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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u suggesties hebben om de inhoud en de
leesbaarheid van deze schoolgids te verbeteren, horen wij dat graag van u.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
Namens het team van Cbs de Brug,
Woulinda van Tiggelen
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Christelijke Basisschool De Brug
Brugstraat 2
5165CA Waspik
 0416311379
 http://www.cbsdebrug.nl
 directie@cbsdebrug.nl
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Schoolbestuur
Ver. Herv. Chr. Schoolonderw. te Waspik
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 107
 http://www.cbsdebrug.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

W. van Tiggelen-van de Vendel

directie@cbsdebrug.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

107

2020-2021

De Brug heeft te maken met een groei van het aantal leerlingen. Enerzijds heeft dit te maken met ons
nieuwe schoolgebouw, wat staat in een wijk waar veel gebouwd wordt. Anderzijds staan we, door onze
kleinschaligheid, bekend om goede individuele aandacht en saamhorigheid, we kennen elk kind en
zijn/haar ouders. In februari 2020 zijn we gestart met een 2e kleutergroep.

1.2

Missie en visie

3

Kenmerken van de school
individuele aandacht

voorbereiding op de toekomst

een veilige school

saamhorigheid

kleinschalig

Missie en visie
Op CBS De Brug maak je een goede start! Naast leerprestaties vinden we het vanuit onze ProtestantsChristelijke identiteit belangrijk dat we elkaar ruimte geven, elkaar waarderen en respecteren. We
streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. Onze
identiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoelen wij dat
we kinderen vertrouwd maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid,
vergeving en vertrouwen. We helpen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en
vertrouwen hebben in het leven in een blijvend veranderende samenleving.
Dagelijks bespreken we onderwerpen die het wereldbeeld van het kind vormen. Naar aanleiding van
actuele gebeurtenissen of Bijbelverhalen uit de methode “Kind op Maandag” gaan we het gesprek aan
met de leerlingen, zodat ze hun eigen levensbeschouwing ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ieder kind moet zich
geaccepteerd voelen, onafhankelijk van geloof, ras, sekse, taal of culturele achtergrond. Kinderen die
zich geaccepteerd weten, voelen zich veilig. Je veilig voelen is een van de basisvoorwaarden om je goed
te kunnen ontwikkelen.
Onze school is een kleinere school, waar alle leerkrachten de kinderen kennen en de kinderen alle
leerkrachten kennen. Op het plein spelen oudere en jongere kinderen met elkaar, dit bevordert de
saamhorigheid. Tevens worden onze ouders nauw betrokken bij ons onderwijs, samen staan we voor de
opvoeding van uw kind(eren)!

Identiteit
CBS de Brug is een open christelijke school. Wij zijn een school voor iedereen die waarde hecht aan
christelijk onderwijs. Voor de ene ouder heeft dat vooral met geloof te maken, terwijl een andere ouder
de normen en waarden vooral belangrijk vindt. De Bijbel, het geloof in God en de christelijke waarden
zijn een inspiratiebron voor ons. Je kind merkt dat op school aan de Bijbelverhalen, de liedjes en de
vieringen met kerst en Pasen.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het ook
belangrijk vinden dat onze leerlingen in een multiculturele samenleving kennismaken met een
diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan verschillende geestelijke stromingen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

6 uur

6 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

5 uur

5 uur

taal
rekenen
schrijven
levensbeschouwing
sociale vaardigheden
creatieve, constructieve
en kunstzinnige vorming
engels
muziek
verkeer
spel en beweging
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 uur

4 uur

3 u 10 min

3 u 10 min

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 u 45 min

2 uur

2 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

35 min

35 min

1 u 30 min

2 u 15 min

3 uur

3 uur

2 u 45 min

2 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
schrijven
spelling
sociale emotionele
vorming
huiswerk
muziek
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

verkeer
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

schoolbibliotheek
orthotheek
traplift

Het team

De buurtsportcoaches van het Beweegburo verzorgen de gymlessen van onze leerlingen.
Tijdens deze lessen zijn de leerkrachten vrij geroosterd in het kader van werkdrukverlaging.
De gymlessen worden gegeven in Sporthal Waspik.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de ouders om 8.15 u bij de sporthal gebracht. Zij
worden door de leerkrachten opgehaald en meegenomen naar school.
De groepen 7 en 8 worden onder schooltijd door de leerkracht naar de sporthal gebracht en gehaald.
De groepen 5 en 6 worden door de leerkracht bij de sporthal gebracht en zij mogen na afloop van de
gymles vanuit de sporthal naar huis.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Op onze school werken 2 fulltime leerkrachten en 7 parttime leerkrachten. Daarnaast hebben we een
Intern Begeleider en een conciërge/schoolondersteuner.
Wanneer een leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, proberen onze teamleden hun collega te
vervangen. Wanneer dit lastig is, zullen we extern op zoek gaan naar een vervang(st)er.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met De Schat en Holder den Bolder.
Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met
kinderopvangorganisatie de Schat, maar deze vindt niet plaats in de school. Elke dag komt een
medewerkster van de Schat de kinderen op school halen en neemt hen mee naar hun locatie. Ook
werken we samen met Peuterspeelzaal Holder den Bolder in Waspik.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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.

