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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. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool Brakkenstein

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Brakkenstein
Heyendaalseweg 235
6525SG Nijmegen

 0243553559
 http://www.bsbrakkenstein.nl
 info@bsbrakkenstein.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Mandy Gerardu mandy.gerardu@bsbrakkenstein.nl

Bouwcoördinator Onderbouw Nicole Albers nicole.albers@bsbrakkenstein.nl

Bouwcoördinator Bovenbouw Anneke Schouten anneke.schouten@bsbrakkenstein.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

274

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting Sint Josephscholen
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.664
 http://www.josephscholen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507.

Kenmerken van de school

VertrouwenAandacht

Verbindend Groeigericht

Missie en visie

1.2 Missie en visie
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Basisschool Brakkenstein: samen leren, samen zijn!

Mensbeeld

Ieder mens is uniek en beschikt over specifieke mogelijkheden. Gedurende zijn hele leven blijft een 
mens zich ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen een sociale context, dus door en met 
anderen. Hij is in staat om kritisch na te denken over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. 
Hierdoor is hij in staat om keuzes te maken.

Missie

Het is onze missie om op basis van dit mensbeeld het leren en ontwikkelen van kinderen in de 
basisschoolperiode vorm te geven en uit te voeren. Dat betekent dat wij:

• de unieke eigenschappen en specifieke mogelijkheden van ieder kind zien en waarderen 
• in ons handelen gericht zijn op groei en ontwikkeling, van leerlingen, collega’s en onszelf  
• aandacht besteden aan de leeromgeving 
• het leren van en met elkaar stimuleren: leerlingen met leerlingen, leerlingen met professionals, 

professionals met professionals en professionals en leerlingen met ouders 
• onze leerlingen en elkaar uitdagen om kritisch na te denken over zichzelf, anderen en de wereld 

Visie

Basisschool Brakkenstein is een echte wijkschool. Ruim twee derde van alle kinderen uit de wijk zit op 
onze school. Dat is onderscheidend ten opzichte van veel andere stadsscholen. De wijk Brakkenstein is 
ook een beetje ‘een dorp in de stad’. De kinderen komen elkaar niet alleen op school tegen, maar ook 
bij de harmonie, de sportvereniging en bij de vele activiteiten in de wijk. Dat zorgt voor veel verbinding 
tussen kinderen en ouders onderling.

Het karakter van wijkschool betekent dat we een school willen zijn met een visie op leren die een brede 
doelgroep aanspreekt. We omschrijven ons onderwijs als modern traditioneel: eigentijds, maar met het 
traditionele leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. Zoals verwoord in onze missie zien wij het als 
onze taak om de brede basis bij kinderen te ontwikkelen. We zijn niet voor niets een basisschool. Na ons 
doet niemand het meer.

We besteden veel aandacht aan de kernvakken: taal, lezen en rekenen. Het zijn vaardigheden die 
iedereen nodig heeft in het leven. Goed kunnen rekenen en lezen bepaalt in sterke mate het succes 
gedurende de hele schoolperiode en in de latere loopbaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle 
leerlingen, ongeacht (start)niveau, een maximale ontwikkeling hierin doormaken. Het onderwijs van 
die kernvakken gebeurt daarom op een bewezen effectieve manier: volgens het expliciete directe 
instructie model (EDI). Het werken volgens het EDI model biedt veel ruimte voor al die andere aspecten 
in het leren van kinderen die we zo belangrijk vinden: het ontwikkelen van de zelfstandigheid van 
kinderen, het samenwerken met elkaar en de juiste vormen van feedback geven.  

Naast de aandacht voor de kernvakken, richten we ons op een brede (basis)ontwikkeling van kinderen. 
Door het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren bij (met name) de 
zaakvakken (wereldoriëntatie) integreren we de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden zoveel 
mogelijk in het lesaanbod. Leerlingen verdiepen zich als onderzoeker of ontwerper vanuit hun eigen 
vragen in een onderwerp. Voor de creatieve en culturele vakken vormen de leerlijnen en leerdoelen van 
het primair onderwijs de basis. We zetten waar mogelijk vakleerkrachten in en de leerlingen werken 
hier regelmatig samen met leerlingen uit andere groepen en/of leerjaren. We noemen 
dit groepsdoorbrekend werken. Dat past bij Brakkenstein: die wijkschool, waar we samen leren en 
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samen zijn.

Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en warme (leer)omgeving. Waar kinderen, medewerkers én 
ouders zich op hun gemak voelen en met plezier naartoe komen. Want dat is de basis om te leren en te 
groeien. Ons nieuwe schoolgebouw, waar we sinds augustus 2018 in gehuisvest zijn, draagt daar 
natuurlijk aan bij. Maar uiteindelijk creëren we die veilige haven natuurlijk met de mensen die er 
werken. Leerkrachten en alle andere medewerkers die met aandacht, vertrouwen, in verbinding en 
groeigericht werken aan de ontwikkeling van alle leerlingen.

