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Inleiding

Deze schoolgids geeft u informatie over de uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen van de G.J. van den

Brinkschool, schooljaar 2022-2023. De informatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de school,

maar ook voor ouders/verzorgers die een school kiezen voor hun kind. Als u overweegt uw kind op onze

school te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. U kunt dan vragen stellen, ontvangt

nadere informatie en krijgt een rondleiding door de directeur en deels door één van de leerlingen uit de

leerlingenraad. Naast verantwoording van de werkwijze en de onderwijsresultaten hopen we dat we in deze

gids iets van de sfeer kunnen overbrengen waarin we de kinderen onderwijs geven. Op onze website

(www.brinkschool.nl) vindt u nog meer informatie.

Vriendelijke groet,

bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad

G.J. van den Brinkschool

1. De school

Verklaring van de naam

Onze school is vernoemd naar de voormalig voorzitter van het schoolbestuur, de heer G.J. van den Brink. Bij

zijn afscheid in 1956 werd de school officieel naar hem vernoemd. De school is de enige school van de

Wageningse Schoolvereniging die op 26 februari 1921 is opgericht. Vorig schooljaar hebben we ons

honderdjarig bestaan, ondanks de corona beperkingen, met maandelijkse activiteiten geweldig gevierd! De

school is sinds 1992 gehuisvest in het huidige gebouw dat in 2008 ingrijpend verbouwd werd en voldoet aan

de eisen van deze tijd.
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Het adres van de school

Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP Wageningen. Telefoon: 0317 - 413395

E-mail:info@brinkschool.nl   Website: www.brinkschool.nl

Algemeen bijzonder schoolbestuur

De Wageningse School Vereniging (WSV) is een vereniging voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. De school is

een zogenaamde 'éénpitter', dat wil zeggen: één bestuur met één school. Het woord 'algemeen' geeft aan dat

leerlingen van alle gezindten en opvattingen welkom zijn. ‘Bijzonder' duidt op de bestuursvorm: het bestuur

van de school wordt gevormd door de leden, de ouders/verzorgers van de kinderen. Ouders/verzorgers

kunnen lid worden van de vereniging en betalen dan contributie. Het bestuur van de vereniging zet in

samenspraak met de directeur-bestuurder, de medezeggenschapsraad (MR) en het team het beleid voor de

school uit en bewaakt de voortgang en kwaliteit. Tweemaal per jaar legt het bestuur tijdens een Algemene

Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

1.1 Missie en visie

Missie

Onze missie (onze opdracht) is: wij leren samen.

Het is als school onze maatschappelijke opdracht om leerlingen goed uit te rusten voor hun toekomstige

deelname in de maatschappij. Op de G.J. van den Brinkschool is het belangrijk dat elke leerling kennis

verzamelt én zich ontwikkelt tot een gezonde kritische denker die in staat is probleemoplossend te werk te

gaan.

Visie

Met plezier naar school. Dat is ons uitgangspunt. Daarom zetten we ons in voor een schoolomgeving die veilig

voelt. Dat betekent dat we leerlingen helpen om zichzelf te zijn. En we leren onze leerlingen wat ze moeten

doen als ze iets nog lastig vinden. Op deze manier bouwen ze aan vertrouwen. In zichzelf en in elkaar.

De basis hiervoor zijn vijf, door het team geformuleerde, pijlers waarin geen volgorde van belangrijkheid is.

1. Wij bevorderen zelfstandigheid

2. Wij leren de kinderen hoe te leren.

3. Wij ondersteunen de kinderen om te vertrouwen op eigen kunnen.

4. Wij bieden veiligheid en een veilige omgeving.

5. Wij leren samen en helpen elkaar.

Het beeld dat hierbij hoort is het beeld van een leerlandschap. Dit schooljaar gaan we het leerlandschap

samen verder vorm geven. Wij staan open voor de (buiten)wereld en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij

kiezen bewust voor de verenigingsstructuur: één school onder één bestuur met oog voor samenwerking.

Sociale veiligheid

De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je samen oefent in sociale

vaardigheden. Onder een veilige omgeving verstaan we een school waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en

met plezier naar school gaan en leren omgaan met tegenslag of conflicten. Om dat voor elkaar te krijgen

hanteren wij, als gecertificeerde Kanjerschool, afspraken vanuit de Kanjertraining: we vertrouwen elkaar, we

helpen elkaar, we werken samen en hebben plezier. Deze afspraken zijn leidend, sturen het pedagogisch

handelen van de leerkrachten en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en de omgang in de klas prettig te

houden.
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Professionele leercultuur: ‘Elke dag samen een beetje beter’

Kennis, vaardigheden en inzicht zijn belangrijk op de G.J. van den Brinkschool. Vanuit een veilige basis komt

een kind tot leren. Daarom zijn wij naast ‘Kanjer-school’ ook een ‘leerKRACHT-school’ en een ‘IPC-school’.

IPC staat voor ‘International Primary Curriculum’ en is gericht op wereldoriëntatie vanuit een groeimindset,

waarin leerlingen (én leerkrachten) geloven in zichzelf, beschikken over metacognitieve vaardigheden en de

overtuiging hebben dat iedereen succesvol kan zijn.

De hiernaast afgebeelde vaardigheden of talenten zullen voor de meeste jonge mensen de mate van succes

mede bepalen; ook wel de 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden en de praktische

toepassing ervan nemen we op in ons lesaanbod en vooral in het lesaanbod van IPC, maar ook in het

leren-leren om onze leerlingen beter voor te bereiden op de (toekomstige) samenleving. Dit betekent dat de

waarde van het ‘meer gepersonaliseerde leren’ toeneemt. Hierin leert de leerling eigen leerdoelen stellen én

behalen. De leerling wordt meer eigenaar van zijn eigen leerproces en prioriteert zelf de competenties die hij

nodig heeft om de doelen van zijn leerproces te verwezenlijken. Dit heeft consequenties voor de rol van de

leerkracht en het onderwijsaanbod, zowel inhoudelijk als in praktische voorzieningen.

IPC wordt verderop uitgebreider uitgelegd. Dit geldt ook voor de leerKRACHT werkwijze dat gericht is op het

duurzaam creëren van een verbetercultuur. Samengevat houdt de leerKRACHT werkwijze in: elke dag samen

het onderwijs een beetje verbeteren aan de hand van vier leerKRACHT-instrumenten; de bordsessies, de stem

van de leerling, het gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en les-feedback.

Twee jaar geleden (tijdens de corona jaren) zijn we

gestart met het leerKRACHT programma omdat we

vonden dat ons onderwijs altijd beter kan. En nog

steeds! Het creëren van een verbetercultuur is best

moeilijk. ‘Elke dag samen een beetje beter’ vereist een

andere manier van samenwerken op school,

bijvoorbeeld je lerend opstellen en aan collega’s en

leerlingen feedback vragen en geven. Daarnaast vergt

een andere manier van samenwerken weer een

andere manier van leidinggeven.

Het leerKRACHT-programma vraagt tijd, energie en

geduld. Het is een proces van een aantal jaren om de

cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’

helemaal onderdeel van de school te maken op een

manier die bij ons als team past.

2. De organisatie van het onderwijs

2.1  Aantal leerlingen en groepen

De school heeft ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Er zijn vier heterogeen samengestelde

groepen: groep 1/2A - 1/2B - 1/2C en groep 6-8. De overige zes groepen, groep 3 t/m 8, zijn homogeen

samengesteld. Het uitgangspunt is 29 leerlingen per groep. Bij de start van het schooljaar bestaan de drie

kleutergroepen uit ongeveer 18 kleuters. Dit aantal neemt toe omdat doordat er steeds vierjarigen
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instromen. Op vrijdag zijn de kleuters gesplitst in groep 1 en groep 2. Aan het eind van het schooljaar bestaan

de kleutergroepen uit ongeveer 26 leerlingen.

Klassenverdeling schooljaar 2022-2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

groep 1/2A Pauline Pauline Pauline Pauline
Astrid 1A, 1B, 1C

groep 1/2B Ans Ans Astrid Astrid

groep 12/C Lieke Lieke Dianne Dianne Dianne 2A, 2B, 2C

groep 3 Cristel Cristel Cristel Sophie Sophie

groep 4 Marianne/Maaike Marianne Marianne Maaike Maaike

groep 5 Marlene Marlene Marlene Marlene Marlene

groep 6 Irene Irene Irene Irene (Susanne)*

groep 7 Jaap Jaap Jaap Jaap * (Guido) (Guido)  *

groep 8 Elsemiek Nicole Nicole Elsemiek Elsemiek

groep 6 - 8 Tom Tom Els Els Els

* In verband met de afwezigheid wegens ziekte van Guido en Susanne zijn er vervangende leerkrachten.

Ondersteunend personeel maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
onderwijsassistent, Nellie 1-2B / 1-2A 1-2C 1-2A / 1-2B 1-2C

onderwijsassistent, Nynke groep 3 groep 3 groep 3 groep 3 groep 3

leerkrachtondersteuner, Mariska groep 4 t/m8 groep 4 t/m8 groep 4 t/m8

groep 4

t/m8 groep 7

leerkrachtondersteuner, Mandy groep 4 t/m8 groep 4 t/m8

groep 4

t/m8

leerkrachtondersteuner, Nicole groep 4 t/m8 groep 8 groep 8

groep 4

t/m8

intern begeleider (IB'er), Ron groep 1 t/m 8 groep 1 t/m 8 groep 1 t/m 8

plusjeklas onderbouw 1-4 Marianne

plusjeklas bovenbouw 5-8 Marianne

vakdocenten Jip techniek Kjille gym Jip techniek

Kjille gym

Kjille gym

administrateur Marlon Marlon Marlon Marlon

directeur-bestuurder Alice Alice Alice Alice

Management teamleden zijn: Ron, Marianne, Tom, Elsemiek en Alice.

2.2  Team

Het team van de G.J. van den Brinkschool bestaat uit zesentwintig enthousiaste en deskundige medewerkers.

In iedere groep zijn 1 of 2 leerkrachten samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de klas.

De leerkrachten zijn dagelijks op school aanwezig tussen 8.00 – 16.30 uur.
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Mocht u een leerkracht willen spreken dan kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak met hem of haar

maken. Wij verzoeken u vriendelijk langere gesprekken na 14.45 uur te plannen; voor korte mededelingen

kunt u hen op school aanspreken. Zie ook het corona beleid op onze website, onder de knop ‘informatie’.

Schoolteam en kerntaken

Er zijn achttien leerkrachten, één intern begeleider, één directeur-bestuurder, drie leerkrachtondersteuners,

één administrateur, en twee onderwijsassistenten Er zijn twee vaste vakdocenten voor techniek en

bewegingsonderwijs (gymnastiek). Daarnaast worden door middel van subsidie vakdocenten ingehuurd voor

kunst en muziek. Op de GJ van den Brinkschool zijn de kerntaken van het schoolteam als volgt:

Kerntaken leerkrachten:

● Laat leerlingen lekker leren.

● Bouwt planmatig aan een groep die samen-leren leuk vindt.

● Informeert ouders over de vorderingen, in goede en slechte tijden.

● Is een teamplayer, iedere dag.
Kerntaken interne begeleider:

● Bevordert, coördineert en bewaakt ‘lekker’ leren binnen de mogelijkheden van iedere leerling.

● Is deskundig raadgever voor het team en bevordert prettig werken.

● Overlegt met directeur en MT over voortgang en koers.
Kerntaken directeur

● Laat leerkrachten prettig werken.

● Bouwt planmatig aan een team dat ontspannen, binnen heldere kaders, kennis overdraagt en
innoveert.

● Is in staat af te remmen, bij te sturen en te inspireren.

Stagiairs

De school heeft een ‘Samen Opleiden’ convenant afgesloten met de Hogeschool Utrecht en biedt daarnaast

ook plaats aan stagiaires van de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN). De stageplaatsen voor deze (jonge)

mensen vinden wij erg belangrijk om zo aankomende leerkrachten de kans te bieden ervaring op te doen.

Stagiaires worden door de desbetreffende leerkracht op onze school goed begeleid. Zij staan nooit alleen

voor de klas, er is altijd supervisie van een leerkracht.

2.3 Schoolbestuur, ALV, directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van de G.J. van den Brinkschool is

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de

ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de

inzet en taakverdeling van het personeel, het beheer van

het gebouw en het gebruik van de middelen. Zij vindt het

belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers hun talenten

optimaal kunnen ontwikkelen. Het beleid van de directeur

is er erop gericht dat de kwaliteit van het onderwijs wordt

onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Zij heeft

regelmatig contact met onder andere het management-

team, het bestuur, de medezeggenschapsraad, de

activiteitencommissie en de leerlingenraad.
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Het schoolbestuur bestaat uit drie uitvoerende bestuursleden, waaronder de directeur-bestuurder. Zij

ontwikkelen het schoolbeleid zoveel mogelijk in samenspraak met het schoolteam. Daarbij valt te denken

aan goed personeelsbeleid, ruimte voor nascholing

van de leerkrachten, het reserveren van voldoende financiële middelen voor onder andere de vervanging van

leermethoden, het onderhoud en de inrichting van het schoolgebouw. Het beleid wordt getoetst door

minimaal vijf toezichthoudende bestuursleden.

2.4 Wijze van vervanging

De volgorde van vervanging bij ziekte van leerkrachten is als volgt geregeld:

1. Vervanging door de eigen duo-partner, indien mogelijk. Sporadisch worden ambulante mensen

ingezet.

2. Vervanging door oud-collega’s.

3. Vervanging door de externe vervangingspool (IPPON) waar wij bij aangesloten zijn.

4. Voor zover mogelijk: groep verdelen over andere groepen aan de hand van een verdeelplan.

5. Groep naar huis sturen in geval 1 t/m 4 niet mogelijk is.

2.5  Lestijden

De G.J. van den Brinkschool werkt met een continurooster. De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de

klas en gaan met de eigen leerkracht in de pauze mee naar buiten. Er zijn steeds twee groepen tegelijk buiten

en  steeds twee medewerkers houden toezicht.

Schooltijden

Maandag 8.30 – 14.00 uur   groep 1 t/m groep 8

Dinsdag 8.30 – 14.00 uur   groep 1 t/m groep 8

Woensdag 8.30 – 14.00 uur   groep 1 t/m groep 8

Donderdag 8.30 – 14.00 uur   groep 1 t/m groep 8

Vrijdag 8.30 – 14.00 uur   groep 1 t/m groep 8

Pauzes

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben gedurende de schooldag twee keer een pauze. Dat is meestal

rond 10.00 uur en rond 12.00 uur. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 spelen gedurende de dag zowel binnen

als buiten en eten hun lunch ook gezamenlijk met de leerkracht.

2.6 Vakanties en planning van studiedagen voor het team

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het

Algemeen Directeuren Overleg van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige

vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet

Onderwijs) vertegenwoordigd.

