
Onderwijsdoelen

De Branding, leren voor het leven!

Doelen van het onderwijs

Wij zijn een christelijke school en werken vanuit onze kernwaarden:

veiligheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We hebben

vertrouwen in God en de medemens. We gaan met respect om met God,

elkaar en de wereld om ons heen. We stimuleren de kinderen ook om dit

vertrouwen te hebben en leren hen om anderen te accepteren zoals ze zijn. 

God heeft ons geschapen als uniek mens, ieder met zijn eigen talenten. Die

talenten mogen we ontdekken en ontwikkelen. Daarom gaan wij voor

talentgericht onderwijs, waarbij we oog hebben voor al onze kinderen en hen

begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen talenten.

Eenieder, die de uitgangspunten en doelen van onze school respecteert, is

van harte welkom.



Bij ons op De Branding:

Beginnen we de dag met God en vragen we met eerbied Zijn hulp voor

de dag.

Vieren we samen de christelijke feestdagen op school of in de kerk.

Gaan we op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om. We zijn

te vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid en hebben respect voor de

ander.

Leren we op een eenduidige positieve manier omgangsvormen en

verwachtingen aan, vanuit onze waarden en normen.

Bieden we duidelijkheid en zijn we voorspelbaar, waardoor we weten

wat we van elkaar kunnen verwachten.

Leren we kinderen een positief kritische kijk op de samenleving te

ontwikkelen, eerst vanuit de eigen leefomgeving om uiteindelijk te

weten welke rechten en plichten ze hebben in de maatschappij.

Werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerlingen

zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd.

Is het uitgangspunt: een heldere passende instructie aan alle kinderen,

in groepjes en op maat, waarbij zelfstandig werken en samenwerken

belangrijk zijn.

Worden digitale middelen bewust ingezet ter ondersteuning van ons

onderwijs en leren we de kinderen hiermee omgaan.

Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in de cognitieve,

a�ectieve en creatieve ontwikkeling van leerlingen. We werken

doelgericht en e�ciënt aan een doorgaande lijn, waarbij we de

leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor het eigen leerproces.

Bieden we de kinderen ruimte om eigen talenten te verkennen, te

ontdekken, te verdiepen en daar plezier aan te beleven.

Bieden we rijk en uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt

geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is

tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend

leren is hierbij een middel.

Zet de school het beleid uit. Ouders worden actief betrokken bij de

school en het onderwijsproces. Hierbij hechten we grote waarde aan



een helder en transparant contact, in het belang van een positieve

samenwerking.

Zijn we steeds bezig ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen

we door scholing te volgen en te leren van en met elkaar. Door

samenwerking en inzet van onze talenten, werken we als lerend team

met plezier aan kwalitatief goed onderwijs.

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat zien wij als belangrijke voorwaarde. Als een kind

zich goed voelt, kan het tot leren komen. Wij werken vanuit vier

kernwaarden: Veiligheid, Respect, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. 

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke basis voor ons allemaal. Je moet je veilig kunnen

voelen bij ons op school. Het gaat hierbij om fysieke, pedagogische en sociale

veiligheid. 

Respect

Respect gaat om luisteren naar elkaar, acceptatie van elkaar en zorg voor

elkaar en de omgeving. We accepteren ieders eigenheid, maar niet elk

gedrag. 

Vertrouwen

We hebben vertrouwen in elkaar en zijn ook te vertrouwen. We werken

samen, kunnen bij elkaar terecht met zorgen en problemen en delen vreugde

en verdriet. 

Verantwoordelijkheid

We hebben en nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Samen

zorgen we voor een nette en �jne school en goed onderwijs, waarin er wordt

geleerd en plezier gemaakt kan worden. 

Deze kernwaarden worden in het begin van het schooljaar herhaald en in

deze ‘gouden weken’ wordt er bewust ingezet op groepsvorming in de



nieuwe groep. Ook werken wij met de aanpak van PBS om

gedragsverwachtingen die bij onze kernwaarden horen aan te leren en te

bekrachtigen.

De school als oefenplaats voor burgerschap

De school is een samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar

leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om

succesvol deel te nemen aan de samenleving. Of je er nu bewust sturing aan

geeft of niet, leerlingen leren gedrag aan. Die oefenplaats vorm je samen:

leraren, ondersteunende personeel, leerlingen en ouders. Met elkaar geef je

dagelijks vorm aan burgerschapsvorming. In alles wat er wordt gezegd,

gedaan of gelaten, wordt er vormgegeven aan de oefenplaats voor

burgerschap en de waarden van de democratie.