Identiteit

Het fundament voor onze identiteit is de kwaliteit van de interactie, oftewel de wijze waarop we met 
elkaar omgaan. Dit op alle niveaus, op basis van onze primaire taak: goed onderwijs verzorgen voor alle 
kinderen op onze scholen. Onze inspiratiebron is de joods-christelijke traditie en ons normen- en 
waardenkader komt volledig overeen met algemeen humanistische uitgangspunten. Wij werken vanuit 
de overtuiging dat ieder mens respect verdient en dat de maatschappij erbij gebaat is dat wij 
waardering hebben voor het eigene van de ander. 

We besteden expliciet aandacht aan de verschillende geestelijke stromingen. In onze lessen 
levensbeschouwing maken wij gebruik van leskisten “Samen leven” ontworpen door de Stichting 
Onderwijs en Levensbeschouwing. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming en 
ontwikkeling vanuit de leefwereld van kinderen. 
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In schooljaar 2021-2022 hebben wij 11 groepen:

• 3 groepen 1-2
• 2 groepen 3
• 1 groep 4
• 1 groep 5
• 1 groep 6
• 1 groep 7
• 1 groep 7-8
• 1 groep 8

Het aantal leerlingen per klas varieert en ligt over het algemeen tussen de 27 en 32 leerlingen. Op de 
website van de school staat een overzicht van de groepen en leerkrachten.

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

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

Taal-lezen-
voorbereidend schrijven 3 u 30 min 3 u 30 min

Rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 5 uur 5 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 4 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Overig
7 u 30 min 7 u 30 min

We werken in de kleutergroepen met de methode Kleuterplein. In schooljaar 2021-2022 starten we met 
de nieuwste editie van deze methode.  Alle kleuterdomeinen zijn in deze methode verwerkt, met een 
volwaardige leerlijn per domein. De methode dient als basis en wordt aangevuld met o.a. eigen 
materialen en digitale hulpmiddelen (programma's). Zo zorgen we voor een beredeneerd aanbod voor 
onze leerlingen. 

Het is lastig om per vak aan te geven hoeveel onderwijstijd daaraan wordt besteed, omdat veelal 
integraal wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de leerling. Per activiteit komen dus meerdere 
vakgebieden aan bod. De tabel is dus puur een indicatie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de tabel is weergegeven hoe de onderwijstijd per week is verdeeld over de verschillende vakgebieden 
en onderdelen. Dit is een indicatie. Een leerkracht kan altijd kleine aanpassingen doen in de 
onderwijstijd als daar aanleiding toe is of gedurende het jaar spelen met de tijdverdeling. Er wordt 
vooral gekeken naar de leerdoelen en de wijze waarop deze worden behaald. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 4 u 30 min 4 uur 3 u 30 min 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 u 30 min 5 uur 5 uur 4 u 45 min 4 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 2 uur 2 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Studievaardigheden
30 min 30 min 45 min 45 min

Overig
3 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 u 30 min
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Onder overig valt o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, het zelfstandig werken (o.a. aan de weektaak) 
en de kleine ochtendpauze.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Combinatielokaal, te gebruiken voor o.a. handvaardigheidslessen
• Buitenlokaal
• Extern: huur van gymzaal voor groepen 3-8
• Extern: groepsabonnementen bij de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid 

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Bij ziekte of afwezigheid van een van de leerkrachten wordt geprobeerd een invaller te vinden. 
Stichting Sint Josephscholen heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen 
worden op een van de 14 scholen van de stichting. Daarnaast heeft de stichting een contract met 
IPPON. IPPON heeft ook een vervangingspool van leerkrachten die ingezet kunnen worden. 

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden de volgende stappen doorlopen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Op basisschool Brakkenstein werken ongeveer 25 personeelsleden. Het team bestaat uit een directeur, 
een intern begeleider, twee bouwcoördinatoren (bovenbouw en onderbouw), ongeveer 20 
groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten Gymnastiek, een vakleerkracht Muziek, een leerkracht 
Plusklas, een conciërge en een administratief medewerker. 

Bij de creatieve vakken worden de groepen gedurende twee blokken van 6-8 weken gecombineerd en 
wordt er zogenaamd 'groepsdoorbrekend' gewerkt per bouw. We zetten dan de leerkrachten in voor de 
vakken waar zij hun expertise op hebben, zoals bijvoorbeeld handvaardigheid.

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met KION.

