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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u het informatieboekje van OBS De Brug voor het schooljaar 2021-2022. Wij
hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn maar het kan zijn dat in de loop van het schooljaar
aanpassingen zullen plaatsvinden.

Via Social Schools willen wij u door middel van foto’s en berichten op de hoogte houden wat er
speelt/gebeurt in de groepen.
Minimaal een keer per maand komt er een nieuwsbrief, deze ontvangt u via Social Schools en komt
ook op de website.
Overige informatie vindt u op www.obsdebrug.nl. Daar vindt u ook de schoolgids van dit schooljaar.

We raden u aan om dit informatieboekje te bewaren. U bent dan goed op de hoogte van de
schoolactiviteiten.

Namens het team,
Judith Spaansen-Bakker

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?
● De school zal de ouders regelmatig informeren. Informatie versturen we zoveel mogelijk

digitaal.
● De school zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op school.
● De school werkt aan een goed pedagogisch klimaat.
● De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
● De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten.
● De school hanteert een pestprotocol teneinde het pesten op school tot een minimum te

beperken.
● De leerkrachten van de school houden dagelijks tijd vrij voor ouders die vragen hebben

(graag na 14.30 uur)
● U kunt bij de leerkrachten, de intern begeleider en/of de directie van de school een afspraak

maken om zaken uitgebreider te bespreken.
● De school doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog mogelijk

niveau te laten functioneren.
● De school besteedt extra zorg aan leerlingen die achterblijven en leerlingen die meer kunnen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
Wij gaan uit van een wederzijds vertrouwen in elkaar! De ouder/verzorger voelt geen drempel om
zijn vraag/zorg neer te leggen.

1. Communicatie rondom ontwikkelingen/vorderingen van het kind:
● Ouders/verzorgers nemen zelf het initiatief richting de leerkracht wanneer zij een vraag

hebben of wanneer zij zich zorgen maken.
● Ouders/verzorgers tonen hun betrokkenheid door onder andere aanwezig te zijn op

bijeenkomsten die betrekking hebben op hun kind en de groep waarin hij/zij zit.
● Voor de ouder/verzorger is de leerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om zijn/haar

kind en de groep.

2. De opvoedkundige taak:
● Wij gaan respectvol met elkaar om. We benadrukken positief gedrag. Kinderen leren zelf

verantwoordelijkheid te dragen en zelf verantwoordelijk te zijn. De ouder/verzorger
onderschrijft deze principes.
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● De ouder/verzorger heeft de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. De
school is verantwoordelijk voor de opvoeding binnen de school.

● Bij onduidelijkheid over de uitvoering van de opvoedkundige taak door de school neemt de
ouder/verzorger het initiatief voor een gesprek richting de leerkracht.

3. Maatschappelijke taak:
● De ouder/verzorger begeleidt het kind bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Te

denken valt aan mobieltjes, internet, actualiteiten in het nieuws, voldoende beweging,
gezond eten, milieuaspecten. De school besteedt aandacht aan maatschappelijke
ontwikkelingen indien dit past binnen ons onderwijs.

4. Onderwijstaak: communicatie met betrekking tot activiteiten in de klas:
● Ouders/verzorgers nemen zelf het initiatief richting de leerkracht wanneer zij een vraag

hebben.
● Ouders/verzorgers lezen de nieuwsbrief en de mail vanuit school.
● Ouders/verzorgers zijn “lid” van Social Schools en kijken hier regelmatig op.
● Ouders/verzorgers reageren op verzoeken van leerkrachten (bijv. op Social Schools)

5. Ouderparticipatie:
● Ouders/verzorgers leveren een (actieve) bijdrage aan schoolactiviteiten. Met grote regelmaat

doen wij een beroep op jullie: schoolvoetbal, verkeersexamen, EHBO, rijden naar excursies,
de creatieve middagen, de Paasviering en dergelijke.