Doelen in het schoolplan
Het huidige schoolplan is het schoolplan van Cbs de Brug, dat in 2019 voor vier jaar is opgesteld. Voor
de schoolplanperiode 2019-2023 hebben we vanuit de specialismen voor de verschillende domeinen
aandachtspunten en doelen geformuleerd. In de jaarplannen werken we deze doelen verder concreet
uit.
We richten ons op 7 hoofdthema's:
1. Instructie geven volgens het EDI-model
2. Jonge Kind (ontdekkend & onderzoekend leren, thematisch werken)
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3. Doorgaande ontwikkeling
4. Hoog- en meerbegaafdheid
5. Lezen
6. Eigenaarschap leerlingen
7. Werken met thema- en blokplannen

Hoe bereiken we deze doelen?
Kwaliteitszorg
Als kwaliteitsinstrument gebruiken we het model van de PO-raad ‘Regie op onderwijskwaliteit’. We
werken voortdurend aan de schoolontwikkeling en aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. We
hebben daarvoor schoolspecifieke streefdoelen per vakgebied vastgesteld. De opbrengsten en de
analyses worden gebruikt om het onderwijs af te stemmen, zowel op leerling-en groepsniveau als op
schoolniveau. De Eindtoets (IEP) gebruiken we als dubbelcheck en voor een eventuele bijstelling van
het schooladvies naar boven. Twee keer per jaar worden de toetsresultaten geanalyseerd en
geëvalueerd. We laten ons werk beoordelen, zoals in de jaarlijkse leerling- en
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en in de tweejaarlijkse oudertevredenheidsonderzoeken. Ook
vindt er elke twee jaar een audit plaats op school, zodat onafhankelijke externen de kwaliteit van onze
school kunnen beoordelen.

9

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Onderwijs
Op de Brug werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo,
instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven we hoge doelen stellen.
Plusgroep
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft de Brug een plusgroep op dinsdagmiddag voor zowel de
midden- als bovenbouw.
Dyslexie
Op de Brug hebben we ruime ervaring met dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en
begeleiding door dyslectische kinderen extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast
lesmateriaal aan te bieden.
Fysieke beperking
We hebben beperkte ervaring met ernstige gehoorproblemen en complexere fysieke beperkingen. Ons
gebouw is rolstoeltoegankelijk. We beschikken over een invalidentoilet en een traplift.
ZAT
Sinds schooljaar 2020-2021 hebben we een eigen ZorgAdviesTeam. Dit team bestaat uit de Intern
Begeleider, de Ambulant Begeleider, Schoolarts en/of Jeugdverpleegkundige van de GGD, directeur en
eventuele externen.
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

7

Remedial teacher

1

ZorgAdviesTeam

-

Ambulant Begeleider

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
We vinden het het allerbelangrijkst dat kinderen zich veilig en fijn voelen op school. Dat is de
belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. Voor een goede sfeer zijn regels en afspraken nodig.
Jaarlijks stellen we met alle leerlingen klassenregels en afspraken op. Deze hangen op een duidelijk
zichtbare plaats en in de klassen en alle leerlingen ondertekenen deze afspraken.
Tevens werken wij met de methode Kwink: een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief
burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van
een veilige groep. Deze methode sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Doordat wij een kleinere school zijn, hebben de leerkrachten vaak gesprekjes met leerlingen en houden
zij op deze manier een vinger aan de pols. Doordat er goed onderling overleg is binnen het team, spelen
leerkrachten adequaat in op pestgedrag.
Functie

Naam

E-mailadres

vertrouwenspersoon

van Emden - Bekendam

hannekevanemden@cbsdebrug.nl

vertrouwenspersoon

van Tiggelen - van de Vendel
externe vertrouwenspersoon
GGD: 088- 3686759.