Voor het schooljaar 2022 – 2023 is het vakantierooster als volgt:

Herfstvakantie : Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: Maandag 26 december  t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Paasvakantie: Vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023
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Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart: Donderdag 18  en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Extra vrije dagen / studiedagen voor het team

Groep 1 t/m 8: Woensdag 19 oktober 2022

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 23 december 2022

Groep 1 t/m 8: Maandag 6 maart 2023

Groep 1 t/m 8 Woensdag 17 mei 2023

Groep 1 t/m 8: Maandag  19 juni 2023

Groep 1 t/m 8: Vrijdag 7 juli 2023

2.7  Verzuim

Leerplicht en schoolverzuim

Leerlingen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig, wat inhoudt dat zij wettelijk verplicht zijn om elke

schooldag aanwezig te zijn. De schooltijden, vakanties, vrije dagen /studiedagen zijn zodanig vastgesteld dat

de leerlingen in acht schooljaren 7520 uren naar school gaan.

Directie en team stellen zich ten doel het voor de leerlingen plezierig te maken om naar school te komen. Een

prettig schoolklimaat wordt verondersteld verzuim tegen te gaan. Ouders van een zieke leerling moeten op

de eerste ziektedag, bij voorkeur tussen 8.15 en 8.30 uur, de zieke (telefonisch) melden. Bij afwezigheid

zonder opgave van reden wordt dezelfde dag telefonisch contact opgenomen met de ouders. De afwezigheid

van leerlingen wordt geregistreerd, met vermelding van de reden van hun afwezigheid. Directie en team

controleren de reden van de afwezigheid en bespreken eventueel te nemen maatregelen. Ouders die

leerlingen zonder toestemming van school houden, kunnen daarop door de directie worden aangesproken.

Bij herhaling van het ongeoorloofd van school houden, wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente

ingelicht.

Verlofregeling

In principe is het niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakantieregeling verlof op te nemen.

Er zijn enkele uitzonderingssituaties:

● Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.

● Bij verhuizing.

● Bij huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.

● Bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.

● Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen.

● Bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes.

● Bij ambts-/huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (25-40-50-60 jaar).

In deze situaties dient een schriftelijk verzoek van te voren bij de directie te worden

ingediend. De directie houdt een verzuimadministratie bij en is verplicht om ongeoorloofd verzuim te

melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal bij ongeoorloofd verzuim een proces verbaal

opmaken.
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Gronden voor vrijstelling van het onderwijs

● Kinderen die 4 jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig. Aan ouders van kinderen die na de herfstvakantie vier

jaar worden vragen wij hun kind op vrijdag thuis te houden. Dit vragen wij omdat op vrijdag de groepen

1/2A, 1/2B en 1/2C over twee groepen verdeeld worden in plaats van drie, namelijk als groep 1 en groep

2.

● Voor kinderen van 5 jaar is een vrijstelling voor aan aantal uren onderwijs mogelijk. Soms is een volledige

schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan vijf uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw

kind 6 jaar is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, graag wel even melden bij de directeur. Als uw

kind nog meer rust nodig heeft, mag u nog eens vijf uren extra per week vrij vragen. Dit mag tot uw kind

6 jaar is. Hiervoor moet u wel toestemming vragen; in totaal mag het niet meer dan tien uur per week

zijn als uw kind vijf jaar is.

● Buiten de normale schoolvakanties kan geen verlof worden toegestaan, tenzij er sprake is van gewichtige

omstandigheden. Hiervoor zijn duidelijke regels op school aanwezig.

Aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens enige schoolvakanties met

vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het

zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Zie daarvoor ook www.postbus51.nl onder Onderwijs, Schoolvakanties,

‘Mag ik mijn kind buiten schoolvakanties mee op vakantie nemen?’ De directeur beoordeelt dan, zo nodig in

overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, of er sprake is van gewichtige omstandigheden. De

directeur van de school verleent schriftelijk toestemming, indien het verzoek een door de wet toegestane

situatie betreft. Indien het verzoek niet kan worden ingewilligd, wordt dat aan de ouders meegedeeld en

uitgelegd.

2.8  Aanname van leerlingen / aannamebeleid

Inschrijving van nieuwe leerlingen

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald

hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. In principe bestaat een klas uit gemiddeld 29

leerlingen, behalve in de heterogene groepen daar zijn de klassen kleiner; de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 6-8.

Ouders die hun kind in willen schrijven bij de G.J. van den Brinkschool kunnen een rondleiding krijgen van de

directeur. Een rondleiding kan het hele jaar door gegeven worden en is niet verplicht voor een inschrijving.

Aanname van nieuwe leerlingen vindt plaats op volgorde van inschrijving. Geïnteresseerde ouders kunnen

een aanmeldformulier aanvragen. Wanneer de school dit volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt,

is het kind aangemeld. Let wel: voor zover het maximaal aantal inschrijvingen niet wordt overschreden.

Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt er een wachtlijst gevormd. Het kind is pas

definitief ingeschreven als het de leeftijd van vier jaar bereikt.

Broertjes en zusjes van ingeschreven kinderen

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de G.J. van den Brinkschool zitten, hebben voorrang, mits zij tijdig

zijn aangemeld. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren door middel van een oproep in de

BrinkBerichten. Deze groep wordt aangevuld met nieuwe leerlingen tot het maximum aantal inschrijvingen

van 29 leerlingen.
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Zij-instroom

De school streeft actief naar het vullen van vrijkomende plekken in hogere klassen door middel van

zij-instroom. Wanneer een nieuwe leerling wordt aangemeld voor een van de hogere klassen wordt gekeken

of er plaats is in de betreffende klas. Indien dit niet het geval is, wordt verzocht een wachtlijstformulier in te

vullen. Vrije plaatsen in een klas worden ingevuld met nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding. Het

kan zijn dat niet alle kinderen uit een gezin geplaatst kunnen worden. Broertjes of zusjes van een leerling die

geplaatst is via de zij-instroom en nog geen vier jaar zijn, krijgen niet automatisch een plek op de G.J. van den

Brinkschool. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dat zij bovenaan de wachtlijst voor zij-instroom

worden geplaatst en ingeschreven kunnen worden wanneer er plaats is. Omdat het voor een gezin erg lastig

kan zijn om kinderen op verschillende basisscholen te hebben, zullen we per individuele situatie beoordelen

of deze broers en zussen toch geplaatst kunnen worden. Dit hangt af van de dynamiek in een klas en het

aantal leerlingen; het is aan de directeur en het managementteam om dit te beoordelen.

(Zij)- instroom door passend onderwijs

Wanneer een kind ingeschreven wordt dat een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, zal samen met het

team gekeken worden of de school hieraan kan voldoen. Indien dat niet het geval is, is de school verplicht

samen met de ouders een geschikte plek te vinden op een andere school. Een onderzoek hiernaar vindt pas

plaats nadat het kind volgens de hierboven beschreven procedure is ingeschreven. Zie hiervoor ook het

protocol aanmelding passend onderwijs. Dit protocol is op aanvraag beschikbaar.

Wachtlijstbeheer

Het is voor de school van belang om de wachtlijst up-to-date te houden, zodat plekken die vrijkomen snel

opgevuld kunnen worden met nieuwe leerlingen. Daarom wordt aan ouders van kinderen op de wachtlijst

jaarlijks gevraagd of ze op de wachtlijst willen blijven staan. Dit geldt ook voor kinderen die al vier zijn

geweest, omdat er soms een plek vrijkomt in de hogere klassen. Ouders wordt verzocht om binnen 4 weken

te bevestigen of ze op de wachtlijst willen blijven staan. Als er geen reactie komt, wordt het kind van de

wachtlijst  verwijderd.

Terugkeerregeling

Wageningen is een internationaal georiënteerde stad en ouders gaan soms voor een bepaalde periode naar

het buitenland. In sommige gevallen gaan de kinderen dan ook mee; in sommige gevallen worden ze ook

uitgeschreven. Ouders vragen dan soms of het mogelijk is een plek voor het kind vrij te houden, zodat het na

afloop weer kan terugkomen op school. Het bestuur heeft daarom onderstaand beleid vastgesteld voor

kinderen die na een periode in het buitenland weer terug willen komen op school (terugkeerregeling).

● De school is in principe bereid in die gevallen een plek voor het kind vrij te houden. Een periode van een

jaar is daarbij het maximum.

● Voor een periode van meer dan een jaar zal dit per geval en in overleg met de directeur en het team

worden bekeken.

● In de periode van afwezigheid dient het kind onderwijs te volgen, zodat een eventuele achterstand bij

terugkeer zo klein mogelijk is. Hierover worden afspraken gemaakt met de directeur.

● In alle gevallen dient dit tenminste drie maanden voor vertrek aan de directeur gemeld te worden, zodat

over een terugkeerregeling overlegd kan worden.

● Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan geen terugkeergarantie worden

gegeven en volgt de school bij opnieuw aanmelden van het kind de normale procedure.

● Dat betekent dat er bij een groep met meer dan 29 kinderen geen plaats is voor nieuwe aanmeldingen,

zodat het kind niet kan worden geplaatst.
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3. Leeractiviteiten en methoden

3.1  Zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief en zelfontdekkend willen leren

en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om hulp te zoeken.

Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene

goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en

wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige

beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Samenwerking

In de maatschappij is samenwerken, werken in teamverband, heel belangrijk. Op onze school besteden we

veel aandacht aan samenwerkend leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met

anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren

naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken,

ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

Verantwoordelijkheid

De school wil via een geleidelijk proces elke leerling vertrouwd maken met het dragen van

verantwoordelijkheid. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling structuur en begeleiding te bieden

om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Wanneer leerlingen een taak krijgen, waarvoor zij

verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs heel effectief.

Ook de jongste leerlingen leren al te werken door middel van taken.

3.2 Stevige basis in de kernvakken

Een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden we belangrijk.

We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het

onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen

zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling

krijgt de vrijheid die hij of zij aankan.

3.3  Leerstromen
Omdat kinderen een dynamische ontwikkeling doormaken

verdelen wij ons onderwijs in zes leerstromen. Passend

voor elke leerling. Dit kan per vak verschillen.

Voor elke stroom (behalve voor de hoogbegaafde

leerlingen in groep 6-8) geldt dat een leerling gekoppeld is

aan een reguliere klas. De verdeling in leerstromen is als

volgt:

1. Zeer intensieve stroom. Voor  leerlingen die zeer  veel

individuele zorg nodig hebben bieden we passend

onderwijs met hulp van de leerkrachtondersteuners.
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2. De intensieve stroom is voor leerlingen die intensiever begeleidt moeten worden, met hulp van de

leerkrachtondersteuners.

3. De basisstroom is voor de ‘gemiddelde’ leerling, aan wie zowel door de leerkracht als door de

leerkrachtondersteuner ondersteuning gegeven wordt.

4. De verdiepende stroom, is voor de leerling die extra uitdaging nodig heeft.

5. Naast de verdiepende stroom is er  in de eigen klas een plusstroom, voor leerlingen die nóg meer

verdieping aankunnen. Aan hen wordt de reguliere lesstof ‘gecompact’ aangeboden.

Compacten wil zeggen dat het onnodig herhalen van herhalings- en oefenstof uit de reguliere leerstof

wordt geschrapt. Ook biedt IPC verdieping. De verdieping is gericht op het leren verwerven en toepassen

van kennis. Hogere orde vragen worden gesteld waardoor de leerlingen leren analyseren, synthetiseren en

evalueren. Hierbij wordt de taxonomie van Bloom gebruikt, dwz. door vragen te formuleren waarbij voor

een antwoord een beroep wordt gedaan op de 'hogere orde denkvaardigheden', wordt de les een

'denkles' in plaats van een 'reproductieles'. Hogere orde denkvragen zijn vragen waarbij geanalyseerd,

geëvalueerd en gecreëerd moet worden. Lagere orde denkvragen zijn vragen, waarbij informatie

onthouden, begrepen en toegepast wordt. Naast begeleiding van de eigen leerkracht krijgen deze

leerlingen één ochtend in de week extra les uit het curriculum van PlusjeKlas.nl Alle plusstroomleerlingen

komen dan per bouw bij elkaar en krijgen les van de PlusjeKlas-geschoolde leerkracht, tevens

plusstroomcoördinator, Marianne.

6. Sinds september 2019 is er een zesde leerstroom, een zeer verdiepende leerstroom  voor  hoogbegaafde

leerlingen,  aan toegevoegd. Kinderen met dit leerniveau zijn  niet gekoppeld aan een   reguliere klas.  Deze

leerlingen zijn afkomstig uit de groep 6 t/m 8, zij krijgen een voltijds hoogbegaafden aanbod van twee

gespecialiseerde leerkrachten.

3.4 Kanjertraining

De Kanjervisie gaat uit van een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling die erop gericht is kinderen
inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander te geven. Alle leerkrachten zijn in deze methodiek geschoold
en bevoegd om Kanjertrainingen te geven. Dit
gebeurt onder andere aan de hand van vier
gekleurde petten die bepaald gedrag
vertegenwoordigen:

● De zwarte pet staat symbool voor

krachtig, natuurlijk leiderschapsgedrag.

Te veel kracht echter geeft bazig en

dominant gedrag.

● De rode pet staat symbool voor

humorvol gedrag. Maar als je daarin

doorschiet ontstaat clownesk gedrag, aanstellerigheid of meeloopgedrag.

● De gele pet staat symbool voor vriendelijk en inlevend gedrag. Te veel daarvan laat angstig gedrag

zien.

● De witte pet staat symbool voor jezelf zijn, voor vriendelijk, autonoom en constructief gedrag.

Kinderen laten 'wit/geel' gedrag zien, of 'wit/zwart', of 'wit/rood'. Belangrijk in de Kanjervisie is dat je nooit

het kind afwijst, maar feedback geeft op zijn/haar gedrag. De leerkrachten zijn er op getraind hierop te

sturen. Kinderen kunnen altijd een keuze maken in hun gedrag. Vooral de groepsdynamiek is belangrijk. In
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kanjertermen spreken we bijvoorbeeld over 'het geven van benzine'. Door bijvoorbeeld mee te lachen geeft

de groep de negatieveling als het ware benzine om door te gaan met het negatieve (pest) gedrag.

De kinderen leren hoe zij in moeilijke situaties figuurlijk gezien de witte pet op kunnen zetten en kunnen

kiezen voor 'kanjergedrag’. Tijdens de lessen 'Kanjertraining' worden onderstaande aspecten systematisch

geoefend:

− Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.

− Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.

− Ja en nee kunnen zeggen. Ja, als je iets prettig vindt en nee, als je iets vervelend vindt.

− Je mening geven (maar niet altijd).

− Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.

− Samenwerken.

− Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap?

− De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.

− Kritiek durven en kunnen geven.

− Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.

− De kunst van antwoord geven/vertellen. Laat je begrijpen door een ander.

3.5 International Primary Curriculum (IPC)
Voor het vak wereldoriëntatie maken wij gebruik van het ‘International Primary Curriculum (IPC) onderwijs’.

Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van Shellmedewerkers in het buitenland de kans te

bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept

door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC Nederland vertaald en herschreven

voor de Nederlandse scholen. Het concept is goedgekeurd door de  Nederlandse Onderwijsinspectie.

Hoe ziet IPC er in de praktijk uit?

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster

vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International

Primary Curriculum: Natuurkunde en Biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke

verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek.

