen externe deskundigen in de klas 

kijken en samen met betrokkenen plannen maken. De intern begeleider bespreekt met een orthopedagoog en 

een ambulant begeleider (AB-er) van het Speciaal Basis Onderwijs(SBO) welke acties wie onderneemt. Het kan 

daarbij gaan om observaties, adviezen, maar ook om aanmeldingen voor een uitgebreider (psychologisch) 

onderzoek. Ouders worden altijd van speciale acties op de hoogte gesteld en moeten ook toestemming geven 

zo gauw er externe instanties bij de ontwikkeling van hun kind betrokken worden. 

 

Bij jonge kinderen wordt gebruik gemaakt van observaties en zijn er directe contacten met het centrum voor 

Jeugd en Gezin, de logopedist, de orthopedagoog en andere hulpverleners, indien nodig.  

 

Via het protocol “Leesproblemen en dyslexie” worden daarnaast alle kinderen goed gevolgd met 

(voorbereidend) lezen en spelling.  

Elk najaar wordt een lijst samengesteld van kinderen bij wie wellicht sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Deze 

kinderen worden door getoetst en met hun ouders worden de resultaten besproken. In geval van een ernstig 

vermoeden zal een diagnostisch onderzoek door een extern bureau. Kinderen met een vermoeden van ernstige 

dyslexie kunnen het onderzoek en de behandeling vergoed krijgen door de verzekering. Hoe de regeling op dit 

moment is kunt u nalezen op www.steunpuntdyslexie.nl. 

 

Alle interventies die nodig zijn om het werken van en met kinderen in een groep te verbeteren staan vermeld in 

het groepshandelingsplan. U kunt hierbij denken aan extra lees-, spelling-, of rekenhulp, aanwijzingen voor 

verbetering van het gedrag etc. Ouders worden van deze plannen en interventies op de hoogte gesteld.  

 

Soms blijkt uit onze observaties en toetsen dat kinderen meer speciale hulp nodig hebben. Er vindt dan eerst 

een aanvullend onderzoek plaats. Meestal wordt dit onderzoek door school zelf gedaan. Vervolgens stellen de 

leerkracht en de intern begeleider een duidelijk handelingsplan op voor het kind. De ouders worden hiervan 

altijd op de hoogte gesteld. We zoeken eerst naar een oplossing binnen de groep. Kinderen kunnen extra hulp 

krijgen van de leerkracht, een assistente of een stagiaire. Dat kan zowel individueel en/of in groepsverband 

plaatsvinden. Ook heeft de leerkracht verschillende hulpmiddelen om een kind extra instructie te geven. Als 

blijkt dat een kind het leerjaar beter kan overdoen, bespreekt de leerkracht dit eerst met de ouders. De 

directeur neemt de uiteindelijke beslissing over het al dan niet zittenblijven. 

 

Soms komt het voor dat een kind meer dan een jaar achterstand heeft. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

Het kan te maken hebben met de beperkte mogelijkheden van het kind of een aandachtstoornis of iets 

dergelijks. Vanaf groep 6 stellen we voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief op. Daarin wordt 

beschreven wat het te verwachten eindniveau zal zijn, hoe er gewerkt wordt om dit te bereiken en hoe dit 

telkens geëvalueerd en bijgesteld wordt. Het opstellen van een ontwikkelperspectief is belangrijk om de juiste 

stappen te kunnen nemen voor vervolgonderwijs na de basisschool. 

 

De Brederoschool heeft een intern begeleider. Zij adviseert en coacht de leerkrachten en stuurt de zorg aan. De 

leerkracht blijft hoofdverantwoordelijk voor alle onderwijskundige en pedagogische interventies die 

plaatsvinden. Om het onderwijs aan uw kind optimaal te laten zijn, is een goede samenwerking met u 

noodzakelijk. De intern begeleider houdt verder de toetskalender in de gaten, werkt uitslagen uit, overlegt met 

leerkrachten, ouders, schoolbegeleidingsdienst en andere instanties die zich bezighouden met allerlei soorten 

zorg aan jeugd en gezin. 
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Op de Brederoschool is er specifieke begeleiding voor ieder kind dat op één of meerdere onderdelen extra 

begeleiding/instructie/verrijkingsstof nodig heeft. Een fulltime leerkracht helpt en begeleidt individuele kinderen 
en/of groepjes aan de hand van vooropgestelde plannen/doelen, daarnaast is er een leerkracht om extra 
aandacht te besteden aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook hier wordt gewerkt vanuit doelen en aan 
de hand van onderzoeksvragen.  
 
Verwijzing 

De beslissing om een kind op verzoek van de school en ouders door te verwijzen naar het speciale 

basisonderwijs wordt genomen door de Commissie van Advies. Deze commissie bekijkt of een kind al dan niet 

geschikt is voor het speciale basisonderwijs en kan een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. De ouders moeten 

het kind vervolgens zelf aanmelden. Bezwaren tegen de uitspraak van deze commissie kunnen worden 

ingediend bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. 

Soms neemt onze school een kind vanuit het speciaal basisonderwijs aan. De intern begeleider doet naar 

aanleiding van de meegestuurde onderwijskundige rapporten, gesprekken met ouders en de vorige school een 

voorstel voor begeleiding op onze school.                

 
 
Video-opnames als extra hulpmiddel 
Om leerkrachten en kinderen goed te kunnen begeleiden maken we geregeld gebruik van video-opnames. Aan 

de hand van de opnames kunnen we bepaald gedrag van een leerling of de aanpak van de leerkracht goed in 

kaart brengen. Deze opnames worden alleen vertoond aan de betrokken groepsleerkracht.  

 

Medisch onderzoek door GGD 

De kinderen van de groepen 2 en 7 worden op school een keer onderzocht door de schoolverpleegkundige. In 

groep 2 wordt gekeken of de kinderen goed kunnen horen en goed in de verte kunnen zien. Ook worden de 

kinderen gemeten en gewogen. In groep 7 wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding en beweging. 

Daarna wordt elk kind apart gemeten en gewogen. U ontvangt via school bericht wanneer het onderzoek 

plaatsvindt. Vragen kunt u stellen aan de sociaal-verpleegkundige van de GGD.  

Zij houdt spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, tegenover het Multifunctioneel Centrum aan de P.C. 

Hooftlaan. U kunt telefonisch een afspraak met haar maken. Voor het telefoonnummer verwijzen wij naar de 

bijlage van deze schoolgids, het informatieboekje. Op dit spreekuur kunt u met allerlei vragen t.a.v. de 

opvoeding van uw kind terecht.  

Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden 

gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziekte als bof, mazelen of rodehond krijgen.  

Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog twee keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is 

bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Opening Kinderboekenweek met als 

thema: opa en oma 
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Logopedie 

Voor kinderen die problemen hebben met hun spraak- en taalontwikkeling, kan de school via de 

Schoolbegeleidingsdienst een beroep doen op een logopediste. Deze logopediste komt eens per jaar op school 

om met de leerkrachten van de groepen 1 en 2 de zogenaamde Signaleringslijst te bespreken. Deze lijst 

hebben de leerkrachten ingevuld op basis van hun observaties van alle vijfjarige leerlingen.  

Als blijkt dat een kind problemen heeft op dit gebied, zal er een advies komen om uw kind voor een 

(aanvullend) onderzoek naar een vrijgevestigde logopediste te verwijzen.  

Meestal echter zal de leerkracht al eerder met de ouders besproken hebben of een logopedisch onderzoek op 

zijn plaats is. Dit onderzoek kan dan gewoon met een verwijskaart van de huisarts bij een logopediste van 

eigen keuze aangevraagd worden. 

 

De één-zorgroute 

Via de één-zorgroute is het leerkrachtenteam geschoold op het gebied van leerlingenzorg.  

 

4.4 Aannamebeleid leerlingen met een handicap   

 

De Brederoschool heeft als uitgangspunt dat er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen. 

Wij hebben gekozen voor adaptief onderwijs: onderwijs op maat. Deze keuze betekent dat wij in principe bereid 

zijn kinderen met een handicap aan te nemen en aan hen onderwijs op maat te bieden. Het hoofddoel van het 

opnemen van kinderen met een handicap op de reguliere basisschool is dat het kind onderwijs in de eigen 

omgeving kan krijgen en zo in zijn of haar eigen sociale omgeving kan blijven. Om die reden voert de 

Brederoschool gesprekken met ouders met een kind met een handicap uit de eigen schoolomgeving. Kinderen 

van verder weg verwijzen we naar de school in hun eigen nabije omgeving.  

