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Goede communicatie is heel belangrijk tussen alle partijen waar de school mee te maken heeft. De 
basisschooltijd is een belangrijke tijd voor kinderen. In deze tijd worden kinderen gevormd en maken ze 
een hele ontwikkeling door.

In deze gids vind je allerlei praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, schoolregels etc... Er 
wordt verteld hoe we het onderwijs vormgeven, welke keuzes we daarin maken en hoe we omgaan met 
onze christelijke identiteit. Dat is tenslotte het uitgangspunt voor het onderwijs dat we geven. 

Daarnaast lees je veel relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
manier waarop de school met ouders communiceert. 

Deze schoolgids is samengesteld met instemming van de oudergeleding van de schoolraad.

Namens het team wensen we jullie veel leesplezier!

Groeten,

Liesbeth Hendriks

Johannes Weening

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool De Brug
Boslaan 38
9801HG Zuidhorn

 0594502268
 http://www.gbsdebrug.nl
 dir.brug@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Johannes Weening j.weening@noorderbasis.nl

Adjunct-directeur Liesbeth Hendriks l.hendriks@noorderbasis.nl

De Brug heeft een tweekoppige directie. Johannes Weening is op dinsdag en woensdag aanwezig en is 
m.n. verantwoordelijk voor de portefeuilles: communicatie, PR, formatie, financiën, personeel (OP) en 
Liesbeth Hendriks is op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig en zij is verantwoordelijk voor het 
onderwijs en de zorg.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

264

2019-2020

We zijn een school die een grotere onderbouw heeft dan bovenbouw. Dit betekent dat de school - ook 
gezien de prognoses- blijft groeien. Het is een voorrecht dat er steeds meer leerlingen naar deze school 
komen en dat deze ouders verschillende kerkelijke achtergronden hebben. 

Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op de eerste schooldag die volgt op hun vierde verjaardag. 
Een aantal kinderen komt direct na de zomervakantie op school. Dit zijn de leerlingen die in, vlak voor 
of vlak na de zomervakantie vier jaar worden of zijn geworden. De andere leerlingen volgen in de loop 
van het cursusjaar. Alle vierjarige leerlingen stromen in in leerjaar één. Kinderen die direct na de 
zomervakantie voor het eerst op school komen, krijgen een uitnodiging om samen met de andere 
kinderen van hun groep een morgen of middag vóór de vakantie op school te komen kennismaken.

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 4.023
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Instroommoment nieuwe leerlingen

Iedere eerste maandag van de maand (m.u.v. de maanden juli, augustus en september) bieden we de 
mogelijkheid aan om nieuwe kinderen alvast naar school te laten gaan als ze in deze maand vier jaar 
hopen te worden. Voor de maand december is dit minder logisch, daarover zouden we graag met jullie 
overleggen. Op deze manier willen we het aantal instroommomenten evenredig verdelen over het hele 
schoolseizoen en tegelijk daarmee een stukje rust in de groep te behouden. In de week voor de eerste 
maandag van de maand komen de kinderen op dinsdag- en donderdagochtend wennen.

Kernwoorden

Betrokkenheid en openheid

Moderne onderwijsmethodes School voor christenen

Engels door de hele school Uitdaging waar mogelijk

Missie en visie

Basisschool De Brug wil een school zijn waar in een open en veilige sfeer geleefd wordt volgens Bijbelse 
normen en waarden. Het team probeert daarin voortdurend het goede voorbeeld te geven, zodat de 
leerlingen zich in de dagelijkse praktijk daaraan kunnen spiegelen. Als de leerlingen van school gaan, 
willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben meegekregen om op hun plek in 
de wereld (kerk en maatschappij) te functioneren. Ze moeten zich zelfstandig kunnen redden op een 
aantal gebieden en ze gedragen zich op een manier die past bij hun leeftijd. Ze zijn zich bewust van hun 
eigen persoonlijkheid en verantwoordelijkheden. De leerlingen op De Brug hebben oog voor hun 
naaste. Ze voelen zich als kind van God gewaardeerd, door de medeleerlingen en de leerkrachten. Ze 
gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en de school aan hen overdragen. Ze 
gaan goed om met hun mogelijkheden.

‘We zien je op De Brug’ is de missie van onze school; een school waar leerlingen gezien worden, veel en 
veelzijdig leren, zich veilig en vertrouwd voelen en waar de bijbel de basis is voor ons handelen.  Onze 
kernwaarden   

Bijbel 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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De bijbel is het fundament van de school. Onze christelijke levenshouding kleurt de manier waarop we 
onszelf en onze medemens zien. Het geloof verbindt ons met elkaar en het verbindt ons dagelijks 
handelen in en rond de school.   