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units

ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode.

Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten

voort. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op

verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende

talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van een

registratiesysteem wordt per kind per unit en per vakgebied de ontwikkeling bijgehouden.

Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de

inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren

hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van

coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons

onderwijsaanbod worden gesteld.

De units zijn zo opgebouwd dat deze inspelen op de emotionele en geestelijke ontwikkelingen van de

leerlingen. Iedere IPC unit heeft een vaste structuur: startpunt - kennisoogst - uitleg van het thema -
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onderzoekstaken vanuit verschillende vakgebieden – afsluiting. Binnen iedere unit worden de vakken apart

van elkaar aangeboden. Leren leren staat centraal en de doelstellingen zijn leidend. De leerdoelen van het IPC

zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de

mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 zullen de leerstijlen van IPC inpassen in het

thematisch werken met behulp van de methode ‘Onderbouwd’. Bij elke milepost worden leerdoelen

beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben aan het einde van hun milepost. We bepalen steeds de

keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle

vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen. In de mileposts wordt

onderscheid gemaakt tussen:

− Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken.

− Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als

aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid,

zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

− Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief.

21st century skills

Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe

kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze

hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste vijftien

jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het

onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er

worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die

rekening houden met meervoudige intelligenties,

emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en

leerstijlen van kinderen. IPC is gebaseerd op het

ontwikkelen van de 21st century skills, de toekomstgerichte

vaardigheden zoals: creatief denken, samenwerken, ICT-

geletterdheid, kritisch denken, communiceren,

probleemoplossende vaardigheden, en sociaal culturele

vaardigheden. Iedere IPC unit is gericht op het bevorderen

van:

● Verschillende leerstijlen

● Meervoudige intelligenties

● Alleen werken en samenwerken

● Lange termijn geheugen

Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. Het curriculum IPC voldoet aan de leerdoelen zoals

deze wettelijk zijn opgesteld. Meer informatie kunt u vinden via  https://ipc-nederland.nl

3.6  Levensbeschouwelijk onderwijs

De G.J. van den Brinkschool is een algemeen bijzondere school. Levensbeschouwelijke onderwerpen worden

neutraal behandeld. Tijdens godsdienstige feestdagen en IPC komen alle wereldgodsdiensten aan de orde en

wordt er aandacht geschonken aan verschillende geloven en levensovertuigingen.
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3.7 Technieklessen in het technieklokaal

De technieklessen (groepen 3 t/m 8) worden gegeven door de

vakdocent techniek (juf Jip) in het technieklokaal. De lessen

worden gegeven aan de hand van de IPC thema’s, en met vrije

onderwerpen, die de leerlingen soms zelf aandragen. Het is een

vast onderdeel van het lessenpakket, hiervoor is voor twee dagen

per week een vakdocent aangetrokken. Naast het behalen van de

kerndoelen is het creatief uitdagen van de leerlingen voor ons

reden om het aandeel technieklessen in het rooster te vergroten.

Door practicum achtige opdrachten krijgen de kinderen de kans

om de theorie in de praktijk uit te voeren. We willen de kinderen

het belang van techniek laten inzien. Onze huidige leefwereld bestaat voor een heel groot gedeelte uit

techniek. We willen de leerlingen leren dat techniek boeiend en inspirerend is en ongekend veel

mogelijkheden en uitingsvormen heeft.

3.8 Kunst en cultuureducatie

Naast techniek en sport heeft cultuureducatie op onze school een belangrijke rol. Door cultuureducatie

ontwikkelen de leerlingen hun talenten en maken zij kennis met kunstuitingen. Ook leren zij de waarde van

kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende

houding te ontwikkelen. Het is ons doel om alle leerlingen gedurende hun basisschoolloopbaan in aanraking

te brengen  met de kunstdisciplines: muziek, dans, beeldend en film, taal en cultureel erfgoed.

Dit bereiken we door deel te nemen aan het cultureel educatief aanbod (het ‘Kunstmenu’) van de gemeente

Wageningen. Verschillende culturele organisaties en zzp’ers doen mee aan het Kunstmenu en laten onze

kinderen dansen, zingen, gedichten maken, toneel spelen, kennis maken met het verleden enz. De gemeente

Wageningen zorgt voor de afstemming van het Kunstmenu. Daarnaast neemt de school deel aan de

activiteiten van het natuur- en milieueducatie centrum ‘het Groene Wiel’ te Wageningen.

CMK (Cultuur met Kwaliteit)

Op onze school wordt extra aandacht aan muziek geschonken doordat de school heeft ingeschreven op het

CMK-aanbod. Cultuur Met Kwaliteit, gericht op muziekonderwijs en kunst. Meester Marcus geeft geeft iedere

maandag muziekles afwisselend aan groep 6 en 7. Onze ‘kinderkunst professor’ Marieke geeft iedere

vrijdagochtend beeldende kunstlessen die op de IPC lessen aansluiten in het technieklokaal. Volgens een

rooster komen alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, inclusief groep 6-8 aan bod.

Brink Orkest en Brink Theater

Regelmatig treden alle groepen op in het Brink Theater.

Dankzij de leerlingenraad is het theater voorzien van

toneelverlichting. Door vanaf groep 1 al gewend te raken aan

het staan op een podium stimuleren we het zelfvertrouwen

van de leerlingen en het plezier in het samen iets tot stand te

brengen voor het oog van een echt publiek.

Sinds januari 2018 heeft de school een eigen ‘Brink Orkest’ en

een ‘Brink Koor’. Beiden zijn opgericht op initiatief van de

leerlingenraad, maar kende door de afgelopen twee corona
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jaren een lastige start. Het koor en het orkest bestaat uit leerlingen van de school, groep 5 t/m groep 8. De

vakdocent muziek, meester Marcus, begeleidt zowel het koor als het orkest.

3.9 Bewegingsonderwijs

Gymnastiek en bewegend leren

De gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden zoveel mogelijk gegeven door de eigen vakdocent (meester

Kjille). De leerlingen gaan met een bus naar de sporthal ‘het Binnenveld’ aan de Marijkeweg. Van de

kinderen wordt verwacht dat zij voor de gymlessen geschikte sportkleding meenemen (broekje + shirt en

schoenen). De kleuters spelen zo vaak mogelijk buiten en krijgen gymles van hun eigen leerkracht in de

speelzaal op school. Ook geeft Kjille extra bewegingslessen aan zoveel mogelijk (halve) klassen op het

schoolplein en in de speelzaal van school. Daarnaast hebben alle leerkrachten aandacht voor het bewegend

leren tijdens de reguliere lessen. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve

invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de

taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Er wordt bewogen

tussen de lessen door, maar ook tijdens  het vermenigvuldigen, optellen, spellen of andere leerstof.

3.10 Gebruik ICT

Netwerk & ICT- coördinator

In de school zijn alle klaslokalen voorzien van digitale touchscreens en hebben we de beschikking over ruim

voldoende chromebooks voor alle leerlingen.  Eén leerkracht (juf Mariska)  is aangesteld als ICT-coördinator.

Zij houdt contact met de firma ‘Cloudwise’ die het netwerk beheert. Wat software betreft werken wij volledig

in ‘de  cloud’ via Google Drive. De ICT’er stelt jaarlijks met het team de ambities vast voor de komende

periode en draagt zorg voor de uitvoering van deze plannen.

ICT als hulpmiddel

Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om te leren met ICT. We werken vanuit de gedachte dat ICT een

hulpmiddel is om onderwijskundige doelen te bereiken. Er zijn leerlijnen opgesteld waarbij ICT wordt ingezet

als hulpmiddel bij diverse vakgebieden. Denk hierbij aan het verwerken van taalopdrachten, het maken van

presentaties en het gebruiken van ICT als informatiebron. Voor enkele vakken is er software beschikbaar waar

ook thuis mee gewerkt kan worden. De oefensoftware van Lijn 3, behorend bij de aanvankelijk leesmethode

in groep 3, kunnen de kinderen thuis gebruiken voor zelfstandige verwerking van de stof.

Mailadressen leerlingen

Sinds twee jaar maken we gebruik van Google Classroom. Gedurende de corona crisis kwam het gebruik van

Google Classroom ons goed van pas. Elk kind heeft een eigen mailadres van school:

voornaam.achternaam@brinkschool.nl Dit wordt alleen op school gebruikt. De afgelopen schooljaren heeft

het afstandsonderwijs ons veel geleerd. Het gebruik van Google Classroom gaan we zeker doorzetten en

onder andere  benutten voor het maken van huiswerk.

Einddoelen ICT onderwijs

Leerlingen op de G.J. van den Brinkschool:

● hebben een positieve houding ten aanzien van ICT en kunnen verschillende ICT-middelen gebruiken bij

het leren,

17

mailto:voornaam.achternaam@brinkschool.nl


● gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier,

● kunnen zelfstandig oefenen en leren met ICT waarbij zowel kennisconstructie als

kennisoverdracht tot de mogelijkheden behoren,

● kunnen met behulp van ICT hun eigen ideeën creatief vormgeven,

● kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken, bewaren en presenteren.

Gebruik van mobiele telefoons

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mogen een mobieltje mee naar school nemen.

Wanneer uw kind een mobiele telefoon meeneemt, dan dient de telefoon

gedurende de hele schooldag uit te staan. De afspraak is:  op school zijn de

mobieltjes uit en uit het zicht, tenzij de leerkracht anders beslist.

De school is niet aansprakelijk voor vermissing of schade.

Mediawijsheid & Veilig internet

Gebruikers van de digitale snelweg moeten hun rol leren kennen en leren wat wel en niet slim is op internet.

Binnen IPC wordt hier structureel aandacht aan besteed. Daarnaast halen de kinderen in groep 6 het Diploma

Veilig Internet. De kinderen leren de leuke kanten, de mogelijkheden en de risico’s van het internet. Ook

worden tijdens deze lessen afspraken gemaakt over het omgaan met vervelende of onverwachte situaties.

In groep 7 en 8 doen de leerlingen mee aan het landelijk project Mediamasters. Een levensechte

media-ervaring waarin kinderen tijdens de Week van de Mediawijsheid met de hulp van ouders en

leerkrachten ervaren hoe ze op een kritische en leuke manier met media om kunnen gaan.

Webfilter en mailadres leerlingen

Wij willen de kinderen zoveel mogelijk veilig en beschermd het internet op laten gaan. Er is een webfilter

geplaatst die kindonvriendelijke (of anderszins onwenselijke) sites automatisch laat blokkeren. Daarnaast

geven wij goede begeleiding en maken wij duidelijke afspraken met de kinderen, want helemaal

dichttimmeren lukt niet en willen we ook niet, want we leren de kinderen vooral om te gaan met het gebruik

van internet.
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3.11  Overzicht lesmethoden voor de vak- vormingsgebieden

VAK METHODES TOETSINSTRUMENTEN

Nederlandse taal ,

begrijpend lezen en

technisch lezen.

Onderbouwd (gr. 1 en 2)

Lijn 3 (gr. 3)

Karakter (gr. 4 – 8)

Staal (gr. 3 – 8)

Nieuwsbegrip  (gr. 4-8)

Methodegebonden toetsen

Taal voor kleuters groep 2 (CITO)

Technisch Lezen (CITO)

Begrijpend Lezen (CITO) – vanaf groep 5

Spelling (CITO)

Entreetoets (voor groep 7)

Centrale Eindtoets (voor groep 8)

Schrijven Schrijfatelier (gr. 1-2)

Klinkers (gr. 1-8)

Rekenen en

wiskunde

Onderbouwd (gr. 1 en 2)

Pluspunt (3 t/m 7 en groep 5-8)

Wizwijs (gr. 8)

Rekenen voor kleuters, groep 2 (CITO)

Methodegebonden toetsen

Entreetoets (groep 7)

Tempo Toets Rekenen

Centrale Eindtoets (voor groep 8)

Engelse taal Take it easy (gr. 5-8) Methodegebonden toetsen

Wereldoriëntatie en

creatieve vakken

IPC  (International Primary

Curriculum) (gr. 1-8)

Assessment for Learning

Centrale Eindtoets (voor groep 8)

Techniek De vakdocent techniek (gr. 3-8)

stemt de lessen op  IPC af.

Verkeer Lessenpakket Veilig Verkeer

Nederland  (gr. 4- 8)

Verkeersexamen; theoretisch en praktisch in

groep 7

Sociaal emotioneel Kanjertraining (gr. 1-8) Observatie volgsysteem Kanvas

4. Kwaliteitsbeleid

Systematisch werken aan de kwaliteit van de school vinden we belangrijk. Dat betekent het juiste beleid

formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school

wilde bereiken.  De kern van onze kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen:

● Doen we de goede dingen?

● Doen we de dingen goed?
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● Hoe weten we dat?

● Vinden anderen dat ook?

● Wat doen we met die wetenschap?

Elke dag werken we samen aan kwaliteit met als doel:

● Elke leerling verdient een uitstekende leerkracht.

● Elke medewerker verdient een uitstekende leidinggevende.

● Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient het beste onderwijs.

We leveren kwalitatief goed onderwijs als de leerprestaties goed zijn, de beoordeling door de inspectie

voldoende tot goed is en de klanten (leerlingen en ouders) tevreden zijn over de school. In het schoolplan is

het kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt.

Eigen schoolnorm, ambitie norm Brinkschool

De ambitie norm is de bovenste helft van Cito niveau II. We nemen hiervoor het gemiddelde van de

vaardigheidsscores in de range van Niveau II, waarbij we streven dat 80% van de leerlingen dit niveau haalt.

Verderop worden de Cito niveaus uitgelegd.

4.1  Planmatig werken aan onderwijsdoelen

Het onderwijsplan

Om te kunnen sturen op de leerlingresultaten werken wij met een onderwijsplan per vakgebied. In het

onderwijsplan staat de didactiek en het ambitie resultaat beschreven.

Wij hebben een onderwijsplan opgesteld voor de vakgebieden Rekenen, Technisch en Begrijpend lezen,

Spelling en Taal voor de groepen 3 t/m 8. De onderwijsplannen zijn bij de directie verkrijgbaar. Voor de

groepen 1 en 2 zijn onderwijsplannen opgesteld voor gecijferdheid, geletterdheid en voor het domein sociaal

– emotionele ontwikkeling.

Het groepsoverzicht

Vanuit het onderwijsplan werken de leerkrachten met een groepsoverzicht voor de vakgebieden taal,

spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Hiermee wordt een passend aanbod voor de

leerlingen gecreëerd dat gebaseerd is op:

● Vaardigheidsgroei: (CITO LOVS, twee meetmomenten):

● Leerdoelbeheersing: genoteerd wordt welke onderdelen een leerling onvoldoende beheerst ( In alle

andere gevallen wordt niets genoteerd (Less is more).

Er wordt een relatie gelegd met de cruciale leerdoelen die als bijlage bij het onderwijsplan zijn gevoegd.