In Nijmegen werken we met een warme overdracht (Plus)

Warme overdracht is het mondelinge overleg (kan ook telefonisch) tussen betrokkenen uit de 
voorschoolse voorziening of consultatiebureau en de basisschool. Om een soepele overgang van een 
voorschoolse voorziening naar de basisschool te bewerkstelligen, worden de zogenaamde 
overdrachtsformulieren met informatie over het kind besproken. Dit geldt voor alle kinderen die naar 
een basisschool gaan.

Warme overdracht plus is het mondelinge overleg tussen betrokkenen uit de voorschoolse voorziening 
of consultatiebureau, de basisschool en de ouders. Om een soepele overgang van een voorschoolse 
voorziening naar de basisschool te bewerkstelligen, worden de zogenaamde overdrachtsformulieren 
met informatie over het kind besproken.

Criteria warme overdracht plus:

• Voor kinderen met een VVE indicatie
• Voor kinderen die extra of specifieke ondersteuning nodig hebben
• Voor kinderen die in een zorgtraject zitten
• Ter beoordeling van de voorschoolse voorziening als er zorgen zijn

2.3 Aanbod voor het jonge kind

1. Een externe oplossing
Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.

2. Een interne oplossing
Er zijn verschillende interne oplossingen. Deze worden in onderstaande volgorde doorlopen: 

A. Eigen leerkrachten die parttime werken, worden benaderd of zij een dag extra kunnen en willen 
werken. Indien mogelijk gaan deze leerkrachten voor de klas.
B. Waar mogelijk zetten we stagiaires onder verantwoordelijkheid van de directie in om les te geven 
aan (een deel van) de klas.
C. De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Dit doen we alleen als de afwezigheidsmelding ’s 
morgens vroeg pas bekend is. We vragen ouders die hun kind komen brengen of zij de mogelijkheid 
hebben om hun zoon of dochter thuis op te vangen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die 
verdeeld worden een pakket met werk klaar liggen.

3. Geen oplossing
De leerlingen blijven thuis. Dit doen we alleen als we dit de dag van tevoren aan ouders kenbaar kunnen 
maken. U krijgt dan een melding via Social Schools. Een groep blijft nooit langer dan een dag achter 
elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan 
neemt na een dag thuisblijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een andere 
groep thuis.
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N.B. 1 Indien de basisschool en de voorschoolse voorziening het wenselijk vinden om bij alle kinderen 
een warme overdracht plus uit te voeren, dan is aan hen om te organiseren, uit te voeren en te 
bekostigen.

N.B. 2 Indien ouders aangeven aanwezig te willen zijn bij de warme overdracht (dan wordt het een 
warme overdracht plus), dan is het aan de samenwerkingspartners om hier een antwoord op te geven.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Schoolontwikkeling

Vanuit onze visie op leren hebben we onze ambities geformuleerd. Deze hebben we in ons schoolplan 
vertaald naar zes streefbeelden. Op basis daarvan wordt elk jaar een jaarplan opgesteld. Per 
ontwikkeldoel wordt beschreven wat het doel is, de gewenste eindopbrengst, de mijlpalen (specifiek 
voor het betreffende schooljaar), het benodigde budget en de verwachte tijdsinvestering.

De streefbeelden voor de periode 2020-2024:

1. In 2024 is er sprake van een duidelijke structuur en een rustige leeromgeving. We hebben afspraken 
op school- en groepsniveau die expliciet worden uitgedragen en nageleefd en we zijn alert op het 
persoonlijk welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen en collega’s. We besteden impliciet én 
expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling van onze 
leerlingen. Er is sprake van een doorgaande lijn in deze ontwikkeling.
2. In 2024 stemmen we ons onderwijs voor de kernvakken (rekenen, taal en lezen) af op de behoeften 
en potentie van onze doelgroep (op basis van schoolweging en spreiding). De cruciale leerdoelen zijn 
bekend en we zetten die methodes in die ons optimaal ondersteunen in het bereiken van die 
leerdoelen. We spreken hoge verwachtingen uit naar alle kinderen. We werken volgens het Expliciete 
Directe Instructiemodel (EDI). Waar nodig en mogelijk, kiezen we voor verrijken en/of verbreden van 
het aanbod.
3. In 2024 is basisschool Brakkenstein een plek waar we met en van elkaar (blijven) leren: leerlingen met 
leerlingen, leerlingen met leerkrachten, en teamleden met teamleden. De gesprekkencyclus is volledig 
ingebed. We blijven met elkaar in gesprek over onze professionele en persoonlijke ontwikkeling, en 
dagen elkaar hier ook op uit.
4. In 2024 praten leerling, leerkracht en ouder op regelmatige basis over de ontwikkeling van de 
leerling, op basis van het nieuw ontwikkelde “groeidocument”. Er is sprake van een logische lijn van 
groep 1 tot en met 8 in het volgen en vastleggen van die ontwikkeling en in de wijze waarop we 
daarover in gesprek zijn.
5. In 2024 hebben we een duidelijk aanbod gericht op de brede vorming van onze leerlingen. Dit betreft 
zowel de culturele en creatieve vorming als het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden en de 
executieve functies. Dit laatste gebeurt door de zaakvakken aan te bieden volgens de principes van 
ontwerpend en onderzoekend leren. Door middel van variatie in werkvormen, passend bij leerdoel en 

Doelen in het 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.