 

Leerlinggebonden financiering, zie ook 4.5 Passend Onderwijs 

Steeds meer ouders van een kind met een stoornis of handicap kiezen ervoor hun kind zoveel mogelijk in een 

normale omgeving op te laten groeien. Bij voorkeur laten ze hun kind dan ook naar een gewone in plaats van 

een speciale basisschool gaan. De Rijksoverheid wil de emancipatie en integratie van mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke handicap bevorderen en heeft onder andere daarom het passend onderwijs 

ingevoerd. Deze regeling houdt in dat op de basisschool een basisondersteuning geboden wordt. Wanneer er 

extra zorg nodig is, kan de school een arrangement aanvragen, waarmee onderwijs op maat gefinancierd kan 

worden. Wanneer deze zorg nog niet toereikend is, moet gekeken worden naar een passende plek voor deze 

leerling op een school voor speciaal onderwijs. 

 

Wat de school kan doen 

Wij sluiten ons onderwijsaanbod aan op de mogelijkheden van de leerling. Dat kan binnen de groep, maar ook 

daarbuiten. Bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding aan de betreffende leerling of extra begeleiding van 

de leerkracht vanuit het Regionale Expertisecentrum. De betrokkenheid van de ouders is voor ons essentieel. 

Met de externe ambulant begeleider, de intern begeleider, de leerkracht en de ouders samen worden enkele 

keren per jaar afstemmingsgesprekken gehouden en afspraken gemaakt. 

 

Waar onze grenzen liggen 

Kinderen met een handicap kunnen op onze school hun eigen plek vinden, zolang zij de rust en veiligheid van 

de groep niet in ernstige mate verstoren. Kinderen met een handicap kunnen na verloop van tijd ernstige 

aansluitingsproblemen vertonen, waardoor zij niet meer in de groep passen. Is dat het geval, dan is het voor de 

leerkracht onmogelijk om zowel de groep als het kind in kwestie kwalitatief goed onderwijs te geven. Ook als 

blijkt dat een leerling met een handicap zoveel beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat deze 

hierdoor onvoldoende aan de rest van de groep toe komt, is het beter dat de leerling naar een andere vorm van 

onderwijs gaat. Het is ook mogelijk dat kinderen door hun handicap zoveel begeleiding en/of verzorging nodig 
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hebben dat ze in het reguliere onderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen. Voor dergelijke kinderen is 

een speciale school beter geschikt dan de Brederoschool. In goed overleg met de ouders zoeken we in al deze 

gevallen naar een goede oplossing.  

 

Kortom: 

Wij zetten ons in voor integratie van leerlingen met een handicap op onze school, maar niet álles is mogelijk. 

De school neemt de beslissing of leerlingen kunnen worden toegelaten of kunnen blijven. 

 

De procedure 

Bij de aanmelding van een kind met een stoornis of handicap op onze school maken wij gebruik van een 

draaiboek. De periode die staat voor onderzoek tijdens de aanmeldingsperiode bedraagt 6 weken. De volgende 

fasen zijn van belang: 

1) Probleemsignalering: welke problemen zijn er indien wij deze leerling met een handicap toelaten? 

2) Erkenning van de mogelijkheden van het kind 

3) Aanmelding voor de indicatiestelling 

4) De indicatiestelling                     

5) De indicatiebeschikking                                  

6) Keuze van de ouders voor de basisschool 

7) Toelating van de leerling 

8) Opstellen handelingsplan 

9) Realiseren van eventuele aanpassingen in gebouw of lokaal; aanschaf van specifieke materialen en 

methoden 

10) Realisatie en bewaking handelingsplan 

11) Evaluatie 

 

Wanneer de procedure wijzigt, stellen wij u via onze nieuwsbrief de Punt Uit op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Groep 3 en 4 krijgt judoles 
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4.5        Passend Onderwijs 

 

Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn 

dat: 

 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een 

passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 

 Scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samen werken aan de integrale ondersteuning aan leerlingen 

vanuit onderwijs en zorg; 

 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. 

 

Samenwerkingsverband en sub-regio 

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groep Groningen O2G2. Alle 

schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het 

Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier sub-regio’s. De scholen 

van O2G2 vallen onder de sub-regio Stad/Haren.  De besturen in iedere sub-regio werken nauw samen met de 

andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise 

met elkaar te delen. 

 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle 

locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke 

extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school-specifieke ondersteuning hebben 

scholen beschreven in hun School Ondersteunings Profiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of 

de school van uw keuze.  

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de sub-regio gezocht 

naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart 

brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er ten alle tijde nauw 

samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de 

leerling op de huidige school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende 

plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs  

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, bij voorkeur samen met u als 

ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de 

website van het samenwerkingsverband of via de school. 

 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs 

en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de 

ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.  

 

Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-

PO20-01/. Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het 

ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
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Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen 

ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  

 

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen 

ouders/verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt 

Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 

(€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl 

 

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (IB-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere 

vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. 

U bent van harte welkom contact op te nemen. 

 

Passend Onderwijs met betrekking tot de Brederoschool betekent dat de Brederoschool met Passend Onderwijs 

omgaat zoals het bedoeld is, nl. dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen buurt naar school kunnen. Met 

ouders die kinderen hebben met specifieke onderwijsbehoeften in de brede zin van het woord, wonend in de 

wijk, voeren wij graag gesprekken over mogelijke plaatsing op de school. We denken daarbij altijd vanuit het 

belang van het kind.  

 

De Spaceshuttlegroep 

Op de Brederoschool is speciale zorg voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De school wil alle kinderen een 

breed en een uitdagend onderwijsaanbod bieden. De school beschikt over veel extra materialen om kinderen 

die meer- en hoogbegaafd zijn voldoende aanbod te kunnen bieden binnen de eigen groepen. Daarnaast heeft 

de school een speciale leerkracht die 1,5 uur per week per groep met de meer- en hoogbegaafde kinderen op 

de hogere denkvaardigheden aan het werk is in de Spaceshuttlegroep. Deze leerkracht geeft de kinderen ook 

extra en uitdagend werk mee waarmee ze in de groep verder aan het werk kunnen.  

 

 

 

                                                                          Kerstdoemarkt 

 

4.6 Overgang naar het voortgezet onderwijs 

 

Wij onderhouden goede contacten met scholen voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 beslissen ouders (en 

kinderen) op advies van de leerkracht naar welke vorm van voortgezet onderwijs hun kind zal gaan.  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
http://www.5010.nl/
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Voorlichtingsavond en open dagen  

Eind november vinden er voorlichtingsavonden plaats op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de 

stad Groningen. De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen hiervan tijdig bericht. Er kan digitaal 

aangemeld worden voor één of meerdere avonden. Op deze avonden presenteren de openbare voortgezet 

onderwijsscholen zich. Zowel ouders als kinderen zijn hier van harte welkom.  

In januari en februari kunnen de kinderen, vaak samen met hun ouders, de open dagen van de scholen van het 

voortgezet onderwijs bezoeken. U kunt ook een afspraak met de school voor voortgezet onderwijs maken om 

op een gewone lesdag een kijkje te nemen. 

 

Adviezen 

Tijdens een individueel gesprek in november geeft de leerkracht aan wat het advies van de school is en kunt u 

uw eigen voorkeur kenbaar maken. Het advies van de school is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen 3 

jaar en de bevindingen van leerkracht(en) m.b.t. bijvoorbeeld de werkhouding en motivatie. Sinds 2015 wordt 

de eind-Cito-toets niet meer afgenomen in februari, maar half april. Op het moment van afname van de 

eindtoets is in principe het schooladvies al gegeven. Toch is het belangrijk om goed in te zetten op de CITO-

eindtoets omdat de einduitslag de plaatsing nog kan beïnvloeden. Mochten er te grote verschillen zijn tussen 

het schooladvies en de einduitslag dan kan het advies en de mogelijke plaatsing nog aangepast worden.   

Alle scholen in de gemeente Groningen maken gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een 

instrument dat het advies van de basisschool voor een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs ondersteunt 

door uit te gaan van het leerlingenvolgsysteem vanaf groep 6. Het instrument is overgenomen vanuit Friesland 

waar het systeem is ontwikkeld.  

In maart kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw voorkeur. Als ouders bent u zelf verantwoordelijk voor 

de aanmelding. Vervolgens krijgt u van deze school bericht of uw kind is toegelaten. Bij de toelating van een 

kind spelen verschillende factoren een rol. Behalve de leerresultaten, zijn andere factoren ook van belang: 

bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, zelfwerkzaamheid, leergierigheid en concentratievermogen. Zodra bekend 

is dat uw kind wordt toegelaten, zorgt de leerkracht er voor dat de school voor voortgezet onderwijs een goede 

overdracht ontvangt. Dit gebeurt d.m.v. het onderwijskundig rapport waar de ouders inzage in hebben. 

 

4.7 Andere basisschool 

 

Voor kinderen die naar een andere basisschool vertrekken, maken wij een onderwijskundig rapport dat we, met 

toestemming van de ouders, naar de nieuwe school sturen. Eventueel volgt hierna een kort telefonisch overleg 

met deze school. 