● Pedagogische onderwijsbehoeften van de leerlingen

Het schooloverzicht

Naast het onderwijsplan en het groepsoverzicht beschikken de intern leerlingbegeleider en de directeur over

een schooloverzicht. Het schooloverzicht wordt met alle leerkrachten en bestuurlijke toezichthouders

besproken. Het schooloverzicht is een monitor om te zien hoe we ervoor staan wat de onderwijsresultaten

betreft. Het is een uitwerking van het gesloten systeem van datafeedback. In het schooloverzicht staan

ambities, resultaten van de schoolopbrengst en de resultaten van de afzonderlijke groepen.
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Landelijke gemiddelde  /  Interpretatie toets scores (bron: CITO)

De schoolbespreking

Elke leerkracht presenteert aan alle leerkrachten, IB-er en directie twee keer jaar de gemiddelde resultaten

van zijn/haar groep en geeft aan wat goed ging en wat beter kan. Het grote voordeel hiervan is dat de

doorgaande leerlijnen en de ambities van de school zichtbaar worden en worden besproken met elkaar. De

schoolbesprekingen worden na de opbrengst- metingen (CITO) geagendeerd, in februari en juni. Dit is ook het

moment waarop het onderwijsplan aangepast kan worden.

Wat vinden wij  goede instructie?

Een goed opgebouwde les bestaat uit de volgende onderdelen:

● Het lesdoel, hierin staat beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen.

Het doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld.

● Activeren van voorkennis, kennis uit het langetermijngeheugen wordt in het werkgeheugen geplaatst,

zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.

● Onderwijzen van het concept, begrippen in het lesdoel worden uitgelegd.

● Onderwijzen van de vaardigheid, genoemd in het lesdoel.

● Begeleide inoefening.

● Lesafsluiting, leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze begrippen en

vaardigheden van het lesdoel beheersen.

● Zelfstandige verwerking, de leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en

vaardigheden.

● Tijdens de eerste loopronde geeft de leerkracht kleine aanwijzingen zodat alle kinderen goed aan de slag

kunnen. Aan het einde van deze ronde begint de leerkracht met de 'verlengde instructie', daarbij gaat het

om kinderen die:

- zich de lesstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende eigen hebben gemaakt;

- naar aanleiding van de vorige les nog een keer ondersteund moeten worden.

Tijdens de verlengde instructie worden deze leerlingen individueel of in groepjes geholpen aan de

instructietafel, die een centrale plaats voor in de klas heeft.
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Formatief evalueren

Formatief evalueren is gericht op groei, leren en onderwijzen. Het biedt leerlingen inzicht in hun eigen

leerproces en de leerkracht handvatten om onderwijs op maat te geven. In een cyclisch proces verzamelen

leerkracht en leerlingen informatie over het leerproces en de prestaties van de leerlingen. Deze informatie is

gekoppeld aan leerdoelen: als je weet wat het doel is, kun je relevante informatie verzamelen en deze

interpreteren. Zo krijgen leerling en leerkracht inzicht in de sterke punten en in de ontwikkelpunten van de

leerling en kunnen ze gezamenlijk en in dialoog passende vervolgstappen nemen die gericht zijn op verder

leren. We werken volgens onderstaande fasen:

- Fase 1: Verwachtingen verhelderen. De leerkracht en leerlingen weten aan welke leerdoelen en

succescriteria ze werken.

- Fase 2: Leerling reacties ontlokken en verzamelen. De leerkracht zet specifieke leeractiviteiten in die

inzicht geven in hoeverre de leerlingen de leerdoelen al beheersen of bereikt hebben.

- Fase 3: Reacties analyseren en interpreteren. De leerkracht gaat na waar de groep en waar

individuele leerlingen staan ten opzichte van de leerdoelen.

- Fase 4: Communiceren met leerlingen over resultaten. De leerkracht geeft effectieve feedback en

maakt daarbij gebruik van de leerdoelen, succescriteria en het werk dat de leerlingen hebben laten

zien.

- Fase 5: Vervolgacties ondernemen: onderwijs en leren aanpassen. De leerkracht past de lessen aan

wanneer leerlingen de leerdoelen nog niet, of juist al wel behaald hebben. In deze laatste fase staan

passende en doelgerichte vervolgacties centraal. De leerkracht stemt zijn onderwijs af op wat de

leerlingen hebben laten zien.

4.2 Strategisch beleidsplan, schoolplan en jaarplan

Elk vier jaar bepaalt de school haar strategie voor de komende periode. Met het opstellen van het strategisch

beleidsplan vindt tegelijkertijd een volledige evaluatie van de doelstellingen van de afgelopen planperiode

plaats. Bij het opstellen van het schoolplan nemen we als uitgangspunt de interne screening van de kwaliteit,

de meting van de onderwijsinspectie en de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Het schoolplan

verwoordt de praktische uitwerking van het strategisch beleidsplan. Beide zijn te vinden op onze website. De

jaarplannen zijn afgeleid van het schoolplan. Elk jaar worden ontwikkelactiviteiten verwoord in het jaarplan.

4.3 Bestuurlijk toezichtkader

Om toezicht te houden op de onderwijskwaliteit hanteert het schoolbestuur op hoofdlijnen deze drie vragen:

Leren de leerlingen genoeg (onderwijsresultaten)? Krijgen ze goed les (onderwijsproces)? Voelen ze zich veilig

(schoolklimaat)? Hiervoor is een intern toezichtkader ontwikkeld dat gebaseerd is op het kwaliteitsmodel van

het Instituut Nederlandse Kwaliteit, het INK-model. Het toezichtkader van de Wageningse Schoolvereniging

richt zich op zeven kwaliteitsgebieden:

1. Visie en strategisch beleid, waaronder kwaliteitszorg en ambitie, kwaliteitscultuur, verantwoording en

dialoog.

2. Personeel.

3. Schoolklimaat, pedagogisch klimaat en veiligheid.

4. Middelen: financieel beheer (continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid)  communicatie en

huisvesting.
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5. Organisatie en onderwijsproces: aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, (extra)

ondersteuning, samenwerking, toetsing en afsluiting.

6. Waardering.

7. Resultaten en opbrengsten waaronder sociaal en maatschappelijke competenties en vervolg succes. 

De vijf bestuurlijke toezichthouders hebben bovenstaand kwaliteitsgebieden onderling verdeeld.

4.4 Leerlingenraad
Op de G.J. van den Brinkschool mogen leerlingen meedenken over het

beleid van de school. Nadat de eerste verkiezingen in oktober 2016 hadden

plaatsgevonden werd de eerste leerlingenraad geïnstalleerd door de

wethouder. Uit de groepen 6, 7, 8 en 6-8 zitten twee leerlingen in de

leerlingenraad.Iedere afgevaardigde is één jaar lid van de leerlingenraad,

zodat meerdere leerlingen de mogelijkheid krijgen hun klas te

vertegenwoordigen.

De doelen van de leerlingenraad

● Leerlingen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren;

● leerlingen democratie laten ervaren;

● leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is;

● leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school.

Waarom een leerlingenraad?

In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken over wat zij

belangrijk vinden en dit vervolgens bespreken met de directeur. In het kader van kwaliteitszorg vinden wij het

belangrijk om te weten wat de leerlingen bezighoudt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer

kunnen laten aansluiten bij de leerlingen.

Acties leerlingenraad

● Opstellen profiel van een nieuwe leerkracht en advies geven.

● Bevindingen huidige lesmethoden geven.

● Evalueren schoolregels.

● Nieuwe ouders op de eerste verdieping een rondleiding geven.

● Leerlingen enthousiasmeren voor het  Brink Orkest en Brink Koor

● Beheer van het licht en geluid van het Brink Theater.

● Onderhoud schoolvijver regelen.

● Advies geven voor speeltoestellen en speelgoed op het schoolplein

● Bijhouden van de ideeënbus.

● Alles wat vanuit de klassen naar voren wordt gebracht bespreken.

4.5 Medezeggenschapsraad (MR)
Wie hebben zitting in de MedezeggenschapsRaad (MR) ? 
Drie personeelsleden en drie ouders vormen de MR. Met het instellen van de MR voldoet de G.J. van den

Brinkschool aan haar wettelijke verplichting.
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Wat doet de MedezeggenschapsRaad?

Wij, leden van de MR vertegenwoordigen u als ouder en personeelslid tijdens gesprekken met de directie van

onze school. Tijdens openbare MR-vergaderingen bepaalt de MR haar standpunt. Dit standpunt wordt mede

gebaseerd op uw opmerkingen. Om uw stem te kunnen horen proberen wij zo benaderbaar mogelijk te zijn.

En door helder met u te communiceren en openheid van zaken te geven. Zo zijn alle vergaderstukken

openbaar en op te vragen.

Wat mag de MedezeggenschapsRaad?

Wij hebben twee soorten gereedschappen in onze MR-gereedschapskist liggen: het instemmingsrecht en

adviesrecht. Zo heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de

school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of

gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook rondom plannen bij het vaststellen of aanpassen van het

schoolreglement. Wij mogen het bestuur adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de

aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Hoe bereikt u de MedezeggenschapsRaad?

In de afgelopen twee COVID jaren hebben we ondervonden hoe belangrijk communicatie is. Daarom wil de

MR op een laagdrempelige manier te bereiken zijn. Dus heeft u iets op hart, wilt u uw hart luchten of wilt u

van uw hart geen moordkuil maken, trek ons dan onze jas. Dat kan en mag op het schoolplein, in de school,

of stuur ons een mail: mr@brinkschool.nl

Bezetting Medezeggenschapsraad (MR)

Namens de geleding ouders (OMR)

Jeroen Zwetsloot-Findenegg, voorzitter / Irene Lutgendorff-Benthem / Sylvie van der Poll

Namens de geleding personeel (PMR)

Nicole van der Mark, secretaris / Irene van der Glas / Kjille Kemperman

Alice Haak is adviserend lid.

Het algemene e-mail adres voor de MR is: mr@brinkschool.nl

4.6  Tevredenheidspeiling

Eén keer per vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs

(DUO). Het laatste onderzoek heeft eind oktober 2021, midden in een coronajaar, plaatsgevonden. De

resultaten hiervan zijn besproken en worden verder opgevolgd met de leerlingenraad en de MR. Hieronder

volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek dat onder de ouders en leerlingen is afgenomen.

Het gehele rapport is opvraagbaar bij de directie.

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidonderzoek is ingevuld door:

● 51% van de ouders (de landelijke benchmark is 40% respons)

● 98% van de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en 6-8.

De uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek is 8.2 (landelijke benchmark is 7.7). Op alle thema’s

scoren we hoger dan de landelijke benchmark. De uitkomsten per thema worden weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1: resultaten oudertevredenheidsonderzoek

De uitkomst van het leerlingtevredenheidsonderzoek is 8.5 (landelijke benchmark is 8.2). Op alle thema’s

scoren we hoger dan de landelijke benchmark. De uitkomsten per thema worden weergegeven in figuur 2.

figuur 2: resultaten leerlingtevredenheidsonderzoek

4.7 Onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het

vierjaarlijks onderzoek is in februari 2020 uitgevoerd bij het bestuur van de Wageningse Schoolvereniging. Er

is onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om

ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Met het bestuur wordt het het uitvoerend bestuur

bedoeld, dat bestaat uit de directeur-bestuurder en twee leden (twee ouders) van het algemeen bestuur. (De

overige leden van het algemeen bestuur fungeren als interne toezichthouders). Samengevat is het oordeel

van de onderwijsinspectie op bestuursniveau het volgende:

Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit. Het weet wat er goed gaat en wat er beter kan. Met behoud

van dat wat goed gaat, werken alle betrokkenen gezamenlijk en gericht vanuit een heldere visie aan 

voortdurende kwaliteitsverbetering. Het bestuur kan daarbij nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn

financiële verplichtingen om het  onderwijs te verzorgen.

25



De interne toezichthouders moeten in hun verslag meer inzicht geven over hun handelen en de resultaten

hiervan. Het bestuur kan de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur verder versterken door duidelijker te zijn

naar de leerkrachten over de verwachtingen. Dit geldt ook voor de toezichthouders naar het bestuur. De

intern toezichthouders kunnen nog groeien in hun rol door rolvaster en -bewuster te handelen.  Verder is op

de school iedereen het er over eens dat de leerkrachten een volgende stap kunnen zetten als het gaat om

gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. De onderwijskwaliteit is van voldoende tot goed

niveau.

5  De begeleiding van leerlingen

5.1 Ondersteuners

Interne begeleiding, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistent en klassenassistent.

Om het ontwikkelingsproces van leerlingen te kunnen begeleiden, wordt een structuur voor ondersteuning

binnen de school vormgegeven die een handelingskader biedt op school- en groepsniveau. We hebben

gekozen voor een systeem van interne begeleiding door de IB-er, leerkrachten, leerkrachtondersteuners,

onderwijsassistenten. De kerntaken van de IB-er zijn in paragraaf 2.2 beschreven. De G.J. van den Brinkschool

heeft drie leerkrachtondersteuners (waarvan twee fulltime) voor de groepen 3 t/m 8. De fulltime

onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten in de groepen 3 en 4 en de parttime onderwijsassissent

ondersteunt de leerkrachten in de groepen 1 en 2.

5.2 Basisondersteuning

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35

schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen,

Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende

schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Ons schoolbestuur is samen met andere schoolbesturen actief in de deelregio Rhenen-Wageningen van het

samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning,

verwoord in het ‘Ondersteuningsplan’ van het samenwerkingsverband. U kunt dit downloaden via

www.swvrijnengeldersevallei.nl

Leerlingvolgsysteem en analyse van de resultaten

Op G.J. van den Brinkschool volgen we de leerlingen vanaf het begin systematisch in hun ontwikkeling. Wij

doen dat, omdat we het belangrijk vinden zicht te hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen.

Daarbij letten we zowel op de leerprestaties als op de sociaal-emotionele vorming. In de onderbouw volgen

we de ontwikkeling van onze leerlingen door observaties en door gebruik te maken van de leerlijnen van

‘Onderbouwd’. In deze bouw maken we geen gebruik van Cito-toetsen.

In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen niet alleen toetsen die bij methoden horen, maar ook

Cito-toetsen. (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Deze toetsen zijn genormeerd naar het landelijk

gemiddelde. De kinderen worden zo hun hele schoolloopbaan gevolgd. Wij werken met het nieuwe

leerlingvolgsysteem van Cito ‘Leerling in beeld’. Het zijn adaptieve toetsen, die zich aanpassen aan het niveau
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van het kind zodat we nog beter zicht op groei van iedere leerling krijgen. Voor onderstaande vakken worden

de toetsen afgenomen:

- rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8

- spelling (en werkwoordspelling) groep 3 t/m 8

- technisch lezen groep 4 t/m 8

- begrijpend lezen groep 3 t/m 8

- sociaal-emotionele ontwikkeling groep 3 t/m 8 (SCOL)

Deze-toetsen zijn langer dan de toetsen uit de methode en worden twee keer per jaar afgenomen,

halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Het is een meetinstrument voor de lange

termijn, waarbij de ontwikkeling van de leerlingen goed gevolgd wordt. Er wordt onder meer mee

vastgesteld:

-of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen;

-of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd.

De LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem) vormen een stukje van de puzzel om te zien hoe het met de leerling

gaat op school. Twee maal per schooljaar analyseren we de resultaten en kijken we of er trends zichtbaar zijn

in de resultaten. Als dat zo is, nemen we maatregelen die passen bij die trends.

Dyslexie

Onder de basisondersteuning valt ook het begeleiden van kinderen met dyslexie. Het niet snel technisch

kunnen lezen en spellen van een kind heeft vaak ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en kan het

kind ernstig belemmeren in het ontwikkelen van zijn capaciteiten. Daarnaast kan dyslexie het gevoel van

eigenwaarde bij een kind negatief beïnvloeden. De G.J. van den Brinkschool heeft een dyslexieprotocol. Bij

vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de IB-er, meester Ron. Uitgebreide informatie over dyslexie

kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl

Onderwijs Ondersteunings Team

Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider (IB-er) en de leerkracht bij wie de leerling in de

groep zit, soms aangevuld met ouders of externe deskundigen. De IB-er coördineert en organiseert de

bespreking van het ondersteuningsteam. In een ondersteuningsteam worden vragen over de onderwijs- en

begeleidingsbehoeften van een kind besproken en vervolgens wordt er besproken op welke wijze aangesloten

kan worden bij die onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

5.3 Extra ondersteuning

Op onze school hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. Binnen

onze school proberen wij rekening te houden met de individuele verschillen tussen leerlingen. Heeft een kind

extra ondersteuning nodig, dan maakt het hierboven genoemde ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op

maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.

Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, stellen wij samen met ouders een

‘Groeidocument’ op. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij

het beste past.

We gaan er vanuit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het

voorkomen dat op basis van de verkregen informatie er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende

verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk situatie treden wij in overleg met de
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ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp.

Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij onze afweging zijn:

● het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep;

● de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school;

● de beïnvloeding van het leerproces van andere leerlingen;

● evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;

● de deskundigheid en ervaring van het personeel;

● de continuïteit binnen het team;

● de organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school;

● fysieke toegankelijkheid van het gebouw en de materiële situatie van de school.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op

onze school te laten volgen. Dat wil zeggen dat er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan

goede begeleiding, ondersteuning én dat wat wij kunnen bieden. Deze leerling kunnen wij dan geen

onderwijs bieden op onze school. De afspraken rond zorg en begeleiding zijn nader uitgewerkt in het

schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de G.J. van den Brinkschool.

School Ondersteunings Profiel G.J. van den Brinkschool
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar vastgesteld worden door het

bevoegd gezag. Daarbij heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Het schoolondersteuningsprofiel is in

2018 vastgesteld en opvraagbaar bij de directeur van de school.

5.4  Schema passend ondersteunen GJ van den Brinkschool

Beschrijving van de niveaus Oudercontacten leerkracht, wat te doen?

Basisondersteuning

Handelingsgericht werken:
● Onderwijsbehoeften van

leerlingen staan centraal.
● Positieve aspecten van groot

belang.
● Constructief samenwerken
● Doelgericht handelen:

onderwijsplan is van belang.
● Werkwijze is systematisch, in

stappen en transparant.

Twee keer per jaar

tijdens rapportage.

Tussentijds:

gericht op afstemming en

wisselwerking.

Pro – actieve houding

van leerkracht

Onderwijsplan staat

centraal!

Handelinsgericht  werken:

+ waarnemen

+ begrijpen

+ plannen

+ realiseren

en hulp raadplegen

Extra ondersteuning
● Uitgangspunten

handelingsgericht werken.

● Ondersteuningsteam intern.

Consultatie melden.

Ouders op de hoogte

brengen van extra hulp.

Consultatieformulier

invullen.
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Opties:

● Handelingsgerichte diagnostiek.

● Checklists e/o vragenlijsten.

● IB’er vult groeidocument in met

leerkracht.

● Aanvullen met extern

deskundigen.

● Eventueel extern onderzoek.

● Extra hulp binnen of buiten de

groep door groepsleerkracht of

onderwijsassistent.

● Opstellen plan van aanpak,

individueel plan.

Evaluatiemoment

afspreken.

Gesprek met ouders.

Ouders zien exemplaar

groeidocument in.

Aanmelding

ondersteuningsteam

Wageningen met

schriftelijke toestemming

van ouders.

Evaluatiemoment

afspreken

Verzamellijst

onderwijsbehoeften

opstellen.

In weekplanning “route “

zichtbaar maken.

Notitie in Parnassys

maken.

Verslag van overleg met

ouders maken.

Handelingsplan uitvoeren.

Notitie in Parnassys

maken.

Extra ondersteuning specialistisch

Voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs geeft het samenwerkingsverband een

toelaatbaarheidsverklaring af. Vooraf is een deskundigenadvies nodig. Vinden ouders, school en

twee deskundigen (in het ondersteuningsteam van de school of uit het expertisenetwerk) dat

plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs nodig is?

5.5 Betrokkenheid van ouders en rapportage gesprekken
Betrokkenheid ouders/ verzorgers

We betrekken de ouders vanaf het begin, vanaf de fase van signalering, bij het traject van leerlingbegeleiding.

De ouders brengen belangrijke informatie in, die van belang is voor de voortgang van het traject en de keuzes

die daarin gemaakt worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en zijn partner

bij de keuzes die gemaakt worden tijdens het traject. Het doel van de gesprekken met ouders is dan ook

altijd: afstemming te bereiken over de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hun kind. Gegevens van

leerlingen, verslagen van oudergesprekken en onderzoeksverslagen worden zorgvuldig opgeslagen in een

leerlingdossier. De privacy van leerlingen is gewaarborgd. Ouders worden minimaal twee keer per schooljaar

door de leerkracht uitgenodigd voor een rapportgesprek over hun kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid

dat ouders, leerkrachten, de intern begeleider of de directeur van de school een andere afspraak voor een

gesprek maken.

Rapportgesprekken
In februari en juni krijgt uw kind een rapport. U wordt naar aanleiding van het rapport uitgenodigd voor een

rapportgesprek. In februari is het de bedoeling dat uw kind meekomt naar het rapportgesprek. Aan het eind
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van het schooljaar is er geen rapportgesprek meer. Mocht u of de leerkracht nog behoefte hebben aan een

gesprek ten behoeve van de overdracht naar het volgende schooljaar, dan is daar gelegenheid voor. De data

van de rapporten en de rapportgesprekken staan vermeld in de jaarkalender  op de website.

Verdeeld over het schooljaar vinden er de volgende gesprekken plaats:

1. Startgesprek groep 1 t/m 8 met alle ouders  (september)

Aan het begin van het schooljaar, in de tweede of derde schoolweek, vindt er een individueel

uitwisselingsgesprek plaats tussen ouders en groepsleerkracht. Het startgesprek is een goede manier

om vanaf het begin van het schooljaar te bouwen aan een sterke relatie en goede samenwerking met

élke ouder en leerling. Door het gesprek wordt de vertrouwensband tussen de leerkracht, ouders en

leerling versterkt.

1. Facultatief vervolggesprek groep 1  t/ m 7  (november)

Begin november wordt hiervoor een rapportageformulier over de leerlingen ingevuld en meegegeven

aan de leerlingen. De ouders kunnen facultatief op gesprek komen.

2. Rapportgesprek februari  groep 1 t/m 8 met ouders én leerlingen uit groep 2 t/m 8  (februari)

In februari vinden er rapportgesprekken plaats met alle ouders naar aanleiding van het rapport. De

leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

3. Rapportgesprek juni groep 1 t/m 7  (juni)

In juni vinden er facultatieve rapportgesprekken op initiatief van de leerkracht plaats.

Gesprekken tussendoor

Gesprekken over de vorderingen van uw kind zijn tussendoor natuurlijk altijd mogelijk. Het is wel prettig dat u
hiervoor een afspraak met de desbetreffende leerkracht maakt.

5.6 Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.

Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker

gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is

vanwege een beperkingen of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze IB-er die

onderwijsondersteuning coördineert op onze school, zie ook 5.3

Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntconsulent van het

samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek,

dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een

zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.

Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis)

onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het erover eens, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet

eens met elkaar, dan geeft een onafhankelijke deskundigencommissie advies.

Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt

het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de

Geschillenregeling.
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5.7  Groep 8 en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Groep 8 is een belangrijk jaar voor leerlingen van onze school. In dit jaar wordt namelijk de keuze gemaakt

voor een vorm van voortgezet onderwijs. Al in groep 7 is aan ouders, naar aanleiding van de Cito Entreetoets,

al een voorlopig advies gegeven.

De procedure in groep 8  is als volgt.

- In oktober/november is er een voorlopig adviesgesprek tussen de leerling, de ouders en de leerkracht

van groep 8. In dit gesprek wordt op basis van de observaties van de leerkracht, de leerprestaties,

zelfstandigheid, ambitie en interesses van de leerling een voorlopig advies gegeven. In de overdracht

van groep 7 naar groep 8 heeft de leerkracht van groep 7 haar bevindingen ten aanzien van het

vervolgonderwijs aan de leerkracht van groep 8 kenbaar gemaakt.

- Leerlingen en hun ouders kunnen vervolgens in januari de open dagen bezoeken van scholen die in

aanmerking komen.

- De ouders van leerlingen uit groep 8 hebben in februari een regulier rapportgesprek waarin samen

met de leerling het definitieve VO-advies besproken wordt. Dit zal in de meeste gevallen in de buurt

liggen van het voorlopige advies dat ouders en leerling in november hebben gekregen. De leerlingen

en hun ouders maken vervolgens een keuze voor een school voortgezet onderwijs. Tijdens dit

gesprek worden de formaliteiten in relatie tot aanmelding bij het voortgezet onderwijs besproken en

afgewikkeld. De aanmelding bij een school dient door de ouders te worden gedaan en niet door de

basisschool.

- In april maken de leerlingen de Centrale-eindtoets. Wij gebruiken de adaptieve Cito eindtoets

hiervoor. Deze eindtoets dient als controle van het gegeven advies, want het advies van de

basisschool is leidend voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tenslotte wordt de

inschrijving voor de desbetreffende school definitief.

Verwijzing groep 8 naar voortgezet onderwijs in schema

Wat Wanneer Wie

1 Voorlopig adviesgesprek

voortgezet onderwijs

(V.O.)

laatste week november leerkrachten gr. 8, ouders en leerling

2 Open dagen en

informatie middagen

januari – februari Ouders en leerling

3 Onderwijskundig rapport februari

leerkrachten geven mee aan

ouders

* onderwijskundig rapport: ouders

controleren inhoud, vullen indien

nodig aan en nemen mee naar

rapportgesprek

4 Adviesgesprek voortgezet

onderwijs

februari leerkrachten groep 8, ouders en

leerling
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* inschrijfformulier: ouders vullen in

en nemen mee naar adviesgesprek

6 Warme overdracht V.O. Maart / april leerkrachten gr.8 en

brugklascoördinator V.O.

7 Centrale eindtoets april

(drie ochtenden)

Leerlingen

8 Uitslag Centrale eindtoets eind mei

9 Definitieve plaatsing April / mei Plaatsingscommissies V.O.

5.8  Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

De leerkrachten onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage van

mentoren en brugklascoördinatoren van voormalige leerlingen van onze school, blijkt dat de aansluiting met

het voortgezet onderwijs prima verloopt.

jaar aantal

leerlingen

gemiddelde

Cito-score

landelijk

gemiddelde

VMBO MAVO/HAVO HAVO/VWO VWO/GYM anders

2022 40 537,5 534,8 1 4 13 20 2

2021 31 535,8 535 2 4 10 13 2

2020 29 * * 0 4 12 10 3

2019 29 537,0 535,7 1 5 10 13 0

2018 29 539,3 534,9 1 5 14 9 0

2017 29 540,3 535 0 2 16 11 0

2016 30 534 535 3 8 14 4 1

2015 28 537 535 1 5 13 8 1

2014 27 536 534 2 3 10 11 1
*niet afgenomen vanwege de Corona pandemie

6. Ouders en de school

6.1 Wageningse Schoolvereniging (WSV)

Een goede samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. Leren samen te leven en samen te

werken staan hoog genoteerd op onze school. Van jongs af aan betekent dat: samen delen, rekening houden

met de ander, anderen niet hinderen of storen, afspraken maken en je er aan houden, luisteren naar elkaar, je

eigen mening geven en jezelf kunnen zijn.

Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouders vertrouwen hebben in de school en in de leerkracht van hun kind,

met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Leerkrachten en ouders dragen immers gezamenlijk zorg

voor de volledige ontplooiing van het kind. De betrokkenheid tussen ouders enerzijds en directie en team

anderzijds is groot, ook omdat vrijwel alle ouders ervoor kiezen om lid te worden van de Wageningse
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Schoolvereniging. Deelname aan de schoolvereniging is vrijwillig, u bent hiertoe niet verplicht. Als lid van de

Wageningse Schoolvereniging heeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en beslist u mee

over de koers van de school en het onderwijs. Uit hun midden kiest de ALV het bestuur dat de

randvoorwaarden schept waarbinnen directie en team hun werk kunnen doen. Ouders kunnen plaatsnemen

in het bestuur van de vereniging. Daarnaast zijn er andere manieren waarop ouders invloed kunnen

uitoefenen. Zo zijn ouders actief in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie, de

sportcommissie of als contactouder van een klas.

Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage

(contributie)

De organisatievorm van de school is een

vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid

kunt worden. Met de contributie van de leden,

het betreft een vrijwillige ouderbijdrage,

worden alle activiteiten bekostigd die naast de

reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de

schoolreisjes, het schoolkamp, de excursies en

de feestdagen. Naast deze contributie worden

er vervolgens geen extra bijdragen meer van u

gevraagd. Op deze wijze kan ieder kind dus aan alle activiteiten deelnemen. De contributie is afhankelijk van

het gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat u op onze school heeft. Het lidmaatschap gaat in vanaf het

eerste schooljaar dat het kind naar school gaat. De besteding van het geld wordt op de Algemene Leden

Vergadering  in november vastgesteld en gecontroleerd.

6.2 Informatievoorziening

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren en zich meer op hun gemak voelen als ze weten dat hun

ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:

● Ouderavonden Aan het begin van het schooljaar vindt er in elke klas een ouderavond plaats. De

informatie die specifiek over de klas gegeven wordt, wordt als naslagwerk in de vorm van een

informatieboekje per klas aan de ouders meegegeven. Daarnaast worden de ouders tijdens deze

avond op hoogte gesteld van de recentelijke schoolontwikkelingen.

● Startgesprekken Doorgaans in de derde schoolweek vinden er individuele startgesprekken met alle

ouders plaats,  waarin ouders de leerkrachten informeren over hun kind.

● Via Parro, een onderdeel van het schooladministratiesysteem ParnasSys, kunnen we met ouders

appen. Parro is een mini sociaal netwerk, waarin leerkrachten en ouders contact kunnen hebben op

een veilige manier, AVG proof. Elke leerkracht geeft wekelijks informatie door over het reilen en

zeilen binnen de klas. Aan nieuwe ouders wordt gevraagd de app te downloaden. Via Parro delen we

foto’s, filmpjes, organiseren we activiteiten en rapportgesprekken en geven ouders absenties en

privacyvoorkeuren door.