directie@cbsdebrug.nl

vertrouwenspersoon
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk en heel fijn voor je kind! Educatief
partnerschap noemen we dat. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling
en het welbevinden van je kind. Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
de driehoek kind-ouders-school zo in te richten dat het kind voldoende ruimte krijgt om zich te
ontwikkelen en eigenaarschap te tonen, passend bij de leeftijd. Ouders zijn ervaringsdeskundige als het
gaat om hun kind. De leerkracht is als professional verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de
aanpak op school. We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en ook over het wel
en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis
op de hoogte houdt.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De schoolapp is het belangrijkste middel van communicatie met de ouders.
Een paar mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Belangrijke nieuwsberichten worden middels push-berichten aan de ouders doorgegeven.
Het huiswerk van de kinderen staat op de app.
Ziekmeldingen en Verlof aanvragen kunnen door de ouders via de app worden doorgegeven.
Ouders kunnen zich aanmelden als hulpouder.
Er is een foto-archief.
Workshops en activiteiten Sport na School worden via de app bekend gemaakt, enz.

Klachtenregeling
Intern.
In eerste instantie zullen we ons uiterste best doen uw eventuele klachten binnen eigen gelederen op te
lossen. Indien u klachten heeft kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Indien u
klachten heeft over het functioneren van de directeur zelf, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de
voorzitter van het bestuur. Indien u uw klacht niet aan de directeur, noch aan het bestuur wenst voor te
leggen, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon, mevr. H. van Emden (tevens IBer) De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zonodig
begeleidt zij de klager bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van
aangifte bij politie of justitie. Zij beoordeelt of een klacht moet worden doorverwezen naar de
landelijke klachtencommissie.
Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school.
Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien
aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een
klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze
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website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het
schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van
klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht
voorleggen aan de LKC. De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te
lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur
of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de
klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de
school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden
en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl Onderwijsgeschillen biedt ook
mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor
een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele
procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact
opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via
telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl. De LKC is te bereiken bij
Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te
vinden over klachtbehandeling.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderklankbordgroep
Koffie-ochtenden met ouders

•

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad die elke school hoort te hebben. Deze
bestaat uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel
betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een
aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de
medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de
medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.
Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod komen zijn bijvoorbeeld: het schoolplan,
het formatieplan, het zorgplan, personeelsbeleid en de vakantieplanning. U leest hierover meer
in het MR reglement. De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee
leerkrachten, gekozen voor een periode van vier jaar. Iedere ouder kan zich beschikbaar stellen
als kandidaat.
De Ouderraad is een fijne groep denkers, doeners en een combinatie daarvan. Met elkaar
proberen zij van iedere activiteit een feest te maken voor de kinderen. Te denken valt aan het
Sinterklaasfeest, Kerst, versieren van de hal, Kerstknutsel, Kerstlunch, Koningsspelen, enz.

•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00
Daarvan bekostigen we:
•

Laatste schooldag

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Voor ouders van leerlingen uit groep 1 geldt, dat als uw kind voor januari op school komt, u het hele
bedrag verschuldigd bent. Komt uw eerste kind na januari in groep 1, dan bent u slechts de helft
verschuldigd.
De genoemde bedragen zullen jaarlijks op basis van kostenontwikkeling wegens inflatie aangepast
worden. Ouders mogen niet verplicht gesteld worden tot het betalen van de ouderbijdrage.
Van de ouderbijdragen worden activiteiten gefinancierd die niet door de Rijksoverheid worden
gesubsidieerd. Te denken valt hierbij aan: Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen, excursies,
uitstapjes, schoolreis en -kamp, etc. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter en heeft dan ook
geen wettelijke grond.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Om uw kind(eren) ziek te melden, hoeft u niet meer naar school te bellen.
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via onze schoolapp.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Wilt u een verlofaanvraag doen voor uw kind(eren), kunt u dit makkelijk doen via onze schoolapp.