 

                                          

   

 

 

 

 Groep 1/2 naar de bibliotheek 
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5. Het schoolteam 

 

5.1 Personeel op school 

 

De directie 

De dagelijkse leiding op de Brederoschool ligt bij de directeur, zij heeft een integrale verantwoordelijkheid. Dit 

betekent dat zij verantwoordelijk is voor de school, zowel wat betreft het onderwijsinhoudelijk beleid, het 

personeelsbeleid, de kwaliteitszorg als het financiële beleid. De directie onderhoudt de externe contacten met 

het bestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en andere instanties. 

 

Locatieleider 

De locatieleider ondersteunt de werkzaamheden van de directeur. De locatieleider geeft mede vorm aan de 

inrichting, uitvoering en evaluatie van het onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van een of 

meerdere toegewezen beleidsterreinen en geeft mede richting aan de schoolorganisatie. 

 

Coördinator Vensterschool 

De coördinator Vensterschool (directeur Bredero) coördineert de samenwerking tussen de verschillende 

samenwerkingspartners. De samenwerkingspartners van Vensterschool Bredero zijn SKSG, Kidsfirst-COPgroep, 

het WIJ-team de Wijert/Corpus, de Jonge Onderzoekers en de Brederoschool. Binnen de Vensterschool wordt 

gewerkt met hetzelfde pedagogische kader en sluit spelen, onderzoekend en ontdekkend leren en leren op 

elkaar aan.  

 

Coördinator ABS (Academische basisschool 

De coördinator van de Academische Basisschool (directeur Brederoschool) stuurt, in overleg met de 

onderzoekscoördinator en de coördinator oplis (opleiden in de school – studenten van de Hanzehogeschool en 

academische PABO RUG) op een onderzoekende houding bij zowel kinderen, leerkrachten als studenten en de 

verbinding met andere Academische basisscholen. 

  

Managementteam 

De directie, de intern begeleider, de bouwcoördinatoren van de onderbouw (groep 1 en 2), de bouwcoördinator 

van de middenbouw (groepen 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8) en de management-assistent vormen 

samen het Managementteam (MT). Het MT draagt zorg voor een natuurlijke verbinding tussen directie en team. 

 

Groepsleerkrachten en vakleerkrachten 

Alle groepen hebben één of twee vaste groepsleerkrachten. Zij zijn voor de kinderen en u het eerste 

aanspreekpunt bij vragen. De leerkrachten die parttime werken, delen een groep. Over het algemeen betekent 

dit dat ze ieder een vast aantal dagen per week werken.  

Een vakleerkracht voor spel- en bewegingsonderwijs geeft de groepen 4 tot en met 8 gemiddeld één uur per 

week les.   

 

De intern begeleider kindzorg 

Meer informatie over de werkzaamheden treft u aan in hoofdstuk 4.3.  

 

Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 

De school hecht aan goede zorg voor alle kinderen. In hoofdstuk 7 treft u meer informatie aan over de 

werkzaamheden van coördinator.  

 

Coördinator Oplis en Onderzoek 

De coördinator Oplis en onderzoek begeleidt studenten en leerkrachten op het gebied van stage en onderzoek. 
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Coördinator VVE  

De VVE-leerkracht geeft les aan de schakelgroep en begeleidt VVE-leerlingen individueel en/of in groepjes. VVE 

betekent voor- en vroegschoolse educatie en is speciaal bedoeld voor kinderen die een risico lopen op 

achterstand omdat ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal minder beheersen. In overleg met de ouders en soms 

het WIJ-team worden kinderen in de VVE-groep geplaatst. Vaak wordt het programma voortgezet dat ook op 

de voorschool (peuterschool) al aangeboden wordt. Een keer per maand start de schakelgroep samen met de 

ouders. 

 

Brugfunctionaris 

De Brugfunctionaris ondersteunt ouders bij het zoeken naar mogelijkheden om financiën te werven om 

kinderen, net als andere kinderen, deel te kunnen laten nemen aan sport, kunst en cultuur, schoolreizen, het 

kopen van een fiets, de aanschaf van een laptop (of leenlaptop), enz. De brugfunctionaris is daarnaast een 

luisterend oor voor veel mensen en begeleid ouders bij gesprekken indien nodig.  

 

Buitenmedewerker 

De buitenmedewerker geeft buitenlessen in ons buitenlokaal, het plantsoen waarin de school staat. De 

buitenlessen bestaan uit outdoorlessen/survivalthema’s, natuur, wetenschap & techniek en beweging. 

  

Coördinator digitale geletterdheid 

De coördinator digitale geletterdheid helpt bij alles wat met digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, ICT-

informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) te maken heeft, de coördinator stuurt aan 

en begeleidt. De Brederoschool ontwikkelt een digitale leerlijn in samenwerking met een aantal scholen binnen 

ons bestuur, kennisnet en stichting leerplanontwikkeling (SLO).  

 

Coördinator Engels 

De coördinator Engels is verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn Engels en de overgang naar het 

voortgezet onderwijs. Samen met andere scholen wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn zowel 

binnenschools als m.b.t de overgang naar het VO. Op de Brederoschool krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels. 

 

Coördinator kunst en cultuur 

De coördinator kunst en cultuur coördineert het kunst- en cultuuronderwijs op de Brederoschool. Er is een 

binnenschools aanbod en een buitenschools aanbod. Naast de lessen door de leerkracht gegeven worden er 

lessen door de muziekschool gegeven en wordt er gebruik gemaakt van een kunstmenu. Op de Brederoschool 

wordt de visie van Barend van Heusden, cultuur in de spiegel, als uitgangspunt gebruikt. 

 

Conciërge, management-assistent, TMO-coördinator en vrijwilligers 

Verder zijn op de school een conciërge, een management-assistent, een TMO-coördinator en vrijwilligers 

werkzaam. Uiteraard heeft iedereen die op de Brederoschool werkt een verklaring van goed gedrag. 

 

Stagiaires 

Onze school vindt het belangrijk om bij te kunnen dragen aan de opleiding van nieuwe leerkrachten. Daarom is 

de Brederoschool een OPLIS-school, een school die studenten Opleidt In de School. Daarnaast neemt de 

Brederoschool samen met een aantal andere scholen uit de provincie deel aan het project de Academische 

Basisschool. Binnen dit project worden zowel leerkrachten als studenten naar een hoger niveau geleid. Van hen 

wordt een academische basishouding verwacht, een houding gebaseerd op onderzoek en analyse.  

We bieden studenten uit alle jaargroepen van de PA de gelegenheid om bij ons stage te lopen. Eerste- , 

tweede- en derdejaarsstudenten werken onder supervisie van de leerkracht. Vierdejaars studenten kunnen de 

klas zelfstandig overnemen en mogen ook oudergesprekken voeren. Verder zijn er regelmatig stagiaires van de 

ALO op school en stagiaires van Mbo-opleidingen die opgeleid worden voor klassen- of onderwijsassistent. 
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Algemeen 

Op de Brederoschool hechten we veel waarde aan het met plezier werken op school. Het personeelsbeleid en 

het preventieve verzuimbeleid zijn belangrijke middelen om dit doel te bereiken. 

 

5.2 Vervanging bij ziekte, compensatieverlof, studieverlof en scholing 

 

Bij kortdurende ziekte van een leerkracht of afwezigheid in verband met studieverlof wordt de klas, afhankelijk 

van de situatie, met eigen werk, verdeeld over de andere groepen of komt er een vervanger. Bij langdurige 

ziekte komt er een vervanger. Het is fijn om te melden dat de Brederoschool de afgelopen 5 jaar een 

bovengemiddeld laag ziekteverzuim had. Uiteraard hopen we dit te continueren. 

 

5.3       Scholing van leerkrachten 

 

In verband met de veranderingen in de maatschappij en de onderwijskundige ontwikkelingen die wij op school 

willen doorvoeren, vinden wij het erg belangrijk dat onze leerkrachten zich van tijd tot tijd bij- en nascholen. 

Op basis van de beleidsvoornemens die in ons schoolplan staan, kunnen leerkrachten in overleg met het MT 

bepalen welke vorm van scholing zij willen volgen. Voor deze scholing stelt de overheid geld beschikbaar. 

Verder vindt er door het jaar heen teamgerichte scholing plaats. We doen dat tijdens de zogenaamde 

margedagen, die we ruim op tijd aankondigen via het ouderportaal in de nieuwsbrief. De kinderen zijn dan vrij.  

 

5.4 Bedrijfshulpverlening en EHBO 

 

Meerdere personeelsleden zijn bevoegd bedrijfshulpverlener (BHV-er) en/of EHBO-er en volgen jaarlijks 

herhalingscursussen. Ze organiseren 2 x per jaar ontruimingsoefeningen en er is een noodplan opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Schoolreis groep 8 
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6. Ouders 

 

Ouders spelen op onze school een belangrijke rol. Naast het goed informeren over de ontwikkeling van de 

kinderen en de uitwisseling tussen ouders en school om samen het beste uit de kinderen te halen, zijn er veel 

ouders actief betrokken bij school. Zo hebben ouders een belangrijke stem in de ouderraad (OR) en de 

medezeggenschapsraad (MR) en helpen ze bij activiteiten en excursies.  Zo gaan we met alle klassen naar de 

schooltuinen, gaan op excursie en hebben we diverse feestelijke activiteiten op school.  Wij zijn heel blij met 

die vrijwillige hulp van ouders. Zonder die hulp zouden veel activiteiten niet kunnen doorgaan.  