10



leerling, creëren we actieve en betrokken leerlingen.
6. In 2024 is er sprake van een logische schoolgrootte en groepsindeling en een daarbij passend 
leerlingplafond en aantal lokalen.

In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met de acties binnen de verschillende ontwikkeldoelen. De 
evaluatie van deze ontwikkeldoelen (schoolontwikkeling) is vastgelegd in een apart document. In deze 
schoolgids geven we de belangrijkste punten weer:

- We zijn gestart met de implementatie van het expliciete directe instructiemodel binnen het kernvak 
Rekenen. We hebben 2 teamtrainingen gevolgd en leerkrachten hebben gezamenlijk lessen voorbereid. 
Door de lockdown en de aangepaste onderwijskalender na heropening van de scholen, zijn de geplande 
onderlinge lesobservaties niet gedaan. Deze zijn doorgeschoven naar het jaarplan 2021-2022. 

- De oriëntatie en besluitvorming voor de nieuwe rekenmethode heeft plaatsgevonden. Vanaf 
schooljaar 2021-2022 gaan we werken met 2 nieuwe methodes: Getal & Ruimte junior voor de groepen 
4 tot en met 8 en SemSom voor groep 3. Deze methodes sluiten aan bij onze visie en ook bij de EDI 
werkwijze.

- De visie op kleuteronderwijs is herijkt en op basis daarvan is bepaald op welke wijze wij de komende 
jaren ons kleuteronderwijs willen inrichten. Dit is gedaan onder leiding van een externe 
onderwijsadviseur (specialist Jonge Kind). Er is een bewuste keuze gemaakt om wel met een methode 
te blijven werken als basis voor ons aanbod. Dit is de vernieuwde versie van Kleuterplein geworden. 

- We hebben het beleid Begaafden opgesteld en zijn gestart met de acties die vanuit het beleid zijn 
opgesteld. In de groepen 1-2 en 3 is de quickscan t.b.v. signalering van meer- en hoogbegaafdheid voor 
het eerst uitgevoerd. Komend schooljaar wordt dit vervolgd en krijgt deze signalering een vaste plek in 
de jaarlijkse onderwijskalender.

- Voor het streefbeeld m.b.t de brede vorming heeft de werkgroep W.O. een beleidsplan en plan van 
aanpak opgesteld rondom het aanbod voor de zaakvakken met daarin veel aandacht voor de integratie 
van de executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden. Afgelopen jaar is er een project uitgevoerd op 
basis van de principes van Ontwerpend en onderzoekend leren in de groepen 3 tot en met 8. 

- Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de verschillende schooltijdenmodellen en na een traject met 
peiling onder ouders en team is het besluit genomen om met ingang van schooljaar 2021-2022 over te 
stappen op het vijf gelijke dagenmodel. De MR heeft ingestemd met dit besluit.

Naast de voortgang op deze doelen, hadden we dit jaar te maken met de coronacrisis en alle 
maatregelen die van invloed waren op ons onderwijs. Dit zorgde deels voor bijstelling in (het tempo 
van) de plannen, maar heeft ook geleid tot mooie ontwikkelingen. De grootste ontwikkeling betreft de 
digitale transitie en de vaardigheden die het team heeft opgedaan met de inzet van digitale middelen 
in het onderwijs en specifiek het online lesgeven (en zelfs hybride vormen van lesgeven). 

Voor 2021-2022 geldt dat we vooral de ingezette weg vervolgen. De focus ligt op de volgende 
ontwikkeldoelen in het schoolplan:

1. Opbrengstgericht werken en de aansluiting bij onze schoolweging
2. Vervolgimplementatie EDI, waarbij de focus ligt op het toepassen van de opgedane kennis en het 
leren met elkaar. Dit krijgt o.a. vorm door externe coaching en onderlinge lesobservaties.
3. Doorontwikkeling kleuteronderwijs. De methode is gekozen en aangeschaft en de vervolgstap is een 
goede implementatie. Dit gaan we onder leiding van de externe adviseur doen. 
4. We gaan verder bouwen aan een professionele schoolcultuur en een lerende organisatie. Door 
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corona hebben we elkaar als team veel minder live samengewerkt. In 2021-2022 willen we daarom extra 
aandacht besteden aan het leren met en van elkaar. Dit zit ook in de andere ontwikkeldoelen, zoals de 
onderlinge lesobservaties. Maar we verder met het traject dat we in 2020 zijn gestart: het kennen en 
vooral inzetten van elkaar kwaliteiten.