4.4

Toelatingsbeleid

Nieuwe leerlingen zijn gedurende het hele jaar welkom. Graag vertellen we u in een
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kennismakingsgesprek en een rondleiding hoe we lesgeven. De meeste ouders komen voor een
gesprek als hun peuter 3 jaar is. Meldt u dus bijtijds aan voor een kennismakingsafspraak. We kijken in
het gesprek of ons onderwijs optimaal aansluit bij de eventuele (extra)ondersteuningsbehoeften van
uw kind. Nadat het aanmeldingsformulier is ingeleverd, ontvangt u binnen zes weken een schriftelijke
bevestiging dat uw zoon of dochter welkom is. Ook wordt hierin vermeld in welke groep hij/zij wordt
geplaatst.
U krijgt een rondleiding als de school in volle gang is. Dan proeft u de sfeer en ziet u hoe kinderen les
krijgen. Tijdens de rondleiding en het gesprek is er alle ruimte om uw vragen te stellen. U krijgt een
informatiepakketje mee voor thuis. Een overstap vindt bij voorkeur plaats bij de start van het
schooljaar, tenzij u gedurende het schooljaar verhuist naar Waspik.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van elk kind gebruiken we methodegebonden toetsen. Zo
weten we in welke mate uw kind de aangeboden lesstof beheerst. Met methode-onafhankelijke
toetsen over een langere periode onderzoeken we hoe uw kind het geleerde kan toepassen in een
andere context. Hiervoor nemen we 2x per jaar de Cito LeerlingVolgSysteem toetsen af. Deze toetsen
behandelen de onderwijsgebieden lezen, rekenen, taal en spelling.
Aan de hand van al deze toetsen stellen we interventies op om onze manier van onderwijs te
continueren of bij te stellen, met name richting de leerlingen.

5.2

Resultaten eindtoets

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.
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Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets
laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.
Op onze school nemen we, naast de Drempeltoets in november, in april de IEP-eindtoets af.
De drempeltoets geeft in november al een indicatie voor het onderwijsniveau in het VO. In februari
krijgen de leerlingen een definitief advies van de leerkracht, waarmee zij zich aan gaan melden op hun
volgende school. Scoort de leerling op de eindtoets 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.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,2%

Christelijke Basisschool De Brug

94,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
59,2%

Christelijke Basisschool De Brug

57,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

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.

5.3

Schooladviezen

De adviezen die in het schooljaar 2020-2021 zijn gegeven, kunt u lezen bij het onderdeel 'Resultaten
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eindtoets'.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,4%

vmbo-k

7,7%

vmbo-(g)t

23,1%

vmbo-(g)t / havo

15,4%

havo

7,7%

havo / vwo

7,7%

vwo

23,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

eerlijkheid

vertrouwen

respect

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ieder kind moet zich
geaccepteerd voelen, onafhankelijk van geloof, ras, sekse, taal of culturele achtergrond. Kinderen die
zich geaccepteerd weten, voelen zich veilig. Je veilig voelen is een van de basisvoorwaarden om je goed
te kunnen ontwikkelen.
Onze identiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoelen
wij dat we kinderen vertrouwd maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid,
verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We helpen kinderen opvoeden tot mensen, die open
staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. We bieden ruimte aan ieder individu en er is
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respect voor ieders inbreng.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op Cbs de Brug worden KIJK (groepen 1 en 2) en Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) in de
groepen 3 t/m 8 ingezet om de sociale veiligheid en de veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren
en te kunnen verbeteren. De vragenlijsten worden jaarlijks in het najaar en het voorjaar afgenomen. De
uitkomsten worden gebruikt om, waar nodig, interventies te plegen.
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zullen we gebruik gaan maken van ZIEN, een andere
observatielijst voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:15 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:15 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:15 - 12:15

- 12:15

-

Donderdag

-

08:15 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:00 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Dinsdag: Mogelijkheid voor deelname aan workshops na school
Donderdag: Mogelijkheid om deel te nemen aan Sport na School
Vrijdag: De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 u uit.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf de Schat, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en Kinderdagverblijf De Schat en
Beweegburo, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Op dinsdagen kunnen kinderen na schooltijd van 14.30 - 15.30 u meedoen met de verrassend leuke
workshops die worden aangeboden. De workshops zijn gericht op hun talentontwikkeling en ze leren
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allerlei nieuwe dingen. Hierbij valt te denken aan hout branden, muziekinstrument (leren) bespelen,
bloemschikken, Mad Science, techniek en nog veel meer. Deze workshops zijn geschikt voor kinderen
uit de groepen 3 t/m 8.
Op donderdag kunnen kinderen na schooltijd van 15.00 - 16.00 u meedoen aan Sport na School. De
school heeft op donderdag Sportcentrum Waspik gehuurd en zal daar een Sport- en Spelmiddag
organiseren voor alle kinderen die dat leuk vinden. De kinderen die hieraan mee willen doen worden
van 14.15 uur tot 14.45 uur door de school opgevangen. Onder begeleiding worden de kinderen naar de
sporthal gebracht en daar neemt de buurtsportcoach (BSC) de begeleiding over. Sport na School is
beschikbaar voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8.
Het is ook mogelijk dat kinderen vanuit school naar de BSO gaan. Deze kinderen worden door een
medewerkster op school opgehaald. Wij werken samen met Kinderdagverblijf De Schat.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober 2021

31 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

HePivakantie

26 mei 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

04 september 2022
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