OUDERHULP
Met name op een kleine school is jullie hulp onmisbaar.
Wij zijn erg blij met de inzet van ouders en waarderen de moeite die jullie hiervoor nemen.

1. Wij afhankelijk zijn van de hulp van jullie.
Scholen zijn afhankelijk van de hulp van ouders bij uitstapjes of schoolreisjes, knutselen, lezen of
versiering met Kerst of Sinterklaas.
Ouders kunnen bovendien veel toevoegen aan het onderwijs, omdat zij soms kennis en
vaardigheden hebben die bij leerkrachten niet aanwezig is. Denk aan gastlessen over een specifiek
onderwerp.
2. Uw kind vindt het leuk wanneer u helpt.
Een belangrijke reden om ouderhulp te verlenen, is dat uw kind het leuk vindt als u dit doet. Ze zijn
trots als u op school rondloopt; het gevoel dat je ouders het belangrijk vinden om te helpen en deel
te nemen aan activiteiten op school is van grote waarde. En voor u is het een mooie gelegenheid om
eens een kijkje in de klas te nemen en de sfeer te proeven.

RAPPORTEN EN 10-MINUTEN GESPREKKEN
Wij zijn vele uren per dag bezig met het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind. Het is
belangrijk dat leerkrachten en ouders op één lijn zitten.
Er zijn verschillende contactmomenten:

- Als een kind nieuw op school is, houdt de leerkracht na enkele weken een intakegesprek met
u.

- Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de kinderen en ouders uit groep 3 t/m
8 startgesprekken. Het doel van startgesprekken is kennismaking en verwachtingen naar
elkaar uitspreken.

- Inloopweek; in de inloopweek kunt u op bepaalde momenten meedraaien in de groep van uw
kind(eren).

- De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer een rapport. De 10-minuten-gesprekken
voor de groepen 1 t/m 7 vinden dit schooljaar plaats in november en maart.
Het derde gesprek, aan het einde van het schooljaar, is facultatief. Dat betekent dat het
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laatste gesprek plaats vindt op verzoek van ouders of leerkrachten.

Wij verwachten dat alle ouders/verzorgers op de 10-minutengesprek-avonden komen om de
vorderingen van hun kind te bespreken.
We zullen u uitnodigen via Social Schools; u dient zelf uw voorkeursdatum en tijdstip door te geven.

(EXTRA) VAKANTIEVERLOF
Ouders dienen hun werkzaamheden dusdanig te regelen dat zij in de reguliere vakanties op vakantie
kunnen. Het antwoord op verlofaanvragen buiten de reguliere schoolvakanties is in principe nee,
tenzij;
- Er dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen;
- Het moet voor het gezin feitelijk onmogelijk zijn om in die periode een vakantie op te nemen;
- Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
- Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt
behaald is onvoldoende.
- Kan slechts éénmaal per schooljaar;
- Kan slechts voor max 10 dagen;
- Verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar;
Als de ouder meent recht te hebben op Verlof o.g.v. art. 11f LPW dan ligt de bewijslast bij deze
ouder. Op welke wijze kan door de ouder worden aangetoond dat;
a. zij in geen van de schoolvakanties met het gezin (2 weken) op vakantie kan.
b. een vakantie in de schoolvakanties voor de ouder tot onoverkomelijke bedrijfseconomische
problemen zal leiden.
Ouders zullen dit moeten kunnen aantonen. Zij kunnen daarvoor bijvoorbeeld een verklaring van
een accountant gebruiken.

De leerplichtwet schrijft voor dat extra verlof alleen kan worden verleend bij zogenaamde
“gewichtige omstandigheden”.
Als gewichtige omstandigheden worden beschouwd:
1. Huwelijk, begrafenis en jubilea in de naaste familie.
2. Verhuizing van het gezin.
De volledige verlofregeling is op school verkrijgbaar.
Wij zijn verplicht om ongeoorloofde afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar.