In ons jaarplan staan alle ontwikkeldoelen uitgebreid opgenomen. We willen dit jaarplan op een visuele 
manier ook communiceren naar alle ouders.

Kwaliteitszorg (kwaliteit primaire proces)

Wij willen graag dat alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. We kijken hierbij natuurlijk naar de 
opbrengsten van de kernvakken taal, rekenen en lezen, maar ook naar de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De kwaliteitszorg (continu verbeteren en borgen van de kwaliteit van het primaire proces 
- het leren en ontwikkelen van kinderen) is op onze school als volgt georganiseerd.

De normen die we gesteld hebben voor de referentieniveaus gelden als uitgangspunt. De ambities op 
schoolniveau worden vervolgens vertaald naar groepsniveau. De leerkrachten maken groepsplannen. 
We monitoren de ontwikkeling en opbrengsten met behulp van methodegebonden toetsen en de CITO-
LOVS toetsen (de zgn. methode ongebonden toetsen). 

Twee keer per jaar wordt de schoolzelfevaluatie (SZE) opgesteld na de afname van de Cito 
middentoetsen (M) en eindtoetsen (E). Hierin worden de positieve zaken en de zorgsignalen 
beschreven. In geval van zorgsignalen wordt een oorzaakanalyse gedaan en worden actiepunten 
geformuleerd en in gang gezet.

De toetsanalyses op groeps- en individueel niveau worden door de ib’er besproken met de 
groepsleerkrachten, in bijzijn van de bouwcoördinator. Specifieke interventies die betrekking hebben 
op groeps- of individueel niveau staan vermeld in het groepsoverzicht van de groep.

De wijze waarop wij onze kwaliteitszorg hebben ingericht, is te vinden onder het kopje Doelen 
schoolplan. Monitoring is een van de stappen in de totale PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus die wij 
doorlopen. Dit geldt zowel voor de primaire processen (onderwijs, zorg) als voor de doelen die zijn 
geformuleerd m.b.t. de schoolontwikkeling. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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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.

Basisschool Brakkenstein heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve 
interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen. Ook heeft de school mogelijkheden om kinderen te begeleiden met 
ondersteuningsbehoeften op fysiek, medisch of sociaal-emotioneel vlak. Er wordt per kind bekeken in 
hoeverre de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze 
specifieke situatie. Hieronder staan de verschillende ondersteuningsniveaus beschreven. 

Ondersteuningsniveaus 

De ondersteuning aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten zorgniveaus. De 
school kan met het in kaart brengen van de diverse zorgniveaus zicht krijgen op de zorgbehoefte van 
alle leerlingen op school en in een groep. 

Ondersteuningsniveau 1 
Dit betreft alle leerlingen. Het onderwijs binnen de groep wordt verzorgd door de groepsleerkracht en 
daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften. De aanpak in de groep wordt beschreven in 
het groepsplan. 

Ondersteuningsniveau 2 
Indien de ondersteuning op zorgniveau 1 niet voldoende is, wordt deze leerling in niveau 2 geplaatst. 
De leerkracht biedt extra ondersteuning aan die leerlingen die dat nodig blijken te hebben. De extra 9 
ondersteuning wordt omschreven in het groepsplan. De leerkracht informeert ouders over de 
specifieke aanpak van hun kind. 

Ondersteuningsniveau 3 
Indien de ondersteuning op zorgniveau 2 niet voldoende is, wordt de leerling in niveau 3 geplaatst. De 
intern begeleider wordt betrokken door de leerkracht voor verdere analyse en coaching en 
ondersteuning van de leerkracht. Indien nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld, zoals 
onderwijsondersteuning vanuit het ondersteuningsplatform, Sterker Sociaal Werk, de School als 
Vindplaats of de orthopedagoog van de Stichting St. Josephscholen. De aanpak wordt vastgelegd in het 
groepsplan of individueel handelingsplan. De leerkracht informeert, eventueel samen met de intern 
begeleider, de ouders. Indien er externe partijen worden ingeschakeld, wordt altijd vooraf toestemming 
aan ouders gevraagd. 

Ondersteuningsniveau 4 
De school is handelingsverlegen en er wordt, in overleg met ouders, externe hulp van een specialist 
ingeroepen. Het is ook mogelijk dat er een psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd wordt. De 
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leerling wordt besproken in het brede schoolondersteuningsteam (BSOT). Bij deze bespreking worden 
de ouders altijd uitgenodigd. Op basis van adviezen uit observaties en onderzoek wordt een 
(individueel)handelingsplan/ aanpak opgesteld en uitgevoerd. 

Ondersteuningsniveau 5 
Wanneer de geboden hulp ontoereikend is, komt vanuit het BSOT het advies de leerling te verwijzen 
naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Deze verwijzing wordt via het 
BSOT aangevraagd bij de Commissie van Toestemming (CvT).

Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning en zorg die wij kunnen bieden in het kader van 
Passend Onderwijs, verwijzen wij naar het volledige Schoolondersteuningsprofiel in de bijlage. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 3

Taalspecialist 1

Anti-pestcoördinator 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en warme (leer)omgeving, waar kinderen, medewerkers én 
ouders zich op hun gemak voelen en met plezier naartoe komen. Dit staat ook zo in onze visie 
beschreven. Die veilige omgeving creëren we samen. We werken nog niet schoolbreed met een vaste 
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsvorming. Wel starten we elk 
jaar met de Gouden Weken, waarin onderdelen uit meerdere methoden en programma's verweven 
zitten. Het is gericht op positieve groepsvorming. 

De school waarborgt de veiligheid van kinderen en teamleden. Veiligheid kan worden onderverdeeld in 
fysieke en sociale veiligheid. We beschikken over een plan sociale veiligheid, waarin ons beleid en onze 
aanpak staat beschreven op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, 
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Het anti-pest protocol is in dit plan geïntegreerd. Dit plan 
heeft betrekking op leerlingen en teamleden. 

Hoewel aan preventie veel aandacht wordt besteed, kan het voorkomen dat er toch sprake is van een 
incident. We hebben een stappenplan vastgesteld om op een adequate wijze te kunnen handelen.

Ouders en medewerkers worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de 
leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument. Deze uitkomsten worden 
aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs. 
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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.
Ouders en medewerkers worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de 
leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument, namelijk de 
leerlingtevredenheidsmeting van Vensters die door leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 zelf wordt 
ingevuld. Deze uitkomsten worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Schouten anneke.schouten@bsbrakkenstein.nl

vertrouwenspersoon Hoftijzer annet.hoftijzer@bsbrakkenstein.nl
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Contact en communicatie met ouders gebeurt op de volgende manieren: 

• Informatieavonden bij start schooljaar
• Startgesprekken ouder-kind
• Voortgangsgesprekken/Rapportgesprekken
• Individuele contacten indien ontwikkeling of andere situaties daartoe aanleiding geven (op 

initiatief van leerkracht of ouders).
• Schriftelijke communicatie via Social Schools, met o.a. een periodieke nieuwsbrief schoolbreed 

en frequente informatievoorziening schoolbreed en op groepsniveau.

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen 
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we 
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders 
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed 
geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. 

Ouderbetrokkenheid

In het visietraject hebben we als team samen met de aanwezige ouders uitvoerig stilgestaan bij de 
relatie tussen school en ouder. Specifiek is invulling gegeven aan ieders rol en verantwoordelijkheid. 
Gezamenlijk is hieruit het volgende ideaalbeeld geformuleerd:

De ideaal verantwoordelijke professional ..

• biedt een veilige basis voor de leerlingen;
• heeft elk kind goed in beeld;
• blijft zichzelf ontwikkelen en zet zijn eigen kwaliteiten in voor de gehele schoolgemeenschap en 

schoolontwikkeling;
• is een rolmodel voor het kind door het juiste voorbeeld te geven.

De ideaal verantwoordelijke ouder..

• biedt een veilige basis voor het kind;
• heeft zijn eigen kind goed in beeld;
• is respectvol en uit zich constructief of positief kritisch naar de professional;
• is een rolmodel voor het kind door het juiste voorbeeld te geven.

Deze verantwoordelijkheden of omschrijvingen sluiten aan bij de kernwaarden zoals deze in het 
visietraject zijn bepaald.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Het kan helaas voorkomen dat er klachten ontstaan. Klachten worden binnen alle scholen van de 
Stichting St. Josephscholen serieus genomen en het uitgangspunt is om er gezamenlijk uit te komen. 

Stappen

Volgens de klachtenregeling die binnen de Stichting St. Josephscholen gehanteerd wordt, is de eerste 
stap om de klacht met de leerkracht te bespreken. Indien u en de leerkracht er samen niet uitkomen, 
bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de schooldirecteur. Als dit gesprek niet tot 
tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot de bestuurder van de Stichting St. Josephscholen. 

Officiële klacht

Als u na deze stappen toch nog een officiële klacht wil indienen, dan kunt u terecht bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De Stichting St. Josephscholen is aangesloten bij deze 
onafhankelijke klachtencommissie, waaraan zowel ouders en leerlingen als personeelsleden een klacht 
kunnen voorleggen.In het geval van een klacht, zal deze klachtencommissie een oordeel geven over de 
gegrondheid van de klacht en mogelijk adviseren over de te treffen maatregelen. Dit oordeel en de 
aanbevelingen gaan naar de bestuurder van de St. Josephscholen (het bevoegd gezag), die hierover 
uiteindelijk beslist. 