 

6.1 Informatievoorziening  

 

Groepsinformatieavond 

Alle groepen organiseren aan het begin van het schooljaar een eigen informatieavond voor de ouders. De 

leerkrachten stellen zich voor aan de ouders en geven informatie over de gang van zaken in de groep, de 

lessen en de methodes. Elke groep wordt vertegenwoordigd door twee groepsouders, die gekozen worden op 

de informatieavond. (Zie ook hoofdstuk 6.2).  

 

Algemene ouderavond 

De ouderraad organiseert aan het begin van het schooljaar de algemene ouderavond. Die avond staat in het 

teken van de volgende onderwerpen: jaarverslag ouderraad en medezeggenschapsraad, financieel jaarverslag, 

ouderbijdrage afgelopen schooljaar en vaststelling ouderbijdrage huidige schooljaar,  financieel jaarverslag 

Stichting Brederoschool Middelen,  beschouwing van het schoolbeleid en toekomstplanning,  benoeming en 

afscheid van leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

 

Individuele gesprekken 

Tijdens de oudergesprekken (15 minuten, indien nodig langer) heeft u volop de kans om met de leerkracht te 

praten over uw kind. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4. Natuurlijk kunt u ook na schooltijd even 

persoonlijk met de groepsleerkracht spreken. Daarvoor kunt u zelf een afspraak maken.  

 

Ouderportaal MijnSchool 

Op de Brederoschool werken wij met het ouderportaal MijnSchool. Via dit ouderportaal ontvangt u alle 

algemene informatie en specifieke informatie van de leerkracht. Er staan tal van praktische zaken vermeld, 

zoals de agenda waarin het vakantierooster, de margedagen en andere activiteiten gepland staan. Via de 

mailfunctie communiceert u rechtstreeks met de leerkracht van uw kind(eren).   

 

Website 

De Brederoschool heeft een eigen website: www.brederoschool.o2g2.nl. Hier treft u allerlei informatie aan. Wij 

maken geregeld foto’s tijdens schoolactiviteiten, zoals schoolreizen, feestdagen en bijzondere gelegenheden. 

Sommige van deze foto’s komen ook op de website en worden regelmatig ververst. Wilt u liever niet dat er 

foto’s van uw kind op de website staan, stuurt u dan een briefje met een pasfoto van uw kind naar de 

administratie. Dan kunnen wij rekening houden met uw wensen. Dit kunt dit mailen naar 

post@brederoschool.o2g2.nl. 

 

6.2 De Brugfunctionaris 

 

Op de Brederoschool hebben we een brugfunctionaris. Zij is op donderdag te vinden in het kantoor van het 

kleutergebouw van de groepen 1/2a, 1/2b en 1/2e. Heeft u iets te vragen, te regelen, wilt u een afspraak 

maken, kennismaken of gewoon even een gezellig praatje, kom dan langs! 

mailto:post@brederoschool.o2g2.nl
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De brugfunctionaris kan u helpen bij het aanvragen van een vergoeding van het schoolreisgeld. Ook kan zij veel 

regelen voor uw kind: een lidmaatschap bij een sportvereniging, muzieklessen voor uw kind, een tweedehands 

fiets, zwemdiploma en nog meer zaken. U mag haar ook benaderen via de mail: anouk.de.vries@o2g2.nl. 

 

Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS) 

In september ontvangen ouders van wie de gemeente weet dat ze recht hebben op de ouderbijdragevergoeding 

een brief. Als u deze brief inlevert op school, hoeft u verder niets meer te regelen voor deze betaling. Lever de 

brief in bij onze brugfunctionaris. Wanneer u deze brief niet ontvangen hebt, maar u denkt wel recht te hebben 

op deze vergoeding, kom dan langs bij onze brugfunctionaris om te kijken wat we kunnen regelen.  

 

Jeugdfonds sport en cultuur 

Wil uw kind graag lid worden van een sportclub? Of op muziekles? Maar heeft u daar zelf geen geld voor? Het 

jeugdfonds sport en cultuur kan een lidmaatschap en sportkleding of sportmaterialen vergoeden. Aanvragen 

kan via de brugfunctionaris.  

 

6.3  Inspraak van de ouders 

 

De ouderraad (OR) 

De ouderraad organiseert verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals schaken, de 4 Mijl, de 

Avondvierdaagse, schaatsen, enz. Verder organiseert de OR samen met de leerkrachten verschillende 

hoogtepunten in het jaar, zoals de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het voorjaarsproject 

en het paasontbijt en andere bijzondere gelegenheden als een fancy fair en lustrumviering. De ouderraad wordt 

gevormd door de gekozen groepsouders, aangevuld met de door de jaarlijkse algemene ouderavond te 

benoemen voorzitter, secretaris en penningmeester. Twee teamleden hebben zitting in de OR, de directeur is 

(desgevraagd) adviserend lid. Tijdens de informatieavond van iedere groep aan het begin van het schooljaar, 

kunnen ouders zich kandidaat stellen om gekozen te worden tot groepsouder. Iedere groep kiest twee 

groepsouders, die in principe voor twee jaar gekozen worden. Per groep heeft één groepsouder stemrecht 

tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Binnen de groep zelf zijn de groepsouders aanspreekpunt voor de 

andere ouders en springen ze op initiatief van de leerkracht bij tijdens feestelijke gelegenheden. Een 

belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de jaarlijkse ouderbijdragen. Samen met het schoolteam 

stelt de ouderraad jaarlijks op basis van de in het betreffende schooljaar te plannen activiteiten een begroting 

vast.  Die begroting wordt ter goedkeuring aangeboden op de jaarlijkse algemene ouderavond. Notulen van de 

ouderraadvergadering worden gepubliceerd op de website. In het reglement van de ouderraad staat vermeld 

wat de afspraken zijn wat betreft de inzet van de ouders. De vergaderingen zijn openbaar en staan voor het 

hele jaar gepland. Zie daarvoor de website. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over alles wat met de school te 

maken heeft. De onderwerpen van de vergaderingen zijn beleidsmatig van aard, zoals de formatieberekening, 

de inzet van teamleden en de bespreking van onderwijskundige nota’s door de school zelf geschreven of 

uitgegeven door het schoolbestuur. In het MR-reglement staat omschreven wanneer de raad instemmingsrecht 

dan wel adviesrecht heeft. De leden kunnen zich na een zittingstermijn van twee jaar opnieuw verkiesbaar 

stellen.  

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouders kiezen de oudergeleding in de raad, 

het team kiest de teamgeleding. De directeur is adviserend lid. De medezeggenschapsraad verantwoordt zich 

jaarlijks tijdens de algemene ouderavond, georganiseerd door de ouderraad en houdt ouders via 

vergaderverslagen op de hoogte van hun activiteiten. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. 

mailto:anouk.de.vries@o2g2.nl
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De vergaderdata vindt u in de jaarkalender. Heeft u vragen voor de MR, dan kunt u die mailen naar 

mrbrederoschool@gmail.com of u kunt een lid persoonlijk aanspreken.  

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Medio 2006 is in de stad Groningen een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad opgericht. Alle 

gemeentelijke openbare scholen mogen één afgevaardigde in de GMR hebben. Beurtelings betreft dit een 

leerkracht of een ouder. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. Meer informatie is te vinden op de 

website www.gmr-groningen.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Winkelartikel maken 

  

6.4 Inspraak van de leerlingen 

 

Op de Brederoschool denken ook leerlingen mee. Ze zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad, de winkelraad 

en de Dynamo’s.  

Zie voor verdere informatie punt 3.22. 

 

6.5 Tussen de Middag Opvang (TMO) 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Op woensdag en vrijdag 

zijn de kinderen om 12.30 uur vrij en is er geen Tussen de Middag Opvang. De begeleiding is in handen van de 

TMO-coördinator, betaalde overblijfkrachten en vrijwilligers. De kinderen eten in de groep met klasgenootjes 

die eveneens overblijven. Na het eten kunnen de kinderen, afhankelijk van het weer, buiten of binnen spelen 

en/of knutselen. Het overblijven wordt georganiseerd door de Brederoschool. Als u uw kind wilt laten 

overblijven, kunt u bij de TMO-coördinator of bij de administratie informatie opvragen. Deze informatie kunt u 

ook downloaden via onze website. 

 

Kinderen kunnen op vaste dagen overblijven of gebruik maken van incidentele opvang. De kosten voor het 

overblijven op vaste dagen zijn lager dan voor het overblijven op incidentele basis.  