Daarnaast werken we met de methode Kwink, voor onze sociaal-emotionele

lessen. In deze lessen leren, bespreken en oefenen we hoe je op een prettige

manier met elkaar omgaat. 

Het sociaal emotioneel welbevinden wordt ook jaarlijks gemeten met de

Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). Bij alle kinderen vanaf groep 1

tot en met 8 wordt deze lijst door de leerkracht ingevuld. Vanaf groep 6 doen

de leerlingen dit ook zelf. De resultaten worden bekeken en besproken. Op

basis van deze resultaten, observaties en de tevredenheidspeilingen bekijken

wij of er actiepunten zijn ten aanzien van het welbevinden.

Ontwikkeling op onze school

Als school zijn we blijvend in ontwikkeling. Wel kiezen we elk jaar een aantal

focusdoelen uit, die ook worden beschreven in ons jaarplan. Dit jaar hebben

we daarin ook actiepunten opgenomen die naar voren komen uit de analyse

die is gemaakt na de lockdown periode vanwege Corona.



Het komende jaar zullen we ons als team richten op het versterken van een

professionele cultuur, waarin we met en van elkaar leren en elkaars talenten

inzetten. We hebben dit schooljaar te maken gehad met vertrek van collega’s

en het vertrek van de directeur. Hierdoor is het nodig om als team de

samenwerking te versterken en bepaalde basisafspraken weer op te frissen

met elkaar, de leerlingen en hun ouders. 

Daarnaast zullen we ons richten de verdere implementatie van de

rekenmethode en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over

begrijpend lezen. Om een goede les te geven, die aansluit bij de ontwikkeling

en behoefte van de kinderen en moeten we de methodiek goed kennen en

kritisch blijven kijken naar het aanbod. 

Verdere ontwikkelingen zijn een verdieping op Positive Behavior Support.

Welke interventie kan geboden worden wanneer alleen positief bevestigen

van gedragsverwachtingen niet meer toereikend zijn en er te veel

gedragsincidenten plaatsvinden? PBS belicht de Sociale cohesie op

gelijkwaardigheid en gedeelde waarden ongeacht ieders achtergrond. Het

gaat om het leren samenleven met elkaar.

Ook gaan we de methodiek van IPC het komende schooljaar verder

implementeren vanuit de early years (kleutergroepen) en in groep 3 (in

samenhang met Lijn 3)Verder is vanuit onderzoek (LIO-stage) gebleken dat

wij niet de uren maken die nodig zijn om deze kerndoeldekkend te laten zijn.

Middels de juiste wijze van de implementatie van IPC (International Primary

Curriculum) werken de leerkrachten aan overkoepelend thema’s waarin alle

zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Onderling met elkaar verbonden.

Leren verbanden zien tussen de vakken, leren denken vanuit verschillende

invalshoeken. Onze ambitie is om leerlingen tools en kennis aan te reiken om

de wereld om hen heen in al zijn facetten beter te begrijpen én zelf te

kunnen gaan begrijpen met aandacht voor persoonlijke talenten en de

talenten van een ander.” Wetenschap/Techniek en Burgerschap worden op

deze manier ook vormgegeven binnen de school.‘Ik, wij en de wereld om mij

heen’. Stichting Leerkracht is bedoeld om de verbetercultuur in de school te



optimaliseren. Zodat er een focus en ritmiek ontstaat van re�ecteren op

eigen gedrag en kwaliteit. Komend schooljaar zal er aandacht zijn voor de

leerling arena. Een leerlingarena is een actieve werkvorm waarbij een groep

leerlingen om input wordt gevraagd. Zij beantwoorden vragen van het

lerarenteam over een bepaald onderwerp. Wat zouden jullie bijvoorbeeld

kunnen verbeteren aan het onderwijs? Hoe denken de leerlingen over een

bepaald thema? Met de opgehaalde informatie kunnen we gezamenlijk

verbeterdoelen formuleren. Ook vanuit het Tevredenheidsonderzoek (WMK)

is gebleken dat leerlingen hier binnen de Branding behoefte aan hebben.’De

stem van de leerling’ zorgt voor meer betrokkenheid in de eigen leercultuur

en het eigen leerproces.



Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een

basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van drie toetsjaren

op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die

voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspeci�eke

signaleringswaarden (45,5%), die passen bij de leerlingpopulatie. Door

Corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van

3 jaar feitelijk over 2 jaar gaat (2019 en 2021). Voor onze eigen analyse kijken

we ook naar de speci�eke scores in een schooljaar en de trends die we

daarin zien. Op onze school maken we gebruik van de IEP-eindtoets.

Onderwijsresultaten

De scores van de school zijn de afgelopen jaren als
volgt:

In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de

Corona schoolsluiting door de overheid is afgelast.

2020-2021: 75,8

2017-2018: 81,3



Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/swifterbant/22630/de-branding/


De Branding is een dorpsschool, waar de populatie erg divers is. Dit zien we

terug in de scores, maar ook in onze uitstroom. Onze leerlingen stromen uit

op allerlei niveaus. Het belangrijkste vinden wij: een kind bieden wat hij nodig

heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het uitstroomniveau moet

passen bij de mogelijkheden en talenten van het kind.

Uitstroomtabel



Toelichting op de resultaten

De scores van De Branding zitten de afgelopen jaren ruim boven de

ondergrens (de signaleringswaarde). Het afgelopen schooljaar lag de score

van de eindtoets boven het landelijk gemiddelde. De scores die we zien

vinden we passend bij de populatie van de school. We hebben op school te

maken met uiteenlopende niveaus, wat terug te zien is in de scores. De

afgelopen jaren zien we dat het percentage leerlingen dat 1F niveau en 1S/2F

niveau behaald iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde. We bieden de

kinderen zoveel mogelijk instructie op niveau aan, waardoor we de

ontwikkelingskansen optimaal benutten.

Dit jaar ligt ook het percentage 1S/2Fs iets lager dan het landelijk

gemiddelde. De Branding scoorde 60,9 en het percentage 1s/2f landelijk is

60,2, wat voor ons klopt met het beeld dat we hadden van deze groep.

Daarbij hebben deze leerlingen eind groep 7 en wederom in groep 8 een

periode van thuisonderwijs gehad, wat voor sommige kinderen e�ect heeft

gehad op de ontwikkeling. De e�ecten hiervan hebben we als school

uitgebreid geanalyseerd en d.m.v. de NPO gelden zetten we voor het

komende schooljaar gerichte acties in om de vertraagde leergroei die bij

bepaalde leerlingen ontstaan te verhelpen.

Wanneer we de eindtoets bekijken vanuit de drie vakgebieden (Lezen, Taal

en Rekenen) zien we dat lezen al jaren hoger ligt dan de andere twee vakken.

Rekenen ligt al jaren in verhouding lager. Na onderzoek is afgelopen

schooljaar besloten een nieuwe rekenmethode aan te scha�en. Maar het

heeft even tijd nodig om het e�ect hiervan te kunnen meten. We hopen dit in

de komende jaren te zien.



Leerlingaantallen



Kwaliteitsbeleid

De Branding is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze

scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting

Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden.

Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. De Branding sluit daar

graag bij aan.

De ontwikkeling van het onderwijs op De Branding gaat stapsgewijs. Vanuit

een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt

het onderwijs verzorgd en ontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in het

schoolplan.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is niets meer en minder dan zorgen voor een goede kwaliteit. Wat je

onder goede kwaliteit verstaat kan per school verschillen. We stellen onszelf steeds de

volgende vragen:

Doen we de goede dingen?



Doen we de dingen goed?

Vinden anderen dat ook?

Hoe weten we dat?

Wat doen we met die wetenschap?

Op de volgende manieren werkt De Branding aan de kwaliteit:

1. Waardering van het team

Teamleden vullen tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in. De uitkomst

hiervan wordt verwerkt en besproken met het team. We gebruiken dit om ons

onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden er regelmatig teamgesprekken en

individuele gesprekken gevoerd over de kwaliteit van ons onderwijs. In mei 2022 is

er een Tevredenheidsonderzoek afgenomen. De respons was hoog.Leerkrachten

geven aan nog steeds niet helder te hebben wat de visie en missie van de school is

op leren. Door veel wisseling in het lerarenteam en een startende directeur is dit

niet vreemd. Het komende jaar zullen we samen met thema’s als identiteit, visie op

burgerschap aandacht hebben voor de inhoudelijke kant. En de visie/missie

opfrissen en opnieuw vaststellen.