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is te bereiken via:

Postbus 85191
3598 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
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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.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen van de school. De OR wil een bijdrage geven aan de 
positieve ontwikkeling van de school, en kinderen een fijne, leuke en leerzame tijd bezorgen buiten het 
door school aangeboden reguliere onderwijsprogramma. De OR int de vrijwillige ouderbijdrage en 
organiseert in samenspraak met de school extra activiteiten en biedt hiervoor voorzieningen. Denk aan 
de vieringen van sinterklaas en kerst, culturele activiteiten, sportdag en schoolreisjes.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en 
het functioneren van de school. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Deze 
vertegenwoordigers zitten in de MR zonder last of ruggenspraak.De taken en rechten van de MR zijn 
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Voor de onderwerpen die in de WMS 
genoemd zijn, dient de schoolleiding advies of instemming te vragen aan de MR of een specifieke 
geleding.
De notulen van de MR zijn in te zien op de website van de school. De oudergeleding zorgt daarnaast na 
elke MR-vergadering voor een korte update vanuit de MR. Deze wordt verstuurd via Social Schools. De 
MR is te bereiken per e-mail: mr@bsbrakkenstein.nl

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Sint 
Josephscholen. Hierin zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd. Deze raad houdt zich bezig 
met bovenschoolse zaken. 

Klassenouders

Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. Zij ondersteunen bij het opzetten en organiseren van 
groepsactiviteiten. Schoolbreed worden ouders o.a. bij de volgende vieringen en activiteiten ingezet:

• Sportactiviteiten
• Doe-dagen
• Sinterklaas
• Kerstviering
• Carnaval
• Avondvierdaagse
• Excursies
• Schoolreisjes
• Schoolkamp
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Doedag

• Kleine klassenuitgaven

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

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

Extra bijdrage schoolkamp groep 8

Indien u een gezinsinkomen heeft dat lager is dan circa 120 % van het sociaal minimum, dan kunt u voor 
de ouderbijdrage een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen. Voor meer informatie: 
www.leergeld.nl.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Indien uw kind ziek is, kunt u dit op lesdagen voor 08.00 uur op de volgende manieren doorgeven:

• Via Social Schools, optie Absentiemelding
• Telefonisch
• Mondeling bij de conciërge of de leerkracht.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Op de website van de school (www.bsbrakkenstein.nl) vindt u onder het kopje 'Voor ouders' het 

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.

19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


aanvraagformulier verlof. U kunt dit formulier downloaden, invullen en per e-mail aanleveren bij de 
directie. Het e-mailadres staat vermeld op de website, bij het formulier.

4.4 Inschrijven voor de basisschool

Het aanmelden van kinderen voor een basisschool is in Nijmegen centraal geregeld. Deze centrale 
aanmelding wordt geregeld door Schoolwijzer Nijmegen. Op de site van Schoolwijzer 
Nijmegen www.schoolwijzernijmegen.nl kunt u uw zoon of dochter aanmelden.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We maken gebruik van leerlingvolgsystemen bij het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van 
leerlingen. 

Cognitieve ontwikkeling 

Groep 1-2

In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van KIJK. We volgen het functioneren van het kind tijdens de 
alledaagse onderwijsactiviteiten zoals de kringactiviteiten, spelen, werken, gedrag, taal, rekenen, het 
waarnemen, luisteren, bewegen en de redzaamheid. Het scoren gaat digitaal. Deze wijze van het 
volgen van de ontwikkeling voldoet aan de eisen van de inspectie. 

Groepen 3 tot en met 8 

Vanaf groep 3 worden de leerlingen gevolgd door middel van methode gebonden toetsen, het CITO-
LOVS en door observaties. Voor aanvankelijk lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels en 
wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode-toetsen. Van het CITO- LOVS worden de volgende 
toetsen afgenomen: spelling, DMT (technisch lezen), begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Deze 
toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen, afhankelijk van de groep en de toets. De 
afnamemomenten worden jaarlijks vastgelegd in de toets kalender. Onze school maakt gebruik van de 
richtlijnen uit het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” en uit het “Protocol Ernstige RekenWiskunde 
problemen en Dyscalculie” om respectievelijk de lees- en spellingvaardigheden en de 
rekenvaardigheden van de leerlingen zo goed mogelijk te volgen.

Groepen 1 tot en met 8

Eind schooljaar 2020-2021 zijn we gestart we met het systematisch signaleren van een mogelijke 
ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt deze signalering standaard 
opgenomen in onze jaarkalender. We beginnen hiermee in de groepen 1-2 en 3. We volgen het Digitaal 
handelingsprotocol begaafdheid (DHH). Dit omvat de modules quickscan, signalering, diagnose, 
leerlingbegeleiding en evaluatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling volgen wij uiteraard ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van 
onze leerlingen. Dit doen wij onder andere met behulp van Viseon. Ook wordt jaarlijks een sociogram 
gemaakt van de groep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie in het hoofdstuk 
Veiligheid en naar het plan Sociale veiligheid. 