U kunt uw kind tot uiterlijk elf uur ’s ochtends aanmelden en afmelden (bijvoorbeeld bij ziekte) via 

tmo@brederoschool.o2g2.nl. 

Geef uw kind bij voorkeur eten mee in een stevige trommel.  

Uw kind krijgt melk van de overblijf maar dient hiervoor een goed afsluitbare beker mee te nemen. Als uw kind 

geen melk drinkt, dan graag een ‘gezonde’ drank mee geven (dus geen frisdrank!). Geef uw kind niet meer of 

mailto:mrbrederoschool@gmail.com
http://www.gmr-groningen.nl/
mailto:tmo@brederoschool.o2g2.nl
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minder eten mee dan hij/zij thuis gewend is. Het is handig om een stevige rugzak aan te schaffen en alles te 

voorzien van de naam van uw kind.  

 

De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de Brederoschool. Ouders blijven verantwoordelijk voor de 

kosten van de opvang. De tussen de middag opvang is een schakel in de keten van voorzieningen die samen       

een sluitende dagindeling voor zowel ouders als kinderen zouden moeten vormen.       

                                                  

6.6     Vensterschool Bredero 

 

De Brederoschool is hard op weg om een integraal kindcentrum te worden (IKC). De school wil kinderen (en 

hun ouders) een plek bieden van 2 tot 12 jaar en van ’s ochtends 7.30 tot ’s avonds 18.30 uur.   

De Brederoschool is een Vensterschool. Dat betekent dat de school nauw samenwerkt met een aantal partners 

in het belang van een goede doorgaande lijn voor de kinderen op de school en in de wijk. 

 

In het schooljaar 2016-2017 is een start gemaakt met de fysieke samenwerking van verschillende organisaties 

binnen Vensterschool Bredero.  

De directe partners binnen Vensterschool Bredero zijn: 

- De Peuterschool de Astronautjes van de KidsFirst/COP-groep 

- De voor- en naschoolse opvang van de SKSG: 

SKSG Bredero - Welpennest 

SKSG Bredero -  Beverburcht 

SKSG Bredero -  Vleermuizengrot 

- Centrum voor Jeugd en Gezin, tegenwoordig het “Wij-team” 

- De Jonge Onderzoekers voor aanbod wetenschap en techniek 

Voor en na schooltijd, op margedagen en in de vakanties kunt u gebruik maken van de BSO (buitenschoolse 

opvang) van de SKSG in de Brederoschool.   

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG Kinderopvang 

telefoon  050 3171390 of via e-mail klantenservice@sksg.nl.  

Wilt u gebruik maken van de peuterschool, dan kunt u contact opnemen via 06 13198190 of via email 

astronautjes@kidsfirst.nl. 

 

Naast de directe partners binnen de Vensterschool Bredero werkt de Brederoschool ook nauw samen met 

diverse particuliere naschoolse kinderopvangcentra waaronder: 

- Klavertje 6, Bilderdijklaan 123, telefoon 050 5261222 (SKSG) 

- De Hummelhof, Schaaksport 100, telefoon 050 5270771 (KidsFirst/COP) 

- De Blokhut, Multatulistraat 169, telefoon 050 5268813 

- Het Helpernest, Verlengde Hereweg 107, telefoon 050 5261690 

 

6.7 Ouderbijdragen 

 

Ouderbijdrage en schoolbudget 

De Brederoschool ontvangt vanuit Rijksvergoeding budget om leermiddelen en verbruiksmaterialen aan te 

schaffen. Dit budget is niet groot genoeg om leuke/extra activiteiten van te organiseren bijvoorbeeld rond 

feestdagen en sportdagen. Daarom vragen we de ouders ieder jaar om een vrijwillige bijdrage. De hoogte van 

de vrijwillige bijdrage en de besteding ervan wordt vastgesteld door de ouderraad in overleg met de MR. 

Uiteraard worden kinderen nooit uitgesloten van activiteiten wanneer er om wat voor reden dan ook niet 

voldaan kan worden aan de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage wordt onder anderen besteed aan 

extra activiteiten + presentje Sinterklaas, extra activiteiten rond kerst, excursies en workshops, het 

midzomerfeest voor kinderen- en ouders, de laatste schooldag, enz. Ouders die dit bedrag niet kunnen betalen, 

mailto:klantenservice@sksg.nl
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maar wel graag willen betalen, kunnen via de Sociale Dienst in aanmerking komen voor een gemeentelijke 

vergoeding, waarmee een deel van de ouderbijdrage kan worden betaald. Dat geldt ook voor de 

schoolreiskosten. Kijk voor tegemoetkoming ouderbijdrage, schoolreizen en zaken als sport- en cultuurfonds 

ook onder punt 6.2 de Brugfunctionaris. 

 

Stichting Bredero Middelen 

Sinds 1995 is de Stichting Brederoschool Middelen aan onze school verbonden. Deze stichting wordt bestuurd 

door ouders van leerlingen van de school. De stichting heeft als doel middelen te verwerven waarmee de school 

materialen en goederen kan aanschaffen, die door de overheid niet aan de school worden verstrekt. Te denken 

valt aan computers en speelmateriaal. De stichting verkrijgt haar financiële middelen via donaties, maar kan 

ook zelfstandig acties ondernemen. U kunt donateur worden van de stichting of een eenmalige gift storten. Het 

rekeningnummer is: NL71RABO0162220510. 

 

De stichting onderschrijft het convenant dat in 1997 is ondertekend door schoolbesturen en het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur & Welzijn. Dit convenant houdt in dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met sponsoring. 

Daarom is de medezeggenschapsraad altijd betrokken bij afwegingen die op het punt van sponsoractiviteiten 

worden gemaakt.  

 

Schoolverzekering 

De school heeft voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering geldt tijdens de 

schooluren en tijdens activiteiten die door of via de school worden georganiseerd.  

 

Schoolreizen 

De kinderen gaan één keer per jaar op schoolreis. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3. De kosten voor de 

schoolreizen staan ieder jaar vermeld in het informatieboekje. 

 

6.8 Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen 

 

Bent u het niet eens met de gang van zaken op school? En komt u er met de betrokkenen zelf niet uit? Dan 

kunt u een klacht indienden. De klacht moet binnen een jaar na de gedraging worden ingediend.   

We hanteren het volgende stappenplan: 

Stap 1:      Klacht bespreken met de betrokken persoon  

Stap 2:          Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur of de 

contactpersoon bij ons op school.  

Stap 3:    Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met schoolbestuur 

Stap 4:       Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de (landelijke)  

                 Klachtencommissie 

 

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school (de directeur, 

tel. 050-3210420).  De officiële klachtenregeling kunt u bij ons op school inzien. Ook kunt u de website van de 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) hierover raadplegen: www.o2g2.nl. 

 

Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van 

O2G2 (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen). De klachtencoördinator van O2G2 kan u informeren over de 

procedure.  

 

Mocht deze stap ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend worden 

bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting 

Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht. 
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6. 9  Meldpunt vertrouwensinspecteurs 

 

Leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen kunnen hier terecht met klachtenmeldingen over seksueel 

misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld zoals grove pesterijen, signalen inzake discriminatie, 

onverdraagzaamheid, extremisme en dergelijke. 

De vertrouwensinspecteur fungeert als aanspreekpunt en kan met de betrokkenen zoeken naar de meest 

wenselijke aanpak. Telefoon: 0900 – 1113111.                             

 

 

     

7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

7.1 De kwaliteit van het onderwijs 

 

Onze school ontwikkelt zich op verschillende gebieden. We werken met doorgaande leerlijnen van de 

vakgebieden lezen, taal, schrijven en rekenen die verbonden zijn met de zogenaamde Referentieniveaus.   

Daardoor is de doorgaande lijn in de school op verschillende wijzen verbeterd. Het gaat dan om zaken als: het 

Directe Instructie Model, de verschillende werkvormen die we hanteren, de klassenorganisatie en het juiste 

materiaalgebruik, de sociale omgang. We werken met één van de modernste en meest effectieve leesmethodes 

Estafette en de nieuwste versie van de  taalmethode Taalactief en de nieuwste versie van de rekenmethode De 

Wereld in Getallen.  Daarnaast krijgen de kinderen op de Brederoschool vanaf groep 1 Engels en neemt 

wetenschap en techniek, gekoppeld aan de duurzaamheidsthema’s, een belangrijke plek in. 

Tevens besteden we veel aandacht aan de zogenaamde wereldoriënterende zaken: werken met nieuwskringen, 

werken met projecten, op excursie gaan, voeren van gesprekken in onze kringen, meedoen aan culturele en 

sportactiviteiten. 