2. Waardering van ouders en leerlingen

Ouders en kinderen worden om het jaar gevraagd een tevredenheidsonderzoek in

te vullen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt en besproken in het team, met de

MR en de bestuurder. We weten op die manier hoe u als ouders tegen het door

ons aangeboden onderwijs aankijkt. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek een

belangrijk gegeven om ons verder te kunnen verbeteren.De deelname van de

leerlingen was zeer hoog. Leerlingen missen dat hun stem gehoord wordt en dat

er naschoolse activiteiten georganiseerd worden.Ook de inrichting van de school

hebben ze ideeën over.Dat is mooi want samen met de “ruimte vrouwen”zal het

komende jaar gekeken worden naar Codenz kleuren en passend bij de visie/missie

van thematisch onderwijs kunnen leerlingen een goede bijdrage leveren met hun

behoeften van werkruimtes en werkplekken. Ook ouders hebben de

betrokkenheid gemist. Respons van ouders was laag dus we mogen voorzichtig

zijn met het trekken van conclusies. Maar het spreekt voor zich dat communicatie

anders dan via een ouderapp (Parro) vraagt, om meer persoonlijk contact en

ouders te ontmoeten om zo in gesprek te zijn met over het onderwijs aan hun

kind(eren.



3. Waardering maatschappij/externen

We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school,

bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en andere

partners. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.

4. Leeropbrengsten en evaluaties

Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van

methodegebonden toetsen, leerstof onafhankelijke toetsen en observaties in ons

leerlingvolgsysteem Parnassys. De kleuters toetsen we niet, zij worden gevolgd

met behulp van een observatiesysteem (Onderbouwd). De leeropbrengsten

worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. De

ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de

resultaten, observaties en gesprekken. Als de leerling zich conform de verwachting

ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij

afwijkingen hieraan wordt naar de oorzaak gezocht en ondersteuning geboden.

Jaarlijks vinden ook evaluaties plaats van de schoolontwikkeling en de

beleidsvoornemens. We analyseren of de ingezette ontwikkelingen resultaat

hadden. Deze analyses worden door het team gedaan. Aan de hand van de

resultaten van bovengenoemde onderdelen kan bijstelling van kwaliteitsbewaking

dan wel het schoolplan plaatsvinden.Het afgelopen schooljaar is hier een

verbeterslag in gemaakt. Leerkrachten kunnen nu beter duiden waardoor

opbrengsten soms lager uitvallen. Het komende schooljaar zullen we ons hier

verder in bekwamen onder begeleiding van een nieuwe Intern Begeleider.

5. Tevredenheidsonderzoek

De waardering vanuit de ouders is positief, maar deze is niet heel recent

afgenomen. Dit wordt in het nieuwe schooljaar opnieuw gedaan. Het team heeft

deze onlangs wel opnieuw ingevuld. Hieruit komen het schoolklimaat en de

ouderbetrokkenheid naar voren als aandachtspunten, als gevolg van afgelopen

schooljaar met Corona en de wisselingen in leerkrachten. Deze actiepunten zijn

opgenomen in het jaarplan.



Urenverdeling

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren per schooljaar bepaald. Vanaf

februari 2006 is er 'keuzevrijheid' voor het basisonderwijs met betrekking tot

onderwijstijd. In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

Het afscha�en van het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag

les mogen geven. Wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in

acht nemen.

Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren

onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880

uur per schooljaar) en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940

uur per schooljaar).

Binnen onze schoolorganisatie ligt de onderwijstijd van alle groepen hoger dan de

minimumeis.

Op de Branding maken wij de volgende uren per week:

Continurooster

Wij werken met een continurooster, waarbij alle kinderen op school blijven eten. Dit

gebeurt in de klas en daarnaast gaan de groepen tussen de middag ook naar buiten. Op

het plein hebben we ondersteuning van pleinouders, welke een kleine vergoeding

krijgen voor hun hulp. Mocht u hier interesse voor hebben, dan horen we dat graag. We

vragen hiervoor een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Onderwijstijden per week: 

Maandag 8.30 – 14.30

Dinsdag 8.30 – 14.30

Woensdag 8.30 – 12.15 

Donderdag 8.30 – 14.30



Vrijdag 8.30 – 14.30 (groep 1 t/m 4 heeft om 12.00 uur vrij) 

We kijken jaarlijks hoe we per groep de onderwijstijd per vak verdelen. Dit hangt af van

wat de groep nodig heeft.