● BrinkBerichten (BB) Eén maal per maand krijgt u een nieuwsbrief genaamd BrinkBerichten. De

BrinkBerichten worden op donderdag via Parro aan de ouders verzonden en daarna op de website

van de school geplaatst. In de Brinkberichten staan alle relevante nieuwtjes en wetenswaardigheden

over de school, de leerlingen en het onderwijs.
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● Website van de school. Op de website is veel informatie over onze school te vinden. U vindt er onder

andere deze schoolgids, het schoolplan, beleidsstukken en de BrinkBerichten. De website van de

school is: www.brinkschool.nl Vanaf september 2022 treedt de geheel vernieuwde website in

werking.

● Algemene Leden Vergadering Wageningse Schoolvereniging (ALV) Twee keer per jaar wordt er een

Algemene Ledenvergadering belegd. Via Parro wordt u op de hoogte gesteld van de datum en plaats

en ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

● Ontwikkelgesprekken / rapportgesprekken De rapportgesprekken vinden vanaf groep 2 plaats in

bijzijn van de kinderen. De kinderen leggen aan de ouders uit wat ze geleerd hebben en waar ze trots

op zijn, de leerkrachten geven een toelichting.

6.3 Ouderparticipatie

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een formulier waarop de participatiewensen

aangeven kunnen worden. Het gaat vooral om activiteiten die klassenoverstijgend plaatsvinden. Specifieke

hulp in de klas wordt door de leerkrachten samen met de klassenouder zelf geregeld. U kunt bijvoorbeeld

aangeven of u wel of geen belangstelling heeft voor: de activiteitencommissie, de kluscommissie, het

schoolbestuur, de medezeggenschapsraad, de sportcommissie.

De activiteitencommissie  (ouderraad), inclusief sportcommissie.

De activiteitencommissie helpt, ondersteunt en/of organiseert alle activiteiten binnen de school. De

activiteitencommissie bestaat uit ouders en enkele teamleden. De leden van de activiteitencommissie zijn

ook allemaal weer onderdeel van enkele grote commissies, zoals de sint-, kerst-, paas-, en

schoolreiscommissie. De activiteitencommissie heeft een lijst van ouders die zich aan het begin van het

schooljaar hebben opgegeven voor één of meerdere activiteiten. De activiteitencommissie en de ouders zijn

erg betrokken bij de school. Zij regelen en organiseren alle feestelijke activiteiten, waaronder ieder jaar een

grandioos eindfeest voor alle leerlingen van de school. Ook zorgen zij er voor dat de school ieder seizoen

wordt aangekleed en versierd. De sportcommissie is onderdeel van de activiteitencommissie. Deze

commissie coördineert de inschrijving van de vele sporttoernooien waar de school aan deelneemt.

Contactouders / klassenouders

Iedere groep beschikt over een of twee contactouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht van de groep

bij diverse activiteiten. Zo helpen zij bij het regelen van excursies (met name de begeleiding door ouders van

groepjes kinderen) en verlenen hand- en spandiensten bij speciale onderwijsactiviteiten. Tevens is de

contactouder de schakel tussen de ouders van de groep en de leerkracht waar het organisatorische zaken

betreft. Aan het begin van het schooljaar, tijdens de ouderavond, worden ouders uitgenodigd om zich aan te

melden als contactouder.

6.4 Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties.

De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen,

ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het

bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de
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schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding of beoordeling van leerlingen,

toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend

gedrag, agressie, geweld en pesten.

Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen

leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding naar tevredenheid afgehandeld. Als dit niet mogelijk blijkt, kan

de schoolcontactpersoon worden ingeschakeld. Deze kan bemiddelen, of de klager helpen bij het inschakelen

van de vertrouwenspersoon.

Met de invoering van deze klachtenregeling voldoet de school aan het daarover gestelde in de Kwaliteitswet

voor het Primair Onderwijs. De schoolcontactpersonen zijn Nicole van der Mark en Cristel Aerns. Zij zijn te

bereiken via 0317-413395 of via de mail: nicole.van.der.mark@brinkschool.nl en/of

cristel.aerns@brinkschool.nl Het is ook mogelijk om met een externe vertrouwenspersoon contact op te

nemen. De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn Michèle Haagmans en Marijke van den Brink.

Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de

afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-3556000. De Klachtencommissie is de landelijke klachtencommissie,

ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen Voor Onderwijs Op Algemene Grondslag (tel. 070-33 15 211)

en te vinden op de website van onze school.

6.5 Buitenschoolse kinderopvang

6.5 Buitenschoolse kinderopvang

Op basis van de Wet Dagarrangementen (ook wel de BSO-wet genoemd) hebben basisscholen een

resultaatsverplichting voor de Buitenschoolse opvang. Dat betekent dat basisscholen aan ouders, die daar om

vragen, opvang voor hun kind(eren) aan moeten bieden tussen 7.30 ’s ochtends en 18.30 ‘s avonds, zowel op

reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, zoals dat het

geval is bij verlofdagen en tijdens schoolvakanties.

De G.J. van den Brinkschool heeft de uitvoering van de Wet Dagarrangementen ondergebracht bij

Kinderopvang Wageningen. Daarvoor zijn met Kinderopvang Wageningen duidelijke afspraken gemaakt, die

jaarlijks worden geëvalueerd. Het basisdag arrangement geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Kinderopvang Wageningen is voor info/aanmelding te bereiken

- telefonisch: 0317 412010

- per mail: plaatsingen@kinderopvang-wageningen.nl

- website: www.kinderopvang-wageningen.nl

Ook bent u van harte welkom langs te komen op het kantoor aan de Marijkeweg 22 na afspraak.

Voor de jongste leerlingen hebben wij contact met de locatie Pipeloi, de locatie Belhamel, de Buitenplaats

(voorheen het Groene Wiel) en voor de oudere leerlingen hebben bij contact met BSO het Melkhuisje en

‘Ons Huis’. De laatste grenst aan onze school en maakt gebruik van ons schoolplein.

7. Schoolactiviteiten

7.1 Jaarkalender, festiviteiten en excursies

Ieder schooljaar worden verschillende activiteiten gepland. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle

ouders de jaarkalender met daarop de geplande activiteiten. Ook is de jaarkalender te vinden op de website

van de school.
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Festiviteiten

Onze school kent veel festiviteiten, waarvan de traditionele Egg-drop de meest bijzondere is. Met trots

noemen wij hier ook het eindfeest, dat jaarlijks groots georganiseerd wordt door de activiteitencommissie

voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen. Door middel van het eindfeest bedanken we alle ouders die zich

op welke dan wijze dan ook voor school ingezet hebben. Gelukkig kon het eindfeest vorig schooljaar weer

plaatsvinden, nadat het twee jaar niet mogelijk was geweest vanwege de coronapandemie.

Aan het eind van elk schooljaar heeft groep 8 een musicalavond. Als de leerlingen van onze school de school

verlaten wordt dit gevierd met een groots schoolverlaters feest, een afterparty na de musical, en komen de

namen van de leerlingen uit  groep 8 aan  de ‘Wall of Fame’  te hangen op het schoolplein.

Excursies

Elke groep heeft meerdere excursies per schooljaar passend binnen een IPC thema. Naast de excursies doet

de Brinkschool mee aan het kunstmenu vanuit de gemeente Wageningen. De leerlingen komen gedurende

hun schoolloopbaan met alle kunst- en cultuurdisciplines in aanraking. Voor de begeleiding tijdens de

excursies van het kunstmenu  doen wij een beroep op ouders.

7.2  Sportactiviteiten en schoolkamp

Leerlingen van de Brinkschool kunnen zich in schoolverband op veel sporten inschrijven. De sportcommissie,

bestaande uit twee ouders en onze vakdocent gymnastiek, meester Kjille, regelt en coördineert de

inschrijving. Jaarlijkse sporttoernooien waar de school in ieder geval aan meedoet zijn: het voetbaltoernooi,

korfbaltoernooi, basketbal en volleybaltoernooi, het dam- en schaaktoernooi en de scholierenveldloop in het

arboretum, georganiseerd door de atletiekvereniging. Soms ook het waterpolotoernooi, afhankelijk van de

inschrijvingen.

De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 nemen ieder schooljaar deel aan de schoolsport olympiade

georganiseerd door Sportservice Wageningen.

Aan het begin van ieder schooljaar gaat groep 8 drie dagen op schoolkamp. De kinderen gaan op de fiets

naar het Buiten Centrum in Overasselt en slapen in blokhutten. De leiding van het kamp bestaat uit drie of

vier leerkrachten. Er zijn geen extra kosten aan verbonden omdat deze in de ouderbijdrage inbegrepen zijn.

7.3 Goede doelen

Jaarlijks neemt de school deel aan onderstaande goede doelen

● Sponsorloop ‘Wandelen voor water’.

Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een kraan in de buurt. Hoe belangrijk die luxe van schoon

water is kun je aan kinderen uitleggen, maar de boodschap landt pas écht als ze er zelf mee aan de

slag gaan. Wandelen voor Water is een combinatie van leren en doen. De leerlingen uit groep 7 en 8

krijgen les over de waterproblematiek én helpen kinderen in ontwikkelingslanden door 6 kilometer te

lopen met water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden dagelijks moeten

meemaken. Tussen de gastles en de wandeling krijgen de leerlingen de kans om zoveel mogelijk geld

op te halen voor verschillende waterprojecten.  Wandelen voor Water is een initiatief van stichting

Simavi. Het doel is om bij te dragen aan wereldwijd schoon water in 2030.
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● Tijdens de kerstviering wordt er geld ingezameld voor of de voedselbank, of voor de speelgoedbank.

De leerlingen worden actief hierbij betrokken door fysiek voedsel of speelgoed mee te nemen naar

school.

● De gevonden voorwerpen die overblijven gaan naar een goed doel.

Onderhoud oorlogsgraven

Leerlingen van de G.J. van den Brinkschool zorgen een jaar lang voor acht oorlogsgraven op de begraafplaats

Leeuwerenk aan de Oude Diedenweg. Elk jaar op 18 september wordt die zorg voor een jaar overgedragen

door de nieuwbakken groep 8 aan de kinderen van de nieuwe groep 7. In het bijzijn van de burgemeester

leggen de leerlingen bloemen bij de graven. 

De burgemeester houdt een toespraak en enkele leerlingen dragen zelf gemaakte gedichten voor. Bij de

ceremonie is ook een oorlogsveteraan aanwezig, met wie de kinderen in gesprek gaan over oorlog en vrede.

Op de begraafplaats zijn zeven Britse militairen begraven die op 18 september 1944 werden neergeschoten

door een Duits afweerkanon. In het achtste graf ligt een Britse militair die op 25 september 1944 in de haven

in de Rijn is gevonden.

7.4  Kind Centraal Wageningen

Alle organisaties in Wageningen die zich bezighouden met kinderen,

waaronder ook de G.J. van den Brinkschool, hebben hun krachten gebundeld

en samen gewerkt aan een gezamenlijke droom en opdracht zodat alle

kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen. De organisaties hebben met

elkaar bedacht dat ze daarin een aantal dingen heel belangrijk vinden:

● Sterke positie van ouders

● Samenwerking tussen opvang en onderwijs

● Een op elkaar aangesloten aanbod van activiteiten

● Zorg dichtbij

● Goed opgeleid personeel

● Op meer plekken Voor- en vroegschoolse Educatie aanbieden (VVE)

● Problemen snel herkennen en voorkomen

● Een groene speel-leeromgeving

● Gezond leven

Om deze punten te verbeteren zijn ze met elkaar, samen met ouders, aan de slag gegaan. Zij werken steeds

beter samen, de lijntjes zijn korter en iedereen probeert verder te kijken dan zijn eigen organisatie. Zo zorgen

ze ervoor dat alle kinderen in Wageningen kansrijk opgroeien! Daar maken zij zich sterk voor. Heeft u vragen

over Kind Centraal stel ze gerust! U kunt dan een mailtje sturen aan karianne.radstake@wageningen.nl.

7.5  Schoolfotograaf

Eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar, komt de schoolfotograaf op school om een groepsfoto en

foto’s van individuele kinderen te maken. De broertjes en zusjes mogen samen op de foto, ook de broertjes of

zusjes die nog niet op de basisschool zitten.  Het maken van deze foto's verplicht u niet tot aankoop.
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8  Veiligheid en gezondheid

8.1 Sociaal veilige Kanjerschool

De Brinkschool hecht veel waarde aan een veilig speel- en leerklimaat zodat leerlingen samen kunnen leren

zich te ontwikkelen. Wij hebben voor de Kanjertraining gekozen om een sociaal veilige school te creëren. We

gaan uit van de positieve eigenheid van de mens die het verlangen heeft goed te doen. De school wordt

gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, waar je samen oefent in sociale vaardigheden en waar je

fouten mag maken. Conflicten worden opgelost waarbij gekeken wordt wat ieder kind in een dergelijke

situatie heeft te leren. Dit betekent dat we uitgaan van de wereld van vertrouwen. Als we in de wereld van

vertrouwen terechtkomen is het zaak een conflict professioneel op te lossen zodat we gezamenlijk weer

vanuit vertrouwen kunnen handelen.

De Kanjerlessen worden iedere week in alle groepen gegeven. Tijdens de training worden

vertrouwensoefeningen gedaan, gesprekken gevoerd, opdrachten uitgevoerd en verhalen voorgelezen. Dit

om op een bewuste manier vaardigheden aan te leren en om te gaan met sociale situaties, inzicht te krijgen

in het eigen gedrag en het effect hiervan op klasgenoten.

Naast de methodelessen werken we aan een sociaal veilig klimaat door:

- Het zonnetje van de week; elke week staat in elke klas een leerling centraal die complimenten van

andere leerlingen krijgt.

- Thema kanjerkringen te houden als een bepaald onderwerp extra aandacht nodig heeft.

- Conflicten op een eenduidige manier op te lossen (zie pestprotocol).

- Eén keer per jaar een Kanjerouderavond te organiseren voor (nieuwe) ouders.

- De aanstelling van een  Kanjercoördinator en tevens anti-pestcoördinator: Ron de Groot

Pestproctocol

Pesten wordt door middel van de Kanjertraining zoveel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken het pestprotocol

van de Kanjertraining. Dit protocol is opvraagbaar bij de directie.

8.2 Jeugdgezondheidszorg en logopedie

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit

doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team,

bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door

de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe

het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet

aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop

ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.

Spreekuur / online

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur

van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de

ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u
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denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit

(als het kind iets ouder is).

Vragen of een afspraak maken: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid Of stuur een email naar:

ggd@vggm.nl Of bel op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00 uur. Tel: 088-3556000.

Logopedie

De taal- en spraakscreening is een vast onderdeel van het reguliere onderzoek van de jeugdarts. Als

leerkrachten/ouders twijfels hebben over de taal- en spraakontwikkeling van een kind, dan kunnen kinderen

aangemeld worden voor een afspraak bij de jeugdarts. De jeugdarts beoordeelt de spraak-taalproblematiek

van het kind. Zij kan vervolgens doorverwijzen naar o.a. een KNO-arts, Audiologisch Centrum, of

vrijgevestigde logopedist. De jeugdarts monitort ook of ouders de verwijzing opvolgen. Ook buiten het

standaard contactmoment om kunnen kinderen met spraak-taalproblematiek altijd, door

ouders/leerkrachten, aangemeld worden voor een spreekuur van de jeugdarts.