Relatie 

In onze moderne en open school bieden we iedere leerling een veilige plek, waar er ruimte is om jezelf 
te zijn en je mogelijkheden en talenten optimaal te ontwikkelen en te ontdekken. We willen leerlingen 
leren om elkaars verschillen te zien en te respecteren door samen te spelen, samen te werken en samen 
te ontwikkelen. Elke leerling krijgt de kans om samen met andere leerlingen een zelfstandig, weerbaar 
en sociaal mens te worden. Betrokken zijn op elkaar en plezier hebben met elkaar staan hierbij voorop. 
We zien je op De Brug!   

Uitdaging 

We bieden adaptief onderwijs. Zo spelen wij in op de verschillen tussen leerlingen. We proberen elke 
leerling uit te dagen op alle vakgebieden en naar eigen kunnen. In de onderbouw werken we 
thematisch aan de leerdoelen. Spelend leren en ontdekken staan hierbij centraal. We bieden leerlingen 
veelzijdig en rijk onderwijs, zodat ze met vertrouwen en een goede basis de toekomst tegemoet 
kunnen gaan.   

Gezamenlijk 

Samen leren en ontwikkelen vinden we belangrijk. In de klas, op het plein en tijdens de sport- en 
spellessen besteden we hier veel aandacht aan. Samen met ouders en andere betrokkenen werken we 
aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben elkaar nodig en daarom investeren we in het 
opbouwen van een goede relatie en sfeer binnen het team, tussen leerlingen onderling, tussen 
leerkrachten en leerlingen, met ouders en andere betrokkenen bij de school. Samen komen we verder!   

Prioriteiten

Speerpunten voor dit jaar zijn:

1. We ontwikkelen leerlijnen en materialen voor ons onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen 
door.

2. We implementeren de leerlijnen voor kleuters in Parnassys. 

3. We gaan leren werken met de nieuwe rekenmethode "De wereld in getallen".

4. Vanuit onze geformuleerde missie en visie benaderen we ons onderwijs.

Identiteit

De Brug is een gereformeerde school. We vinden het belangrijk om bijbelgetrouw onderwijs te geven. 
We staan open voor alle kinderen die christelijk worden opgevoed en zich herkennen in onze normen en 
waarden. We geloven allemaal in dezelfde God en zien Hem als de basis van ons bestaan. 

Inhoudelijk betekent dit dat de leerkrachten oprechte christenen zijn en dat ook uitstralen naar en 
overdragen op de kinderen. In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien. 
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We noemen een paar doelstellingen:

a. We geven christelijk, bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de 
schoolvereniging.

b. We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met 
verschillen die ertussen de leerlingen zijn.

c. We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving. Wat wij 
onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van 
NoorderBasis. Deze kunt u vinden op de site www.NoorderBasis.nl

Onze vereniging NoorderBasis heeft ieder jaar een jaarthema wat verdeeld is over maandthema's. 
Tijdens dit schooljaar 2020-2021 is het thema ‘Omzien naar elkaar’-je bent niet alleen. Dit jaarthema 
wordt in hetzelfde schooljaar op alle scholen van NoorderBasis gehanteerd. Bij week- of 
maandopeningen en vieringen besteden we er gedurende het schooljaar aandacht aan. God vraagt van 
ons en onze kinderen om naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Omzien 
naar elkaar zit soms in kleine dingen. Een bemoedigend woord. Een schouderklopje, een compliment of 
een kaartje. Het is een levenshouding. Het lijkt niet veel, maar je doet een ander er een groot plezier 
mee en het past in onze visie ten aanzien van het pedagogisch klimaat. Op een positieve manier met 
elkaar omgaan, taalbewustheid en een waardering voor anderen zijn op onze school belangrijke 
kenmerken van de identiteit gebaseerd op de Bijbel. De onderlinge omgang en de liefde van Christus 
waar de Bijbel over spreekt, moeten ervaarbaar zijn. In de twee hallen van onze school wordt het 
maandthema ook zichtbaar gemaakt.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Bovenschools is er een coördinator die vervanging regelt bij bijv. verlof. Het afgelopen jaar is er geen 
enkele groep naar huis gestuurd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de weekplanning van de groepen 1 en 2 wordt voldoende tijd besteed aan alle vak- en 
vormingsgebieden. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

We houden ons aan de wettelijke voorschriften voor de onderwijstijd. Ieder jaar maken we een 
vakantierooster waarin de vrije dagen, de schooluren en de marge-uren staan. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Grote aula waar zelfstandig gewerkt kan worden