Om de kwaliteit van ons onderwijs vast te kunnen stellen en te verbeteren, bespreken we in het team de 

opbrengsten van de methodegebonden toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Op basis van 

resultaten worden interventies gepleegd zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Uiteraard werken we 

toe naar de kern- en tussendoelen en hanteren we de referentieniveaus. Niet alleen met betrekking tot de 

basale vakken taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen streven we hoge doelen na, maar ook met betrekking 

tot de wereldoriënterende vakken, de culturele vakken en sport.  Ook op het gebied van sociale vaardigheden 

stellen we duidelijke doelen. De school voert een duidelijk preventief beleid ter voorkoming van escalaties en 

ter bevordering van een veilige en prettige werksfeer. Ter aanvulling op dit preventieve beleid werkt de school 

vanaf schooljaar 2014-2015 met KiVa.   

De Brederoschool heeft over het algemeen bovengemiddelde schoolresultaten. 

 

Kwaliteitsverbetering 

In ons schoolplan staat omschreven op welke manier wij de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren. 

Daarbij staat het kind altijd centraal. Telkens wanneer wij een verandering willen doorvoeren, bekijken we eerst 

of we op die manier het onderwijs aan uw kind kunnen verbeteren. Kwaliteit hangt nauw samen met de 

leerkrachten die voor de groepen staan. Wij investeren daarom in de kennis van de leerkrachten. Dit doen we 

door regelmatig scholingsbijeenkomsten voor het hele team te organiseren. Maar ook geven we hier vorm aan 

door op de verschillende vergaderingen van het team of de bouwen de focus op inhoudelijke thema’s te leggen.  

 

Meer- en hoogbegaafdheid, zorg voor alle kinderen 

In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op de zorg voor kinderen. Hier willen we specifiek aandacht besteden aan 

de meer- en hoogbegaafde kinderen. De Brederoschool heeft een coördinator voor meer- en hoogbegaafde 

kinderen. Deze coördinator bewaakt signalering van meer- en hoogbegaafde kinderen, helpt de leerkracht bij 

het bieden van een passend aanbod en geeft zelf les in de Spaceshuttlegroep, de groep waarin kinderen van 

groep 4 t/m 8 zitten en niet voldoende hebben aan het reguliere aanbod binnen de eigen groep. Met deze 
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kinderen werkt de leerkracht op de hogere denkvaardigheden en geeft hen werk mee voor binnen de groep. De 

kinderen zitten 1,5 uur bij deze leerkracht. De Brederoschool heeft een duidelijk beleid geformuleerd met 

betrekking tot de meer- en hoogbegaafde kinderen.  

 

Engels 

Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven. In groep 1 t/m 3 worden de Engelse lessen gegeven rond thema’s. De 

thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en bij de thema’s waarmee in de groepen gewerkt 

wordt. Het Engels is gericht op de mondelinge taalvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat. Hierbij 

wordt gebruikt gemaakt van allerlei verschillende werkvormen.  

Vanaf groep 4 wordt er Engels gegeven aan de hand van de methode Stepping Stones Junior. Ook hier staan de 

mondelinge taalvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat voorop. De methode wordt ondersteund 

door digitaal materiaal. Zo spreekt een native speaker via het digitale schoolbord de kinderen toe en vindt er 

interactie plaats. 

 

Wetenschap en techniek 

In het schooljaar 2011-2012 is de Brederoschool in het traject 

wetenschap en techniek van de Hanzehogeschool Groningen 

gestapt. Het eerste jaar was gericht op het ontwikkelen van 

beleid en de scholing van het leerkrachtenteam. Vanaf het 

schooljaar 2012-2013 wordt de vertaalslag naar de kinderen 

gemaakt. Sinds 2013 beschikt de school over een 

technieklokaal.  De techniekruimte is uitgerust met alles wat 

nodig is om te onderzoeken en te ontdekken op het gebied van 

techniek. De koppeling met wetenschap wordt gelegd door de 

wetenschappelijke benadering, het denken vanuit 

onderzoeksvragen en het volgen van een wetenschappelijk 

stappenplan om te komen tot creatieve oplossingen.  

Alle groepen maken gebruik van het technieklokaal, waar 

afhankelijk van de leeftijd gewerkt wordt in circuitvorm of 

vanuit het bovengenoemde onderzoekstraject. Er wordt 

gewerkt vanuit de grote duurzaamheidsthema’s: water, energie 

en groen. 

 

Bredero 3 D Duurzaam   

De Brederoschool is een duurzame school. Duurzaam in curriculum, duurzaam in schoolgebouw en duurzaam in 

uitstraling naar buiten. We vinden het belangrijk dat kinderen zorgzaam zijn voor hun omgeving en ook in de 

toekomst een goed leven kunnen hebben.  Om die reden willen we een voorbeeldschool zijn voor heel 

Nederland, een school waarbij kinderen ambassadeurs en adviseurs zijn op het gebied van duurzame 

toepassingen. In onze techniekruimte krijgen kinderen inzicht in technische mogelijkheden. Op het dak zijn 

verschillende toepassingen van duurzame dakbedekkingen te bezichtigen evenals diverse zonnepaneel-

systemen. In de school is zichtbaar wat de zonnepanelen en energiebesparende maatregelen opleveren. Op 

allerlei plekken in de school wordt op een leuke manier gewezen op eigen gedrag. 

Zo is de school een duurzaam steunpunt in de wijk waarbij ieder die daar interesse in heeft te rade kan gaan bij 

de kinderen van de bovenbouw van de school. Graag willen we hier benoemen dat dankzij het commitment van 

heel veel partijen, diverse bedrijven, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Energieconvenant 

Groningen, het mogelijk is om bovenstaande ambitie waar te kunnen maken.   
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                                                         Verkiezing kinderstadsdichter 

 

 

Academische Basisschool 

De Brederoschool neemt samen met een aantal andere scholen uit de provincie deel aan het project de 

Academische Basisschool. Binnen dit project worden zowel kinderen, als leerkrachten als studenten naar een 

hoger niveau geleid. Van hen wordt een academische basishouding verwacht, een houding gebaseerd op 

onderzoek en analyse. De school initieert praktijkonderzoek en stelt zich open voor onderzoek ter verbetering 

van het onderwijs. Binnen de school worden studenten opgeleid. De school  begeleidt studenten van de PA 

(HBO) en de RUG (WO). 

 

Computergebruik 

De computers maken een belangrijk onderdeel uit van ons onderwijs. We werken met behulp van een digitale 

leeromgeving. Bij de meeste methodes die wij gebruiken wordt een bijbehorend softwareprogramma geleverd. 

Leerlingen maken ook gebruik van het internet om informatie op te zoeken. We streven ernaar om uw kind zo 

goed mogelijk voor te bereiden op en gebruik te laten maken van de moderne digitale technieken.  

 

In alle klassen staan meerdere computers die dagelijks worden gebruikt voor verschillende activiteiten: 

ondersteuning lesinhouden (extra oefenen, anders oefenen, verdiepend werken), verwerken van teksten en 

verslagen (tekstverwerkingsprincipes), maken van presentaties, gebruik als informatiebron etc. (zoekfuncties). 

De groepen 1/2 beschikken over een touchscreen, vanaf groep 3 is er in alle lokalen een digitaal schoolbord 

aanwezig. Dit bord wordt gebruikt voor instructie en voor verschillende activiteiten die door kinderen zelf 

worden uitgevoerd waaronder presentaties. Binnen de school wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. De 

school volgt de ontwikkelingen m.b.t. ICT op de voet. Naast de vaste computers beschikt de school over 10 

laptops en diverse tablets. Ze worden ingezet waar mogelijk en in de Spaceshuttlegroep. Ook beschikt de 

school over een 3D-printer. De bovenbouwleerlingen leren op bescheiden wijze programmeren. De school zet 

de ICT-middelen in als middel en niet als doel op zich. Alle leerkrachten beschikken over een tablet. De tablet 

wordt gebruikt bij vergaderingen, als communicatiemiddel, maar ook in de groepen wordt de tablet ingezet. 

Communicatie met ouders/verzorgers gaat zo veel mogelijk digitaal. 

 

Pedagogisch Klimaat, sociale veiligheid (zie ook uitgangspunten blz 8) 

De sfeer op school draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen moeten zich veilig voelen en met 

plezier leren, pas dan presteren zij optimaal. De school heeft een beleid met betrekking tot de sociale 

veiligheid. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met kinderen en de pedagogische sfeer in de 
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klas. Op de Brederoschool is er een klimaat van respectvol omgaan met elkaar, een klimaat waar het fijn is om 

te leren op allerlei gebied en waar je je zelf kan zijn. We spreken van vrijheid in gebondenheid omdat er 

rekening met elkaar gehouden wordt. 

Het pedagogisch klimaat is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid op de Brederoschool.  

 

Veiligheid in en rondom het gebouw 

De school heeft een calamiteitenplan en er zijn meerdere medewerkers die zich hebben geschoold in 

bedrijfshulpverlening en als zodanig gecertificeerd zijn. Wij doen jaarlijks aangekondigde en onaangekondigde 

calamiteitenoefeningen. Door jaarlijkse vervolgcursussen blijven de kennis en de vaardigheden van deze  

personen gewaarborgd. Veel personeelsleden volgen jaarlijks de reanimatie cursus.  