8.3 Schoolveiligheidsplan / ARBO / Bedrijfshulpverlening

Schoolveiligheidsplan

In dit plan beschrijven wij hoe wij de sociale en fysieke veiligheid waarborgen binnen onze school. Onder

beleid betreffende sociale veiligheid wordt verstaan: beleid tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie,

pesten en discriminatie. Fysieke veiligheid heeft o.a. betrekking op het schoolgebouw, de speelplaats en de

schoolomgeving.

Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bevoegd gezag, schoolleiding, personeel

en medezeggenschapsraad. Andere betrokkenen bij een veilige school zijn de ouders, de leerlingen, de

stagiaires en externe partners. Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal

onderdeel van ons totale schoolbeleid. Het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid gebeurt

planmatig.  Het plan is bij de directeur opvraagbaar.

ARBO / EHBO / Bedrijfshulpverlening

In het kader van het arbobeleid op school is een aantal medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener. Zij

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor EHBO, brandbestrijding, alarmering en ontruiming en volgen jaarlijks

een herhalingstraining.

8.4  Ziekmeldingen leerlingen en zieke leerkrachten

Mocht uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kunnen bezoeken, meldt u dit ons dan

bij voorkeur via  Parro of  telefonisch voor aanvang van school.

De G.J. van den Brinkschool heeft een erg laag ziekteverzuim. In 2018 was dat 1,33 % en in 2019 0,62%. Het

landelijke ziekteverzuim in het primair onderwijs ligt rond de 6,0%. Tijdens coronapandemie lag dit

percentage op 4%. Onze school is aangesloten bij een invalpool. In een (griep) periode als er veel ziekte is

onder het onderwijzend personeel zal het moeilijker worden vervangende leerkrachten te vinden. In

voorkomende situaties worden de leerlingen, daar waar het kan, verdeeld over de andere groepen. Als er

meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is, wordt er voor gekozen uw kind

thuis te laten. Mocht dit nodig zijn dan krijgt u een dag van te voren van ons via de ouderapp van PARRO

bericht, zodat u opvang thuis kunt regelen. Ook is er in noodgevallen opvang op school voor kinderen die niet

thuis opgevangen kunnen worden.
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8.5  Hoofdluis

Regelmatig worden de kinderen op school door een groep vrijwillige ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als

bij een kind hoofdluis is geconstateerd, wordt dit gemeld aan de ouders/verzorgers en wordt tevens

informatie gegeven om de hoofdluis te bestrijden.

8.6  Schorsing en verwijdering

Als de veiligheid van een van de leerlingen of medewerkers in het geding is, mag het schoolbestuur (het

bevoegd gezag) een leerlingen schorsen. Er zijn twee redenen om te schorsen:

1. De leerling gedraagt zich voortdurend agressief, waardoor anderen in gevaar worden gebracht.

2. Er zijn zeer ernstige conflicten tussen leerlingen waardoor de veiligheid van leerlingen in het gevaar

is.

De school heeft een zorgplicht en zal het uiterste doen om alle kinderen passend onderwijs en een veilige

omgeving te bieden. Er moet hoor en wederhoor toegepast worden. Het schoolbestuur stelt de ouders van

de desbetreffende leerling schriftelijk in kennis en informeert de leerplichtambtenaar en de

onderwijsinspecteur. Een schorsing kan één tot maximaal vijf dagen duren. Verwijdering kan alleen als er

vervangend onderwijs is gevonden. Ouders kunnen hiertegen bezwaar maken. In dat geval moet de school

binnen vier weken schriftelijk reageren. Met de ouders wordt op grond van het protocol schorsing en

verwijdering besproken wat het vervolg zal zijn. Het protocol schorsing en verwijdering is opvraagbaar bij de

directeur-bestuurder.

8.7 Verwijsindex

De verwijsindex is niets meer dan een landelijk digitaal systeem dat professionals die werken met kinderen en

jongeren tot 23 jaar ondersteunt in hun dagelijks werk. Wanneer twee of meer professionals dezelfde

jeugdige signaleren, ontstaat een zogenaamde match en kunnen zij met elkaar in contact komen. Op deze

manier wordt voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken. Om inhoudelijke informatie met elkaar

te kunnen delen, hebben zij uw toestemming nodig. Want soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens

het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind/gezin betrokken

zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen

samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. Als school maken wij

daarom gebruik van de verwijsindex, een digitaal systeem, waarin alle instanties die zorg verlenen een

melding kunnen doen. In de praktijk houdt dit in dat wanneer een leerling meer nodig heeft dan wij vanuit

onze onderwijsexpertise kunnen bieden, wij een signaal afgeven in de verwijsindex zodat wij samenwerking

kunnen zoeken met eventueel andere betrokken professionals. Uiteraard wordt u hierover vooraf door ons

geïnformeerd. Een signaal bestaat alleen uit een bsn-nummer of uit de combinatie van achternaam,

geboortedatum en geslacht. In de verwijsindex staat nooit informatie over de reden van ondersteuning.   

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Per 1 juli 2013 geldt er een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een

stappenplan waarin staat hoe leerkrachten kindermishandeling signaleren en melden. Er is een

afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund

wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. De code bestaat uit een vijfstappenplan

waarin staat beschreven wat een leerkracht moet doen wanneer hij of zij vermoedt dat een kind met huiselijk
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geweld of mishandeling te maken heeft. Daarmee kan zij uiteindelijk bepalen of zij er officieel melding van

moet maken. De meldcode bestaat minimaal uit de volgende vijf stappen: 1. Breng signalen in kaart. 2.

Overleg met een deskundige collega op school en bij twijfel vraag advies bij Veilig Thuis en/of letsel

deskundige. 3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen. 4. Wegen van het geweld aan de hand van

het afwegingskader. Bij twijfel altijd contact met Veilig Thuis. 5. Beslis over het doen van een melding en het

inzetten van noodzakelijke hulp. In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of een melding

bij Veilig Thuis noodzakelijk is en vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk

is. Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De G.J.

van den Brinkschool heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld (de intern

begeleider, IB-er) en hij vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk

is aan de hand van afwegingsvragen.

8.8 Privacybeleid

Een veilige schoolomgeving betekent ook dat er aandacht is voor de verwerking van persoonsgegevens van

leerlingen, van ouders/verzorgers en van leerkrachten. 

Een leerling wordt aangemeld, wordt ingeschreven en volgt acht jaar onderwijs. In die periode zijn meerdere

leerkrachten betrokken, mogelijk ook de IB-er en de ICT-er. Er vindt overdracht plaats naar de middelbare

school, maar er zijn ook contacten met externe instanties en andere externe begeleiders. Leerkrachten en

ouders behandelen elkaar gedurende deze periode met respect en werken samen om de kinderen verder te

helpen. Er is begrip voor ieder persoon, want iedereen is anders. Er is een duidelijke, gemeenschappelijke

aanpak van kinderen met gedragsproblemen, het welbevinden en de betrokkenheid wordt gemonitord.

In dat kader verwerkt de school persoonsgegevens van: 

● leerlingen en oud-leerlingen

● ouders/verzorgers

● leerkrachten

● derden: contactpersonen bij diverse organisaties

Conform de AVG-wet heeft de vereniging de informatiebeveiliging en privacy in een beleidsplan vastgelegd.

Het gaat om rollen en verantwoordelijkheden, gegevensverwerkingen, protocollen, uitvoering van de

verantwoordingsplicht,  de beveiliging  van persoonsgegevens en bewustwording.

De informatiebeveiliging en privacy heeft als doel:

● Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

● Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan de Wageningse Schoolvereniging

persoonsgegevens verwerkt, waaronder leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers.

● Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.

Ook heeft de vereniging een FG’er aangesteld, een functionaris gegevensbescherming. Zij bewaakt het proces

rondom het privacybeleid, geeft voorlichting aan bestuur en team, verzorgt bewustwordingssessies en is de

vraagbaak voor de directeur-bestuurder en administrateur. Onze FG-er heeft het afgelopen schooljaar het

team zelf een aantal praktische regels op laten stellen, waarvan iedereen zich bewust is en zich aan zal

houden. Het zijn de volgende tien  ‘ gouden-regels’:

1. Ken de risico’s van e-mail, internet en social media.

2. Bij het verlaten van je werkplek zet je je beeldscherm op ‘zwart’ .

3. In e-mailtjes wordt de groep van ouders in bcc gezet.

4. Een invaller krijgt een eigen account, zodat hij/zij afgeschermd is van de schooldocumenten.
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5. Licht ouders in dat hun kind een schoolmailadres heeft doordat we van Google Classroom gebruik

maken.

6. Kies zorgvuldig je gesprekspartner (weet waar je met wie over praat) en weet wanneer je

persoonsgegevens mag delen met anderen.

7. ParnasSys, het schooladministratie systeem,  is alleen toegankelijk voor medewerkers van school.

8. Behandel persoonsgegevens vertrouwelijk en integer. Vraag ouders jaarlijks wel/niet akkoord te gaan

met verspreiding van naw-gegevens en beeldmateriaal van hun kind.

9. Ga verantwoord met wachtwoorden om.

10. Maak melding van beveiligingsincidenten. (De procedure voor het melden van datalekken is bij alle

medewerkers bekend).

Het privacybeleid is te vinden op onze schoolwebsite.

8.9  Verzekering en sponsoring

De schoolvereniging heeft twee verzekeringen voor de leerlingen, teamleden en hulpkrachten afgesloten. Het

gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen materiële schade. Als er bijvoorbeeld op het plein schade

aan een fiets ontstaat, dan wordt deze schade niet gedekt door deze verzekering. In dat geval kan vaak een

particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. De ongevallenverzekering dekt die schade die

niet door andere ziekte- en ongevallenverzekeringen wordt gedekt. Deze verzekering geldt ook op weg van

school naar huis en van huis naar school.

Sponsoring

Sponsoring van scholen is aan wettelijke kaders gebonden. Sinds 1997 is er voor scholen een zogenaamd

"Convenant", waarin afspraken staan waaraan scholen zich dienen te houden als ze gebruik willen maken van

sponsoring. De school heeft als uitgangspunt dat op een verantwoorde en zorgvuldige manier wordt

omgegaan met sponsoring. De sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden. De school mag

niet in een afhankelijke positie terechtkomen en in lesmateriaal mag geen reclame voorkomen. Sponsoring

moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school en brengt

geen schade toe aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring mag de

objectiviteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de scholen niet in gevaar brengen. Het

schoolbestuur beslist in voorkomende gevallen over sponsoring.

8.10  Voeding en gezonde traktaties

Als een leerling jarig is, viert hij/zij de verjaardag ook vaak op

school. Er wordt gezongen en gejuicht. In de onderbouw hoort er

ook nog een verjaardagsmuts bij. Het is de gewoonte dat de jarige

de klas en de teamleden trakteert. Het is niet nodig dat de

volwassenen een andere traktatie krijgen dan de kinderen. Waar

we wel de aandacht op willen vestigen is dat een gezonde traktatie

onze voorkeur heeft. Het hoeft niet meer verpakt te zijn, zoals dat

tijdens de coronaperiode gewenst was. Wellicht geeft de jarige ook

nog een partijtje waar alle kinderen uit de groep wel zouden willen

komen. Mogen we u vragen de uitnodigingen buiten de school te verspreiden om teleurstelling bij

klasgenoten te voorkomen?
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Eten en drinken op school: het tussendoortje en de lunch

De leerkrachten eten samen met de kinderen van hun groep. Wij proberen er op te letten dat de kinderen

van te voren hun handen wassen.  Wij streven een zo gezond mogelijke lunch na. Voor het tussendoortje

vragen wij u de kinderen iets kleins mee te geven.  Een appel is vaak al voldoende.  Ook bij feestelijke

activiteiten van school is er een gezond aanbod, bijvoorbeeld een fruit tafel.

Afval wordt gescheiden

Het afval wordt door de kinderen in de klas gescheiden. Iedere klas heeft een kleine GFT bak, een zak voor

het plastic en een bak voor het overige afval.

Drinken

Wij stimuleren het water drinken op school. Tussen de lessen door mogen de kinderen water drinken. Het is

prettig als u uw kind een eigen bidon of waterflesje meegeeft. De bidons staan op hun tafeltje of in de

vensterbank.

Spelen en bewegen

De kleuters spelen elke dag twee keer buiten. Zij spelen langer buiten dan de leerlingen uit de groepen 3 t/m

8. Deze leerlingen hebben twee keer een speelkwartier. Het tussendoortje wordt aan het eind van de les,

voorafgaand aan het speelkwartier, opgegeten zodat er echt sprake kan zijn van een speelkwartier. Iedere klas

heeft eigen buitenspelmateriaal dat door de leerlingenraad is aangeschaft. Wij vinden het belangrijk dat de

leerlingen voldoende bewegen, dat er voldoende afwisseling in inspanning en ontspanning is gedurende de

dag. Beweging wordt geïntegreerd in de lessen door onder andere energizers (energieke lesactiviteiten) te

integreren in het lesprogramma .

8.11 Corona Maatregelen en het  Nationaal Programma Onderwijs

In afgelopen twee schooljaren zijn er twee schoolsluitingen geweest en hebben de leerlingen in totaal 15

weken onderwijstijd gemist, bijna vier maanden. Het betrof 9 weken in het schooljaar 2019-2020, waarvan 3

weken 50% lestijd. In het schooljaar 2020-2021 was de school 6 weken gesloten. Vlak voor de eerste

schoolsluiting in maart 2020 overleed een leerling van onze school. Ook deze gebeurtenis is van grote impact

geweest op de leerlingen en het personeel. Het afstandsonderwijs is direct goed door de leerkrachten

opgepakt; het onderwijs is zoveel mogelijk online doorgegaan. Sommige leerlingen hadden zelfs baat bij het

afstandsonderwijs vanwege de rust. Maar over het algemeen genomen heeft de coronacrisis in deze twee

schooljaren een zware wissel getrokken op leerlingen, ouders en leerkrachten.

Maatregelen

Vooralsnog lijkt de pandemie onder controle en zijn alle maatregelen ingetrokken, maar we weten niet wat

de toekomst ons gaat brengen. Daarom volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het landelijke corona

protocol basisonderwijs. Voor een overzicht van (hernieuwde) corona maatregelen verwijzen wij u naar onze

website.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het NPO is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk
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hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Daarvoor zijn extra financiële middelen beschikbaar.

OCW heeft medio april 2021 een routekaart en menukaarten (advieskaarten) samengesteld. Aan de

routekaart hebben we ons gehouden, dat wil zeggen: tot en met april een verplichte schoolscan uitvoeren, in

april en mei een keuze uit de menukaarten maken en in mei-juni het schoolprogramma opstellen. 7 april 2022

is deze informatie gedeeld in het UB en MT. Op basis van de schoolscan is in overleg met het team en de

medezeggenschapsraad een keuze gemaakt ten aanzien van de menukaarten die aangereikt zijn door OCW.