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

We werken heel nauw samen met de kinderopvang in Zuidhorn. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het team van De Brug heeft veel kennis en ervaring met kinderen die matige gedragsproblemen 
hebben. Daarnaast is een leerkracht gespecialiseerd in dyslexie. Ook hebben wij een leerkracht die een 
scholing heeft gevolgd tot hoogbegaafdheidspecialist. Zij is hier op dinsdag voor vrijgespeeld en 
middels Levelwerk biedt zij leerlingen die meer uitdaging nodig hebben deze extra verrijking. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 7

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 7

Onderwijsassistent 9

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 7

Specialist hoogbegaafdheid 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de 
school, wanneer er sprake is van een situatie waarin gepest wordt. Daarom schrijft artikel 4c, eerste lid, 
onderdeel c, van de WPO voor dat iedere school de navolgende taken op school belegt bij één persoon:

1. coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school.

2. fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Op onze school gebruiken we een anti-pestprotocol en een protocol tegen online pesten. Beide 
protocollen liggen ter inzage op school. Pestcoördinator op onze school is José Hidding-Serier.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
tevredenheidsonderzoeken en Zien vragenlijst.
Ja, wij monitoren de veiligheid dmv tevredenheidsonderzoeken onder de leerlingen en ouders  en de 
Zien vragenlijst leefklimaat. We bespreken deze resultaten en, indien noodzakelijk, ondernemen we 
actie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. José Hidding-Serier. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via jose_serier@hotmail.com.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Rianne Wierenga. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via r.wierenga@noorderbasis.nl.
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School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Klachtenregeling

We hebben twee contactpersonen waar ouders/leerlingen bij terecht kunnen. Ouders kunnen een 
formele klacht indienen bij de directie. Wanneer de klacht over de directie gaat, kan er een klacht 
worden ingediend bij het bestuur. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school 
in te zien. Daarnaast is er, in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om 
bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.

Vertrouwenspersoon klachtenregeling A. Bloemendal 050-5567021 

Klachtencommissie Klachtencommissie Gereformeerd Primair en Voortgezet Onderwijs, p.a. Marinus 
Postlaan 23 8264 PB  Kampen 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

1. Parro

2. Nieuwsbrief

3. Facebook

4. Twitter

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ouders bij de school betrokken worden. Dit kan door de 
schoolraad (schoolraad.brug@noorderbasis.nl), door schoonmaakavonden, spreekavonden (zes 
momenten), door leuke activiteiten in of buiten de school. Verder wordt er regelmatig een nieuwsbrief 
verzonden waarin ouders altijd worden opgeroepen om met feedback te komen. Er is elke woensdag- 
en vrijdagmorgen een inloopmoment bij de directie van 8:30-9:00 uur. 

Daarnaast is onze houding dat we ouders als partners zien en niet als partij.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit. Leden van de vereniging (is vrijwillig) betalen € 
25,00 per jaar. 

Als er meer kinderen uit één gezin komen passen we een reductieregeling toe voor de ouderbijdrage. 
Voor het tweede kind vragen wij € 40,- en voor het derde € 30,- Een gezin betaalt nooit meer dan € 125,- 
per jaar. De bijdragen worden centraal, vanuit het bestuurskantoor in Noordhorn, geïnd.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Via de Schoolraad 

Bij de volgende activiteiten vragen wij de hulp van ouders:

1. Allerlei activiteiten voor kinderen

2. Schoolraad

3. Vieringen/feestdagen

4. Sportdagen

5. Inloopmoment

6. Inzet sociale media
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit voor schooltijd zelf door te geven. Dit kan bij voorkeur 
telefonisch (0594-502268) en in geval we niet bereikbaar zijn per mail (dir.brug@noorderbasis.nl). 
Liever niet via een ander kind of Parro.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een mail aan de directie kunt u verlof aanvragen.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Deze schoolverzekering hebben we bovenschools geregeld.
Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op De Brug gebruiken wij de toetsen van het Cito volgsysteem of Dia- taal. Voor de groepen 1 en 2 
volgen wij de leerlijnen in Parnassys en nemen we de volgende toetsen af: Cito rekenen voor kleuters en 
Beginnende Geletterdheid voor kleuters. De tussenresultaten worden besproken met het hele team en 
per groep. Dit gebeurt in een analysegesprek tussen de leerkracht en adjunct-directeur van De Brug. Dit 
doen wij twee maal per jaar.