Tot slot zijn voor ons de start- en ontwikkel/voortgangsgesprekken van grote waarde als het gaat om de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Twee keer per jaar voeren wij deze gesprekken. Vanaf groep 3 doen 
we dit met leerling en ouders, in groep 1-2 alleen met ouders. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

De afgelopen jaren scoort basisschool Brakkenstein boven de norm die door de Inspectie van het 
onderwijs is vastgesteld. Dit geldt zowel voor de afgelopen jaren op basis van het oude model als voor 
schooljaar 2020-2021 waarbij voor het eerst het nieuwe onderwijsresultatenmodel is gehanteerd.

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.

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. 
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Als school zoomen we in op deze resultaten. We hebben gekeken naar onze resultaten m.b.t. het 
fundamentele niveau en het streefniveau, en we hebben ingezoomd op alle onderdelen binnen de 
kernvakken. 

We hebben geconcludeerd dat het percentage leerlingen dat zowel het fundamentele niveau behaalt 
als het percentage leerlingen dat het streefniveau behaalt hoger ligt dan het gemiddelde van alle 
scholen met een vergelijkbare schoolweging. Ook ligt het resultaat ruim boven de zogenaamde 
signaleringswaarden die de inspectie hanteert. 

Wel zien we verschillen als we de resultaten uitsplitsen naar de vakken. Voor het vak Taal 
(taalverzorging en lezen) scoren we ruim boven het gemiddelde en de signaleringswaarde. Voor het vak 
Rekenen doen we het goed wat betreft het behalen van het fundamentele niveau. Er ligt echter een 
uitdaging wat betreft het percentage leerlingen dat het streefniveau behaalt. We hebben dit dan ook 
als aandachtspunt benoemd en meegenomen in ons jaarplan 2021-2022. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Brakkenstein
99,0%

97,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Basisschool Brakkenstein
69,6%

68,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (58,6%)

Vergelijkbare scholen
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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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 6,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 9,1%

vmbo-(g)t 18,2%

vmbo-(g)t / havo 2,3%

havo 31,8%

havo / vwo 9,1%

vwo 22,7%

Met ons schooladvies streven wij ernaar onze leerlingen te verwijzen naar het voor hem of haar best 
passende niveau van voortgezet onderwijs. Het is een goed onderbouwd en overlegd advies dat door de 
school gegeven wordt. Bij de totstandkoming zijn meerdere leerkrachten, de intern begeleider en het 
schoolmanagement team nauw betrokken. Het adviestraject, dat start halverwege groep 7, in in een 
apart protocol beschreven. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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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.

Groeigericht

Vertrouwen en verbindendAandacht

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze leerkrachten hebben onder andere een vormende (opvoedende) taak. We vinden het belangrijk 
dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Dit komt ook terug in het 
mensbeeld. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een 
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Deze schoolplanperiode zetten we in op een duidelijke lijn en schoolbrede afspraken en werken we aan 
het impliciet en expliciet opnemen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming 
in ons aanbod. Er vindt ook besluitvorming plaats over het al dan niet werken met een methode of 
programma op dit vlak. 

De kernwaarden van onze school vormen de basis van het pedagogisch klimaat en het pedagogisch 
handelen. Ze zijn het uitgangspunt voor de schoolbrede afspraken die we in schooljaar 2020-2021 
herijken en de groepsafspraken die elke groep aan het begin van het schooljaar samen opstelt. 

Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en warme (leer)omgeving, waar kinderen, medewerkers én 
ouders zich op hun gemak voelen en met plezier naartoe komen. Dit staat ook zo in onze visie 
beschreven. Die veilige omgeving creëren we samen. We werken nog niet schoolbreed met een vaste 
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsvorming. Wel starten we elk 
jaar met de Gouden Weken, waarin onderdelen uit meerdere methoden en programma's verweven 
zitten. Het is gericht op positieve groepsvorming. Deze schoolplanperiode is een schoolbrede aanpak 
een van de grote ontwikkeldoelen. Dit is ook terug te zien onder het kopje Prioriteiten in Hoofdstuk 1.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kion, 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 Kion, BSO De Heiweg, BSO Struin en BSO 
Rijk van Nijmegen, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Naast de buitenschoolse opvang van Kion in het gebouw van basisschool Brakkenstein, kunt u ook 
kiezen voor buitenschoolse opvang door een aanbieder die dit elders organiseert.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 13:45  - 

Dinsdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 13:45  - 

Woensdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 13:45  - 

Donderdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 13:45  - 

Vrijdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 13:45  - 
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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 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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