Onderwijsbehoefte

Ondersteuning van het jonge kind

Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op de sociale- en emotionele

ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spel, taal en motoriek. Dit wordt

gedaan door het bieden van gestructureerde speel-leeromgeving ; het

wennen aan het naar school gaan en het leren met elkaar om te gaan. Leren

gebeurt in de kleutergroepen veel door spelen en ontdekken. We kiezen als

school bewust voor een combinatiegroep 1/2 bij de kleuters, omdat in beide

groepen grotendeels aan dezelfde doelen wordt gewerkt en de kinderen veel

van elkaar leren. Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs en per kind wordt

gekeken wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, dit doet ieder

kind in zijn eigen tempo. Wanneer nodig wordt er extra stimulering en

ondersteuning gegeven door de leerkracht of onderwijsassistent. 

Thematisch werken

Er wordt gewerkt vanuit een thema en de meeste vakken komen in

samenhang aan de orde. Diverse thema’s worden gezamenlijk vastgesteld.

Binnen Early Years Primary Curriculum wat in de groepen 4 t/m 8 al

ingevoerd is als (IPC) worden thema’s die hebben te maken met de tijd van

het jaar of wat de methode Onderbouwd biedt.Onderbouwd volgt peuters en

kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod.Door dagelijkse

een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast



te leggen ontstaat er een volgmodel. 

Spelend leren

Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is

veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor bijna alle vakken.

In de groepen 1 en 2 worden (ook op speelse wijze) activiteiten aangeboden

die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Halverwege groep 2 wordt gekeken of een kind toe is aan groep 3. Wanneer

een kind na groep 2 nog niet ‘rijp’ is voor groep 3 adviseren we een jaar

langer groep 2, bijvoorbeeld omdat hij/zij in de herfst pas 6 jaar wordt. Dit

gaat altijd in overleg met u als ouders en met onze IB’er.

Groep 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 worden er vakken aangeboden. Deze worden visueel gemaakt

met dagritmekaarten. Deze hangen voorin de klas. Aan het begin van de dag

wordt de dag met de kinderen doorgesproken. In de hogere groepen leren

kinderen ook om zelfstandig te werken aan taken, waar ze een week de tijd

voor krijgen. De kinderen moeten deze taak zelf inplannen en maken. Er

wordt ook ‘bloktijd’ ingeroosterd, waarop kinderen tijd krijgen aan deze

weektaken te werken. De leerkracht heeft dan tijd om kinderen die extra

begeleiding nodig hebben te ondersteunen. Deze manier van werken geeft

de kinderen zelfstandigheid.



Speciale zorg voor kinderen met speci�eke
behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-

ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder

kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het

ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een

Christiaan Huygens afdeling, en een Huis van Onderwijs om tegemoet te

komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning. Dit doen we

met het samenwerkingsverband en waar nodig in samenwerking met

jeugdzorg en gemeente. Hoe we dit op school hebben georganiseerd hebben

we beschreven in ons schoolondersteuningspro�el, dat u op deze website

kunt raadplegen.

Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van

hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de

werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de

onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed

onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze



gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds

voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij

pro�teren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en

oplossingen.



Klachten en veiligheid

Wat te doen bij con�icten?

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken. We hechten

veel waarde aan het partnerschap tussen leerling, ouder en leerkracht. Toch

kan het gebeuren dat een leerling, ouder of personeelslid niet tevreden is

over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

We vragen u eerst te praten met de persoon met wie u een probleem heeft.

Mocht u niet tevreden zijn, kunt u de schoolleiding raadplegen. Ook kunt u

terecht bij de voorzitter van het College van Bestuur. Mocht de klacht nog

niet zijn opgelost, kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Daar is een zorgvuldige procedure voor. Die moet er voor zorgen dat

klachten zo goed mogelijk worden beoordeeld. Het doel is dat niet alleen de

klager maar ook de school daar beter van wordt: als het goed is, lost de

school de klachten zelf op en leert ze er van.

Klachtenregeling

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar

een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. U kunt

deze hier downloaden.

Lees meer op codenz.nl

https://www.codenz.nl/voor-ouders#klachtenregeling


Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Binnen Stichting Codenz heeft de gedragscode een belangrijke plaats.

Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Als eerste doel vormen de

gedragsregels een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Van belang is

wel dat iedereen binnen de organisatie bekend is met de regels.

Op de tweede plaats bieden gedragsregels een handvat om vast te stellen of

er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen disciplinair

opgetreden moet worden.

Voor wie is de gedragscode bestemd

De gedragscode van onze school is bestemd voor alle mensen werkzaam

binnen onze school, de leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere

personen die werkzaamheden (professioneel en/of vrijwillig) in de school

verrichten.

Doel

Het doel van een gedragscode is het scheppen van een klimaat op school dat

zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. Een dergelijk klimaat

is een voorwaarde voor alle mensen in een schoolgemeenschap om een

optimale leer- en werkomgeving te creëren. Nadrukkelijk dient opgemerkt te

worden dat het niet zo is, dat niet als ongewenst beschreven gedrag, goed

gedrag is.

Tevens is het zeker niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane

omgaan van mensen met elkaar in de weg staat.

Onze vertrouwenspersonen zijn: Ada Groenewoud en Conny Douma.



Veiligheidsbeleid

De Codenz-scholen evalueren het veiligheidsbeleid en de voortgang van het plan van

aanpak regelmatig. Jaarlijks wordt vastgesteld of de risico-inventarisatie en –evaluatie

nog actueel is. Zo nodig wordt deze opnieuw uitgevoerd. Om een adequaat beleid te

voeren op het gebied van agressie, geweld en dergelijke overlegt de werkgroep

regelmatig over dit onderwerp.

Lilian Licht is onze coördinator sociale veiligheid.

De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen als er gepest

wordt. Daarnaast kunt u bij de coördinator terecht.

Schorsen en verwijderen

Binnen Codenz zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen bij ernstig

grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school kunnen worden ontzegd voor een

periode van maximaal 5 dagen. De schooldirecteur en het bestuur stemmen dit altijd

samen af. Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het onderwijsproces van de

leerling of andere leerlingen te waarborgen, kan worden overgegaan tot verwijdering.

De school is dan verplicht een andere school te vinden. Beide maatregelen worden

schriftelijk en mondeling met ouders gedeeld. Bezwaar tegen een schorsing of

verwijdering kan gemaakt maken bij het bestuur. Schorsing en verwijdering stemmen

we indien nodig af met medewerkers van het samenwerkingsverband, leerplicht en de

inspectie.



Meldcode huiselijk geweld

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk

geweld en/of kindermishandeling. Binnen Codenz is een stappenplan gemaakt dat

aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

1. in kaart brengen van signalen

2. overleggen met deskundigen

3. gesprek met de ouders

4. inschatting maken van risico’s

5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Het stappenplan helpt de scholen op een goede manier om te gaan met deze

problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat

eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachto�er zijn (of dreigen te worden) van

huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Download de gedragscode:

codenz.nl/downloads

https://www.codenz.nl/downloads


Bedrijfshulpverleners

De Arbowet verplicht om leerkrachten tot bedrijfshulpverlener op te leiden. Een aantal

leerkrachten is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgt jaarlijks een opfriscursus van

een dag. Er komen tijdens de cursus drie onderdelen aan bod:

1. brandpreventie en brandbestrijding;

2. evacuatie;

3. EHBO en reanimatie.

In het calamiteitenplan staat omschreven hoe de leerkracht moet handelen bij een

calamiteit. Elk cursusjaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Verzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de



ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel

en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien

een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en

tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van

betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade

(kapotte bril, �ets, enzovoort.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school

actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten

gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en

buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade

die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft

een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school

(of zij die voor de school optreden) moet(en) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van eigen

onrechtmatigheid.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.

Leerlingen (of, als zij jonger dan 14 jaar zijn, hun ouders) zijn primair zelf

verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of

tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen

schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk

voor. Het is dus van belang dat ouders een aansprakelijkheidsverzekering hebben

afgesloten.



Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage. Hieruit worden zaken

bekostigd waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie ontvangt.