 

De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijk bureau. Door de hele school zijn 

brandblusmaterialen aanwezig die regelmatig op hun werking worden gecontroleerd. De school biedt een goed 

en veilig speelklimaat tijdens de speeltijden door goede begeleiding en toezicht.  

 

7.2      De resultaten van ons onderwijs  

 

Om na te gaan hoe de leerlingen op onze school presteren, worden regelmatig toetsen afgenomen. Voor de 

kleuters maken we, naast observaties, gebruik van (voorbereidende)taal- en reken- & wiskundetoetsen en aan 

het eind van groep 2 wordt goed gekeken of de kinderen voldoende voorwaarden beheersen om in groep 3 

goed te kunnen presteren. Vanaf groep 3 worden regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn 

toetsen die horen bij de methodes voor o.a. lezen, taal en rekenen & wiskunde die wij op school gebruiken. Met 

behulp van deze toetsen kunnen we bekijken of de leerlingen de stof die behandeld is beheersen. De 

toetsresultaten worden per leerling genoteerd zodat we ook kunnen kijken hoe een kind presteert over een 

langere periode.  

Naast de methodegebonden toetsen worden ook standaardtoetsen op het gebied van spelling, lezen en rekenen 

& wiskunde afgenomen. Deze toetsen (Leerlingvolgsysteem) zijn ontwikkeld door het CITO.  

In groep 8 wordt het advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Dit advies wordt o.a. gebaseerd op de 

Plaatsingswijzer (de citotoetsen van groep 6 t/m 8) en de bevindingen van de leerkracht m.b.t. werkhouding en 

motivatie. In april wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Doorgaans blijkt dat de uitslag van deze toets 

overeenkomt met het gegeven advies. Mocht de uitslag significant verschillen, dan kan het advies mogelijk 

naar boven aangepast worden. Meer hierover leest u in 4.6. 

 

Omdat de Cito-toetsen op driekwart van alle scholen van Nederland wordt afgenomen, geven de resultaten van 

die toets ons ook een beeld van de prestaties van de leerlingen op onze school in vergelijking met leerlingen op 

andere scholen in het land. Onze school doet het goed zowel wat betreft de tussentijdse als de 

eindopbrengsten. De afgelopen drie jaar heeft de school bovengemiddeld (539,1, 538,9, 539,5) gescoord in 

relatie tot vergelijkbare scholen. Dit sluit aan bij de ambities van de school. Dit is o.a. te danken aan goede, 

professionele en enthousiaste leerkrachten voor de groep en een uitstekend zorgbeleid dat gericht is op alle 

leerlingen. Ons adaptief onderwijssysteem garandeert voor al onze leerlingen een schoolloopbaan waar zij op 

hun mogelijkheden worden aangesproken. Onze uitstroomprofielen zijn gemiddeld gezien hoog. Veel kinderen 

stromen uit naar VMBO-TL/HAVO (2018-2019: 55%, 2019-2020: 14,3%, 2020-2021: 29,1%) en HAVO/VWO 

(2018-2019: 45%, 2019-2020: 69%, 2020-2021: 58,4%). Uiteraard zijn we net zo trots op onze BB/KB 

leerlingen (2018-2019: 0%, 2019-2020: 11.9%, 2020-2021: 12.4%) Wij zijn er van overtuigd dat als er een 

goed onderwijsaanbod wordt geboden en kinderen voor zichzelf (en leerkrachten voor de kinderen) de lat hoog 

leggen, zij vol (zelf)vertrouwen op de plek terechtkomen die bij hen past. 

 

Om goede resultaten te kunnen behalen werkt de Brederoschool doelgericht met verschillende methodes en 

vanuit projecten waarbij alle vakgebieden geïntegreerd bij elkaar komen. Altijd wordt er gewerkt vanuit doelen 

gekoppeld aan de referentieniveaus. Onlangs zijn de referentieniveaus weer aangepast en aangescherpt. Op de 
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Brederoschool gebruiken we daarom altijd de laatst aangepaste versies, in dit geval varen wij o.a. op nieuwe 

editie Leerlijnen voor het Basisonderwijs, inclusief de referentieniveaus. 

Focus voor het schooljaar 2021-2022 ligt i.v.m. de coronaperiode, die hopelijk vanaf volgend schooljaar 

grotendeels achter ons ligt, op de basisvakken taal, rekenen & wiskunde, lezen en begrijpend lezen en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Daarvoor hebben we op de NPO-gelden een extra leerkracht 

aangetrokken die, indien nodig, op maat, aan de hand van een opgesteld handelingsplan, met individuele en/of 

groepjes kinderen aan de slag gaat. 

Daarnaast blijven we ons onderwijs inrichten op een breed talentgerichtaanbod voor alle kinderen, een 

onderwijsaanbod waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, van zwak tot gemiddeld tot hoogbegaafd, waar leren 

en trots op jezelf zijn/zelfvertrouwen hand in hand gaan.     
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8 Regels, afspraken en andere praktische zaken 

 

8.1 Lestijden   

 

Schema lestijden 

Maandag : 08.30 – 12.00 uur 

  : 13.15 – 15.15 uur 

Dinsdag  : 08.30 – 12.00 uur 

  : 13.15 – 15.15 uur 

Woensdag : 08.30 – 12.30 uur 

Donderdag : 08.30 – 12.00 uur 

  : 13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag  : 08.30 – 12.30 uur  

 

Vanaf schooljaar 2013-2014 werkt de school volgens het Hoorns Model. Dat betekent dat alle kinderen van de 

school beginnen op dezelfde begintijd en stoppen op dezelfde eindtijd. In het schema hierboven kunt u zien dat 

er drie lange dagen zijn en dat op woensdag en vrijdag de schooltijd tot 12.30 uur loopt. 

De school voldoet met haar schooltijden, vakantie- en margedagen ruim aan het wettelijk minimum aantal uren 

dat in acht schooljaren moet worden gevolgd. 

Het rooster voor gymnastiek staat in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar.  

 

8.2 Regels rond lestijden 

 

De schooldeuren gaan een kwartier voor aanvang van de lessen open. Zo hebben ouders de gelegenheid om 

met hun kind mee naar binnen te lopen. Zij kunnen samen met hun kind het een en ander bekijken, een boekje 

lezen of nog even met de leerkracht praten. Om 8.25 uur gaat de 1e bel en dit is het teken dat de ouders de 

klas kunnen verlaten zodat de school om 8.30 uur kan beginnen. Kinderen die nog buiten zijn weten dat ze 

naar binnen moeten.  Na de middagpauze gaat de 1e bel om 13.10 uur zodat we om 13.15 uur kunnen 

beginnen.  

Bij het verlaten van de school brengen de leerkrachten de kleuters naar buiten. Daarbij staat elke klas op een 

duidelijk herkenbare plek zodat het voor kinderen en ouders duidelijk is waar ze opgehaald en of ze opgehaald 

zijn. De kinderen uit de andere groepen gaan zelfstandig naar buiten.  

 

8.3 Schoolverzuim 

 

U kunt uw kind voor schooltijd telefonisch afmelden. Als de groepsleerkracht constateert dat een kind afwezig is 

zonder dat het is afgemeld, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om te achterhalen waar het kind 

is en waarom het niet op school is. Als een kind vaak verzuimt, kan dat een reden zijn om met de ouders te 

gaan praten. Onterecht schoolverzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.  

 

8.4 Vrijstelling activiteiten 

 

Kinderen doen mee aan alle activiteiten die in het schoolplan staan beschreven. Op verzoek van de ouders 

kunnen kinderen bij uitzondering door het bestuur worden vrijgesteld van deelname aan bepaalde activiteiten. 

Het bestuur geeft aan welke activiteiten daarvoor in de plaats komen. De inspecteur krijgt bericht van de 

vrijstelling.  
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8.5 Het verwijderen van leerlingen 

 

Leerlingen kunnen worden gestraft als zij de schoolregels overtreden. Straffen zijn bedoeld om herhaald foutief 

gedrag van leerlingen te voorkomen. Het kan voorkomen dat de school niet meer in staat is om het gedrag van 

de leerling te corrigeren. Bijvoorbeeld als de veiligheid van andere leerlingen of de leerkracht in het geding 

komt. Bij ernstig wangedrag of herhaaldelijk overtreden van de voorschriften kunnen we een leerling definitief 

van school verwijderen. Dit gebeurt in overleg met het bestuur. Voordat een leerling wordt verwijderd, zoeken 

we naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten. Pas als dat lukt, wordt de leerling definitief 

verwijderd. 

 

8.6 Verlofregeling 

 

In bijzondere omstandigheden kan de directeur kinderen verlof geven. U dient dit verlof schriftelijk aan te 

vragen. 