Op basis van de resultaten kijken we waar verbeteringen nodig zijn. Die verbeteringen kunnen op 
groepsniveau nodig zijn, maar ook op schoolniveau.  

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Vanwege de Covid-19 pandemie is de eindtoets voor de kinderen van groep 8 in 2019-2020 afgeschaft. 
We wensen de leerlingen veel goeds op het VO.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,6%

vmbo-k 11,1%

vmbo-(g)t 5,6%

havo 33,3%

havo / vwo 5,6%

vwo 38,9%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

omzien naar elkaar

veiligheidbetrokkenheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Brug wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar 
vinden wij belangrijke waarden. Daar besteden wij iedere dag aandacht aan. Wij willen een positieve 
sfeer in de groepen en op het plein. 

Met de methodiek "Grip op de groep" en de methode "Kwink" werken wij gericht aan de relaties tussen 
de kinderen. Hierdoor leren de kinderen elkaar te vertrouwen en  is er een positieve sfeer in de klassen 
en op het plein. Met het instrument 'Zien' volgen wij de leerlingen in hun sociale ontwikkeling. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Op een ouderavond hebben ouders opgeschreven wat voor hun goed onderwijs is. Daar kwamen de 
waarden: betrokkenheid, veiligheid, identiteit en respect uit. Op een teamvergadering zijn dezelfde 
vragen aan de teamleden gesteld en daar kwamen dezelfde waarden uit. Die vier waarden zijn onze 
kernwaarden geworden. Deze visie dragen we uit in ons dagelijks handelen met kinderen, ouders en 
teamleden. 

We gebruiken nu de methodiek van "Grip op de groep". Hiermee werken we gericht aan een positieve 
sfeer in de klassen en op het plein. De eerste zes weken van het schooljaar doen we iedere dag een 
oefening uit "Grip op de groep". Na iedere vakantie doen we tijdens de eerste week allerlei oefeningen 
die passen bij 'Grip op de groep'. We zien resultaten. Naast "Grip op de groep" hebben we in alle 
groepen de methode "Kwink". Met deze methode werken we gericht aan de sociale emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. 

Voor de screening van problemen in de sociale ontwikkeling gebruiken we het instrument 'Zien'. 

5.5 Kwaliteitszorg

Een keer per vijf weken hebben we bouwoverleggen voor de onderbouw en bovenbouw. Deze 
overleggen zijn gericht op onderwijs. We bespreken onderwerpen, we delen ervaringen en we maken 
afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een borgingsdocument. We zijn steeds gericht op 
ontwikkeling en verbeteren van de leerkrachtvaardigheden en het onderwijs.  

De leraren volgen regelmatig cursussen. Ook bieden we teamscholingen aan. 

We zijn nu bezig met het vastleggen van de kwaliteitszorg in Parnassys. Ook willen we goed leren 
werken met ons nieuwe screeningsinstrument Zien en leren we werken met een nieuwe methode voor 
rekenen en de leerlijn Levelwerk voor hoogbegaafde leerlingen. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45  - 

Maandag: t/m vrijdag van 11:45-12:00 uur eten in de klas.
Vrijdag: Kleuters vrij, gr. 3 t/m Kerst 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Gr 3-8 Maandag, donderdagmiddag

Onze groepen krijgen elke maandag of op de donderdagmiddag een gymles van een bevoegde 
gymdocent. Daarnaast hebben ze twee buitenspeelmomenten op de dinsdag- en donderdagmiddag. 
Wij geloven erin dat beweging een positieve uitwerking heeft op de inzet in de klas.

17



6.3 Vakantierooster

Vrijdagmiddag 9 juli voor de zomervakantie zijn de kinderen 's middags vrij.

Studiedagen zijn nog niet bekend.

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 07 mei 2021

Hemelvaart en  vrijdag er na 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksterweekend 21 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Brug is de Tussen Schoolse Opvang als volgt geregeld: leerkrachten/ouders eten met de kinderen 
en daarna hebben de leerkrachten en de kinderen een half uur pauze. De pleinwacht wordt bij toerbeurt 
(volgens rooster) verzorgd door alle ouders. Twee coördinatoren regelen de pleinwachtzaken. De 
jaarlijkse kosten bedragen per gezin € 30,00. Meer uitgebreide informatie hierover staat in onze 
informatiegids. 

BSO

We werken heel nauw samen met de kinderopvang in Zuidhorn. Kinderen worden naar school gebracht 
en opgehaald.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

met directie woensdag 8:30-9:00 uur

met directie vrijdag 8:30-9:00 uur

Uiteraard is een ander moment ook altijd prima.
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