De hoogte van de ouderbijdrage is € 35,- voor het eerste kind en € 32,50 voor

elk volgend kind. Voor kinderen die na de Kerstvakantie op school komen is

de bijdrage respectievelijk € 25,00 en € 20,00. Voor kinderen die tussen 1 mei

en de zomervakantie op school komen, betaalt u niets. Omdat deze bijdrage

vrijwillig is, is het in principe mogelijk om deze niet te betalen, of slechts een

gedeelte daarvan. Als er door omstandigheden betalingsproblemen zijn, kunt

u contact opnemen met de schoolleiding. Samen wordt er naar een oplossing

gezocht.

U betaalt deze bijdrage voor bijvoorbeeld de kosten van het Sinterklaasfeest,

Kerstfeest, Vaderdag en Moederdag, alle sportactiviteiten, extra

handenarbeid materiaal, ongevallenverzekering, de kosten die zijn

verbonden aan het maken van de nieuwsbrieven en de schoolgids.

Schoolreisje, schoolkamp en afscheid groep 8



Voor het schoolreisje, het schoolkamp en het afscheid in groep 8 vragen we

een aanvullende bijdrage in de kosten. In het voorjaar ontvangt u hiervan

een factuur. Het bedrag voor het schoolreisje is voor groep 3 t/m 7 meestal

tussen de € 25,00 en € 30,00. Voor de kleuters zijn de kosten meestal wat

lager.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via

Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we

het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel

met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Vorig schooljaar zijn wij voor het eerst gestart met een continurooster.

Daarbij blijven alle kinderen op school eten en blijven wij als team met hen

over.

Het continurooster biedt kinderen:

Meer mogelijkheden om invulling te geven aan leuke naschoolse

activiteiten, waarbij met name gedacht wordt aan sport, cultuur en

muziek, de zogenaamde talentontwikkeling;

Lange middagen voor sport en spel;

Rust in het programma. Alle kinderen eten ’s middags op school –

zonder uitzondering. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit

het leer-speelritme, ze worden minder afgeleid. Rust, duidelijkheid en

structuur ook doordat de pauze onder begeleiding van de eigen

leerkracht wordt doorgebracht;

Een e�ectievere schooldag. Dat komt omdat kinderen meer

geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen



in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen

verdeeld worden. Vaak gaan de leerresultaten omhoog. Jongere

kinderen worden bij een continurooster minder uit hun speelritme

gehaald.

Buitenschoolse opvang

Stichting Codenz heeft gekozen om samen te werken met Kinderopvang

Dronten. Deze organisatie biedt voor onder andere Swifterbant opvang aan

in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en bij

gastouders. Deze opvang voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in

de Wet Kinderopvang. Voor de kinderen vanaf 4 jaar tot het einde van de

basisschool is een BSO gevestigd. Professionele leid(st)ers zorgen ervoor dat

kinderen veilig heen en weer gaan tussen school en BSO. Tijdens de opvang

staat ontspanning centraal. Graag willen de leid(st)ers kinderen in hun vrije

tijd leuke en gevarieerde activiteiten aanbieden op het gebied van sport en

bewegen, creatieve ontwikkeling, natuurbeleving enzovoort.

Samenwerking



De samenwerking met de school geeft u als ouders/verzorgers de zekerheid

dat opvang voor en na schooltijd kan worden gegarandeerd binnen de

termijn van één kalendermaand. Dit kan bij een BSO zijn, maar ook bij een

gastouder. Op school is meer informatie beschikbaar en u kunt hiervoor ook

terecht bij Kinderopvang Dronten (https://www.kinderopvangdronten.nl).

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële

of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de

leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het

sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant

beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding.

De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet

bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen

hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.

https://www.kinderopvangdronten.nl/


Identiteit

Hetgeen wij gehoord hebben en weten...

Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht... Opdat zij hun vertrouwen op

God zouden stellen... Psalm 78: 3a, 4b, 7a

Het team van De Branding gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is,

waarin Hij zichzelf aan de mensheid openbaart en laat kennen. Daarbij

neemt het team de bovenstaande tekst uit de Bijbel als uitgangspunt in de

geloofsopvoeding, met als kernbegrip ‘vertrouwen op God’. Het doorvertellen

van de Bijbelse boodschap en de verhalen is één van de middelen daartoe.

PCB De Branding is de protestants-christelijke basisschool in het centrum van

Swifterbant.



Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur bij

het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van

elke leerling. Stichting Codenz werkt voor Dronten samen met Passend

Onderwijs Lelystad-Dronten en voor Zeewolde met Zeeluwe.

Samenwerkingsverband
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