Bijzonder verlof kan worden verleend voor: 

 Familieomstandigheden, zoals bruiloften, huldigingen en begrafenissen 

 Bezoeken aan arts, ziekenhuis of tandarts (alleen bij wijze van uitzondering, probeer deze bezoeken zoveel 

mogelijk buiten schooltijden te regelen!) 

 Sociaal/emotionele omstandigheden 

 

Wat betreft vakanties is het uitgangspunt dat ouders zich aan de schoolvakanties houden. In bijzondere 

gevallen mag de directeur voor maximaal tien dagen verlof verlenen. Dit mag alleen als u schriftelijk kunt 

aantonen met een verklaring van uw werkgever dat u echt niet op een ander tijdstip op vakantie kunt gaan. In 

dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 

plaatsvinden.  

Bij het secretariaat zijn er formulieren waarmee u zo vroeg mogelijk dit bijzondere verlof kunt aanvragen bij de 

directie. Dit formulier is ook te downloaden via onze website. De directie bepaalt of het verlof door kan gaan. 

Een verzoek tot verzuim voor meer dan tien dagen moet u, na tussenkomst van de school, richten aan de 

leerplichtambtenaar (OCSW, Postbus 268, 9700 AG Groningen.) 

 

 
8 .7 Luizen Opsporings Team (LOT) 
 

De kinderen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Een werkgroep, bestaande uit 2 of 3 ouders van 

iedere groep, controleert de kinderen iedere woensdag na een vakantie. Ouders van kinderen die luizen of 

neten hebben worden dezelfde dag nog telefonisch op de hoogte gesteld en alle kinderen van die groep krijgen 

dan een brief mee met informatie hoe eventueel aanwezige neten of luizen te behandelen.  

De kinderen van de groepen waarin neten of luizen gevonden zijn, worden na 2 weken opnieuw 

gecontroleerd.  

Om het luizenprobleem beter aan te kunnen pakken, heeft de Brederoschool afgelopen jaren in overleg met de 

ouderraad luizenzakken aangeschaft. Het afgelopen jaar is er landelijk discussie over het gebruik van de 

luizenzakken. De meningen zijn verdeeld of luizenzakken wel of niet effectief zijn. Daarom hebben we op de 

Brederoschool besloten om het gebruik van de zakken niet verplicht te stellen. Dit betekent dat de kinderen van 

groep 3 t/m 8 geen luizenzak meer hoeven te gebruiken. Voor de groepen 1 t/m 2 blijven we de luizenzakken 

wél gebruiken uit praktisch oogpunt.  

De luizenzak is makkelijk in gebruik, ook voor jonge kinderen. Alle kinderen van groep 1 t/m 2 hebben gratis 

een eigen zak gekregen, voorzien van naam en doen hun jas, muts, sjaal e.d. in de zak. Als de zak stuk gaat, 

kan er voor  2 euro  een nieuwe zak gekocht worden bij school 

 

 



                                                                                                                    Schoolgids Brederoschool 

45 

8.8 Praktische mededelingen 

De pauzehap  

Halverwege de ochtend, tijdens de ochtendpauze, kunnen de kinderen iets eten en drinken. De Brederoschool 

wil zo veel mogelijk een gezonde school zijn. Ze volgt het advies van de GGD m.b.t. gezonde voeding. Daarom 

kunnen de kinderen in de pauze een broodje of fruit mee en een beker drinken (water, sap of melk) naar school 

nemen, tussen de middag eveneens brood (en eventueel fruit). De school zorgt tussen de middag voor melk. 

Nadrukkelijk is het niet de bedoeling dat kinderen koeken en/of snoep of chips mee naar school nemen.  

Het is handig om, indien mogelijk, de bekers en bakjes te voorzien van de naam.  

 

Verjaardagen en traktaties 

Jarige kinderen trakteren in hun eigen groep en gaan vervolgens de groepen langs om de felicitaties van de 

leerkrachten in ontvangst te nemen. We vragen kinderen een bescheiden traktatie mee te nemen; bijvoorbeeld 

een stukje fruit, een doosje rozijntjes of een snoepje. Sowieso kan er, in verband met de veiligheid, niet 

getrakteerd worden op toverballen, jaw-breakers, lolly’s enz.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar gebouw 5 en 7 en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar gebouw 

3. Het is niet de bedoeling dat kinderen hun uitnodigingskaarten voor feesten en partijtjes in de klas uitdelen 

om onnodige teleurstellingen bij kinderen te voorkomen. Als een leerkracht jarig is, mogen de kinderen van die 

groep verkleed op school komen. 

  

Fietsen 

Op het schoolplein staan fietsenstallingen, maar niet genoeg voor alle leerlingen. Daarom willen we graag dat 

kinderen die dichtbij wonen, lopend naar school komen. Fietsen mag alleen als dat echt een keer niet anders 

kan. Kinderen die buiten de lijn M. Emantslaan – Bordewijklaan – Vestdijklaan – geluidswal - K. Verschuurlaan - 

M. Emantslaan wonen, mogen wel op de fiets komen. Zij kunnen hun fiets in de rekken op het plein plaatsen. 

Het overdekte gedeelte is bestemd voor leerkrachten en bezoekers.  

Vanwege de veiligheid van de kinderen is het niet toegestaan om te fietsen op het schoolplein en de voetpaden 

en grasvelden rondom de school. Honden op het plein graag aangelijnd houden en niet vastzetten bij de 

ingangen van de school. 

 

Gymnastiek: groep 1 t/m 3  

De gymnastieklessen voor de kinderen van deze groepen vinden plaats in het speellokaal in gebouw 7. Ieder 

kind heeft een gymbroekje en T-shirt of een gympakje en gymnastiekschoenen. De gymnastiekkleren mogen 

best ‘oud’ zijn, als ze maar apart worden gehouden voor de gymlessen. Schoenen met bandjes over de voeten, 

of elastiek in de schoenen in plaats van veters, zijn gemakkelijk in het gebruik. De gymspullen gaan in een 

(stoffen) tasje (alles graag voorzien van een naam). Dit tasje blijft op school. In de vakanties gaat het mee 

naar huis voor een wasbeurt van de gymkleren. Het is handig als de kinderen zich al zoveel mogelijk zelf 

kunnen omkleden. 

 

Gymnastiek: groep 4 tot en met 8 

De gymnastieklessen voor deze groepen zijn in het gymlokaal Vestdijklaan 1. Deze lessen worden deels door 

een vakleerkracht en deels door de groepsleerkrachten verzorgd. Na afloop van de gymnastieklessen is 

douchen verplicht (met eventueel slippers of badslippers.)  

Vertel de leerkracht van tevoren als uw kind een keer niet aan de gymlessen kan meedoen. Het kind blijft dan 

op school en kan in een andere groep of onder toezicht zelfstandig aan het werk gaan. De gymroosters staan 

vermeld in het algemeen informatieboekje. 
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Verloren voorwerpen 

Alle verloren voorwerpen, variërend van kledingstukken tot bekers, worden verzameld in een bak in het 

Trefpunt. Waardevolle voorwerpen (sieraden, sleutels) zijn af te halen bij de administratie. In gebouw 5 en 7 

staat ook een bak met gevonden voorwerpen.  

 

Verhuizen 

Wilt u, als u gaat verhuizen, dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Ook horen wij graag van u wat het 

adres van de nieuwe school is, zodat wij de gegevens van uw kind kunnen doorsturen.  

 

Schoolfotograaf  

Elk jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Door middel van een inlogkaart kunt u de foto’s via de website van 

de fotograaf bekijken. U kunt dan besluiten of u de foto’s al dan niet wilt kopen.  

 

Mobiele telefoons 

In principe nemen kinderen geen mobiele telefoon of een smartwatch mee naar school tenzij dit door 

omstandigheden noodzakelijk is. In dat geval levert het kind de mobiele telefoon uitgeschakeld in bij de 

leerkracht en aan het eind van de dag haalt het kind de telefoon weer op. 

 

Roken 

De Brederoschool is een rookvrije school. In een straal van 150 meter rondom de school mag er niet gerookt 

worden.  

 

Tot slot 

We hopen dat deze gids u voldoende en inspirerende informatie heeft gegeven of iets dergelijks! 

Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan kunt u altijd even bij de directeur binnenlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                

 

 

                 

 

                                        Voorstelling op het podium 
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8.9 Sponsoring 

 

Onze school kan extra geld ontvangen via sponsoring. In ruil voor reclame geeft een bedrijf of instelling dan 

goederen, diensten of geld aan de school waarmee extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten 

gerealiseerd kunnen worden. Om er voor te zorgen dat leerlingen niet worden blootgesteld aan ongewenste 

reclame, liggen de afspraken rond sponsoring vast in een door de rijksoverheid opgesteld convenant. 

Sponsoring op school mag alleen met instemming van de MR (art. 10 lid f, WMS). Klachten over eventuele 

sponsoring kunt u indienen via de klachtenregeling van onze school.  
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