Het schoolprogramma is besproken met het team, in het MT, in de AB vergadering van 16 juni en is op 29 juni

ter instemming aan de MR voorgelegd, die hier vervolgens mee ingestemd heeft. De gemaakte keuzes

worden verderop toegelicht.

Tijd voor focus en meer mensen in en om de klas

Er liggen veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leerkrachten. Daardoor komen

leerkrachten bijna niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en vooral aan het ontwikkelen van

onderwijs. Kritisch kijken naar lesmethoden en deze bijstellen aan de onderwijsbehoefte van zeer

verschillende leerlingen is een uitdaging voor leerkrachten!

Om leerkrachten hier goed in te faciliteren waren we eerder al gestart (2020-2021) met de werkwijze van

leerKRACHT dat gericht is op het creëren van een verbetercultuur. Stap voor stap elke dag een beetje beter

door samen lessen voor te bereiden, formatief te beoordelen, feedback te geven, klassen te bezoeken,

leerlingen meer een stem te geven en efficiënt bordsessies en werksessies te houden onder leiding van

collega leerkrachten die als interne coach fungeren.

Door leerkrachten gezamenlijk zelf prioriteit in hun werk te laten aanbrengen kunnen zij beter de werkdruk

beheersen. Helemaal als de directie de samenhang en focus van de werkzaamheden goed bewaakt en als

buffer tussen de klas (de school) en de buitenwereld gaat staan. Als je weet wat je wilt, weet je ook wat je

niet wilt en kun je veel bij de leerkrachten weghouden zodat zij zich goed met hun kerntaak bezig kunnen

houden.  De werkwijze van leerKRACHT is daarbij zeer helpend.

Het idee dat één leerkracht alle activiteiten voor een groep moet verzorgen laten we een beetje los. Er kan

meer gedifferentieerd worden in wie wat doet en er kan nóg beter gebruik worden gemaakt van de expertise

van ondersteunende professionals zoals leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en

andere specialisten. Er zijn dus per saldo meer mensen nodig in en om de klas. Goed om dit als

uitgangspunt te nemen in de keuze van de menukaarten.

Maar wat te doen als er geen mensen zijn?

De invulling van vacatures verloopt steeds moeizamer. Dat hebben we al ervaren. Het is het beste om te

gebruik te maken van talenten in het team, uitbreidingen te geven daar waar het kan om op basis van de

leerKRACHT werkwijze ons verder te professionaliseren. Want we weten allemaal dat een goede leerkracht

voor de klas het verschil maakt, onderzoek na onderzoek toont dat aan. Vooral aan goede leerkrachten is een

tekort. Bovendien zijn leerkrachten moe, na twee schooljaren ‘vol gas’ met Corona. We hebben dus keuzes

gemaakt.
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Conclusie Inspectie naar verschillen in scholen

Keuze in de menukaarten

Bij het kiezen van de menukaarten, de adviezen van OCW, hebben we ons laten leiden door drie zaken die het

meeste effect hebben. Dit zijn:

1. Een sterk leerkrachtenteam met een verbetercultuur.

2. Gebruik van ‘evidence informed’ technieken in de klas.

3. Extra maatregelen gericht op achterstanden.

Een onderbouwing van deze drie zaken volgt hieronder.

1. Een sterk leerkrachtenteam met een verbetercultuur

Onderzoek laat zien dat scholen die meer leerwinst bereiken met hun leerlingen een verbetercultuur hebben.

Een cultuur waarin leerkrachten van elkaar leren en samen met hun schoolleider en leerlingen elke dag het

onderwijs een beetje beter maken. Dit constateren zowel de Onderwijsinspectie als McKinsey. Die deden

allebei onderzoek naar de grote verschillen in leerwinst tussen Nederlandse scholen. Voor onze school

betekent dit concreet we de werkwijze van leerKRACHT en IPC meer gaan faciliteren en meer gebruik gaan

maken van de talenten in ons team, zodat het werkplezier groot blijft. Doorgaan met de gedeelde

verantwoordelijkheid voor continu verbeteren.
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2. Gebruik van evidence informed technieken in de klas

Wat werkt? “Niet alles werkt en niets werkt altijd in het onderwijs”, onderwijsonderzoeker Pedro De

Bruyckere. Onderzoek kan ons dus helpen keuzes te maken (‘evidence informed’), maar je kunt er niet blind

op vertrouwen (‘evidence based’). Toch is de consensus van onderzoekers dat er wel degelijk lessen

getrokken kunnen worden uit wat leerkrachten doen die met hun leerlingen meer leerwinst realiseren, zoals

activeer relevante voorkennis, leerlingen effectief laten leren, evalueren en feedback geven, effectieve

instrumenten en randvoorwaarden creëren. Precies de zaken waar we ons via leerKRACHT op richten.

3. Extra maatregelen gericht op onderwijsachterstanden
Welke interventies leveren de meeste leerwinst op? En welke interventies kosten leerkrachten de minste tijd?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft hier onlangs onderzoek naar gedaan en

publiceerde het onderzoek ‘Onderwijsachterstanden voorkomen en verkleinen’ van onderzoeksinstituut

LEARN! van de Vrije Universiteit. De onderzoekers keken naar de interventies waar de meeste scholen voor

kozen in het eerdere programma van het ministerie van onderwijs voor het terugdringen van achterstanden.

Uit hun onderzoek komen drie interventies die veel opleveren: peer tutoring (met name in het VO), één op

één begeleiding en professionalisering van leerkrachten. En een aantal die relatief veel tijd kosten maar

weinig effect bereiken: verlengde schooldagen en zomerscholen. Alleen degene die wij in de praktijk

gebruiken worden hieronder genoemd.

Professionaliseren staat bij ons bovenaan. Naast de verbetercultuur (via leerKRACHT en IPC) kiezen wij voor

de volgende extra NPO interventies / menukaarten:

NPO menukaart/interventie: Metacognitie en zelfregulerend leren
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Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun

leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te leren hoe ze hun leerproces kunnen

plannen, monitoren en evalueren. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie

kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

1. cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren);

2. metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’);

3. motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten).

Het ministerie geeft aan:  Groot effect (7 maanden leerwinst) / Sterk bewijs / Zeer lage  kosten.

We maken hiervan gebruik door de werkwijze van leerKRACHT en IPC te hanteren.

NPO menukaart/interventie: Samenwerkend leren

Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten of leertaken met elkaar samenwerken in groepjes

die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen in de uitvoering van een duidelijk omschreven

collectieve taak. De leerlingen kunnen binnen hun groep aan afzonderlijke taken werken die bijdragen aan

een gezamenlijk resultaat, of samenwerken aan een gedeelde taak.

Het ministerie geeft aan: Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst) / Sterk bewijs / Zeer lage  kosten

We maken hiervan gebruik door de werkwijze van leerKRACHT en IPC te hanteren. Geen extra kosten

NPO menukaart/interventie: Instructie in kleine groepen

Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht of iemand anders met onderwijservaring

(leerkrachtondersteuners) lesgeeft aan groepjes van twee tot vijf leerlingen.

Het ministerie geeft aan:  Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst) / Beperkt bewijs / Gemiddelde  kosten

We maken hiervan gebruik door een extra leerkrachtondersteuner in te zetten. Er zijn nu drie

leerkrachtondersteuners. Deze extra kosten worden gefinancierd vanuit de NPO middelen.

NPO menukaart/interventie: Leren van en met medeleerlingen

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen

in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding.

Het ministerie geeft aan: Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst) / Sterk bewijs / Zeer lage  kosten.

We maken hiervan gebruik door de werkwijze van leerKRACHT en IPC in te zetten. Extra kosten financieren uit

de NPO middelen

NPO menukaart/interventie: Onderwijsassistenten en vakdocent gym

Dankzij de NPO gelden konden we het het aantal uren van de onderwijsassistenten uitbreiden. Zij helpen

mee in de klas, verrichten administratieve taken en geven gerichte instructie aan leerlingen (een-op-een of

in groepjes). Het ministerie geeft aan:  Klein effect (1 maand leerwinst) /  Beperkt bewijs / Hoge  kosten.

Dankzij de NPO gelden konden we een eigen vakdocent bewegingsonderwijs aantrekken, deels ook bekostigd

omdat de kosten van het inhuren van een gymleerkracht bij sportservice Wageningen daardoor afnemen.

NPO menukaart/interventie: Ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren. Daarom worden de

ouderinformatieavonden weer ingevoerd en wordt de ontwikkeling richting formatief evalueren voortgezet
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waarbij ouders nadrukkelijk betrokken worden. Het ministerie geeft aan: Gemiddeld effect (3 maanden

leerwinst) / Gemiddeld bewijs / Gemiddelde kosten

NPO menukaart/interventie: Digitale technologie: IT-hardware en -software voor specifieke interventies

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te

bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te

verdelen: 1. technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of

opdrachten met een open einde; 2. technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord of

leerplatform. Wij gebruiken beiden en maken hiervan gebruik bij alle vak- vormingsgebieden.

Het ministerie geeft aan: Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst) / Sterk bewijs / Gemiddelde kosten

NPO menukaart/interventie: Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Onze interventies richten zich op:

-Sociaal-emotionele vaardigheden

-Sociale probleemoplossende technieken (sociale vaardigheden)

-Veerkracht (leerlingen en leerkrachten)

-Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties

Bij deze interventie geeft het ministerie geen indicatie voor het effect dat verwacht mag worden, de sterkte

van het bewijs en de kosten.

Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs is

bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen welbevinden en

leerresultaten is dynamisch én wederkerig. Dat is niet nieuw, dat wisten we al lang vóór de coronacrisis. In

deze tijd van corona is het wel extra belangrijk om, samen met het inlopen van onderwijsvertragingen, te

investeren in het welbevinden van leerlingen. De leerkrachten, maar vooral de IB-er heeft hierin een

kartrekkende rol.

9.  Namen en adressen

G.J. van den Brinkschool
Bezoekadres Oude Eekmolenweg 30         Postadres Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP

Telefoon               0317-413395                                                          e-mail info@brinkschool.nl
website www.brinkschool.nl

Wageningse Schoolvereniging

WSV, Oude Eekmolenweg 30, 6706 AP Wageningen

Bankrekeningnummer  t.a.v. Wageningse Schoolvereniging  / G.J. van den Brinkschool

IBAN-nummer NL70 INGB 0000856240
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Directeur-bestuurder

Alice Haak directie@brinkschool.nl ✆ 0317-413395 of  06 83 32 96 48

Managementteam

Het managementteam bestaat:

- Ron de Groot, IB-er,

- Elsemiek van der Laan, leerkracht bovenbouw

- Tom Witjes, leerkracht middenbouw en bovenbouw

- Marianne Peerbolte, leerkracht onderbouw

- Alice Haak, directeur-bestuurder.

Onderwijzend personeel

Groep 1/2a

Groep 1/2b

Pauline Wijngaard

Ans Wolfert

Astrid van Engel

pauline.wijngaard@brinkschool.nl

ans.wolfert@brinkschool.nl

astrid.van.engel@brinkschool.nl

Groep 1/2c Lieke Burghoorn lieke.burghoorn@brinkschool.nl

Dianne Smit dianne.smit@brinkschool.nl

Groep 3 Cristel Aerns cristel.aerns@brinkschool.nl

Sophie van Dorland sophie.van.dorland@brinkschool.nl

Groep 4 Marianne Peerbolte marianne.peerbolte@brinkschool.nl

Maaike Zuidema maaike.zuidema@brinkschool.nl

Groep 5 Marlene van de Grootevheen marlene.van.de.grootevheen@brinkschool.nl

Susanne Hutten susanne.hutten@brinkschool.nl

Groep 6 Irene van der Glas irene.van.der.glas@brinkschool.nl

Groep 7 Jaap Stroband jaap.stroband@brinkschool.nl

Guido van Lonkhuijzen guido.van.lonkhuijzen@brinkschool.nl

Groep 8 Elsemiek van der Laan elsemiek.van.der.laan@brinkschool.nl

Groep 6-8

Vakdocenten

Tom Witjes

Els Jacobi

tom.witjes@brinkschool.nl

els.jacobi@brinkschool.nl

Techniek Jip Terpstra

Gymnastiek Kjille Kemperman                             kjille.kemperman@brinkschool.nl
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Muziek

Kunstprofessor

Marcus Wiebenga

Marieke Klok

Ondersteunend personeel

Leerkrachtonder-

steuners

Mariska Stap

Nicole van der Mark

Mandy Buys

mariska.stap@brinkschool.nl

nicole.van.der.mark@brinkschool.nl

mandy.buijs@brinkschool.nl

Onderwijs-

assistenten

Nellie Baauw-Vermeer

Nynke Schets

nellie.baauw@brinkschool.nl

nynke.schets@brinkschool.nl

Administrateur Marlon Huijbers info@brinkschool.nl

Administratie

Communicatie t.b.v. de administratie loopt via tel 0317 – 413395 of info@brinkschool.nl
Adreswijzigingen e.d. graag altijd per mail doorgeven aan onze administrateur.

Schoolbestuur

Uitvoerend deel van het bestuur

Paul van den Brink                         penningmeester

Sien de Haan                                   bestuurslid

Alice Haak                                       directeur-bestuurder

Toezichthoudend deel van het bestuur / toezichthouders

Joep Cuppen voorzitter

Anita Jurgens secretaris

Tim Raats                                        bestuurslid

Els Kranen                                       bestuurslid

Jeroen Kruisselbrink                      bestuurslid

Medezeggenschapsraad  (MR)

Namens de geleding ouders (OMR)

Jeroen Zwetsloot-Findenegg, voorzitter

Irene Lutgendorff-Benthem

Sylvie van der Poll

Namens de geleding personeel (PMR)

Nicole van der Mark, secretaris

Kjille Kemperman

Irene van der Glas
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Alice Haak is adviserend lid

Het algemene mailadres voor de MR is:  mr@brinkschool.nl

Activiteitencommissie (ouderraad), waaronder de sportcommissie

De activiteitencommissie bestaat uit: negen actieve ouders. Namens het team zijn vertegenwoordigd

Nicole van der Mark en Sophie van Dorland. De sportcommissie wordt vertegenwoordigd door Iris Antonissen

(ouder) en Kjille Kemperman.

Kluscommissie

De leden van de klus commissie, bestaande uit een aantal ouders, verzorgen kleine reparaties op school.

Gemeente afdeling Onderwijs

Postbus 1, 6700 AA Wageningen ✆ 0317-492771

Inspectie basisonderwijs info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over het onderwijs ✆ 0800-8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs mbt klachtmeldingen over ✆ 0900-1113111

seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of

fysiek geweld

Bibliotheek ✆ 0317-413352

Stationsstraat 2

6701 AM Wageningen

Hulpverlening Gelderland Midden

Stationsweg 60, 6711 PT Ede ✆ 0318-684911

Kind Centraal Wageningen

Gemeentehuis Wageningen

karianne.radstake@wageningen.nl

Colofon  Uitgegeven door de directie G.J. van den Brinkschool in samenwerking met de Medezeggenschapsraad
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