ONZE VISIE
Verwonder je op de Brug!
Op De Brug staat verwondering centraal. Kinderen zijn immers meesters in verwonderen. De meest
verrassende vragen komen altijd van kinderen. Hun fantasie is eindeloos.Daarom laten wij de
kinderen zelf leervragen stellen. Zodat kinderen willen leren, van binnenuit.

Op De Brug hebben wij een doorgaande lijn in verwonderen ontwikkeld, die op vier pijlers is
gebaseerd.
Pijler 1: Ontwikkelen van (zelf)vertrouwen
Wie zich veilig voelt, kan zich positief verwonderen over de wereld en andere mensen. Uit je
comfort-zone stappen is een van de punten, die wij stimuleren.
Wij werken aan een veilig klimaat en zelfvertrouwen, onder andere via de dramalessen, het Rots en
Water-programma en  het leren presenteren.

Pijler 2: Ruimte
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We creëren ruimte voor verwondering. Tijdens het werken aan de thema’s zoeken kinderen
zelfstandig naar antwoorden op hun zelf geformuleerde leervragen. Bij ruimte hoort ook respect.  Je
houd je aan afspraken en je laat de ander in zijn waarde.

Pijler 3: Kijken en luisteren
Deze pijler is een belangrijke voor de leerkrachten. Elke dag opnieuw kijken en luisteren naar wat
een kind nodig heeft en je leerkrachtgedrag steeds opnieuw afstemmen,

Pijler 4: Levensecht onderzoekend leren
Onderzoekend leren op de Brug is levensecht leren, niet alleen uit boeken of via internet. Hiervoor
zijn in de school ontdekhoeken ingericht. Verder trekken wij er met de leerlingen op uit.
Vanaf groep 1 t/m 8 werken wij met "Leskracht".  Leskracht onderscheidt zich van alle andere
manieren van leren doordat de kinderen zelf op onderzoek moeten gaan. Zij geven aan wat ze over
een onderwerp willen leren. Ze moeten een mindmap maken, een onderzoeksvraag stellen, uit
allerlei bronnen putten en bedenken hoe ze het aan de rest van de groep gaan presenteren.
Daarmee ontwikkelen ze vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, presenteren,
communiceren en mediawijsheid.

HOE WERKEN WIJ
We werken met drie groepen en een werkplein.

● Groep 1-2
● Groep 3-4-5
● Groep 6-7-8

In de groepen 3 t/m 8 komt een dubbele bezetting. Met z’n tweeën kunnen de leerkracht en de
ondersteuner alle kinderen goed ondersteunen in zijn/haar cognitieve en sociaal emotionele
ontwikkeling.

De instroom van kleuters is weer ietsje aan het groeien.
De kleuters starten in 2021-2022 met 15 kinderen en daar komen in de loop van het jaar 10 kinderen bij
(totaal 25 kleuters).
In 2022-2023 : 18 + 6 = 24 kleuters, in 2023-2024 19 + 7= 26 kleuters en in 2024-2025 16 + 5 = 21
kleuters.
Helaas is het wel zo dat de komende jaren steeds een “grote” groep 8 de school verlaat.
Het leerlingenaantal voor de komende vier jaar zit rond de 55 kinderen. Wij verwachten dat de
groepssamenstelling waar we nu voor kiezen (groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8), de komende jaren
hetzelfde blijft.

GROEPSINDELING
Groep 1/2 juf Ria en juf Martine
Groep 3/4/5 juf Martine en juf Noëlle. (Ondersteuning door juf Jantien en juf Eline)
Groep 6/7/8 juf Marjo en meester Laurens. (Ondersteuning door juf Myriam)

HET TEAM

Ria Dekker groep 1/2 (ma, di, do, vr)

Martine Winter-Scholten groep 3/4/5 (ma & di), groep 1/2 (woe), MR-lid.
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Noëlle Iliohan -Doppenberg groep 3/4/5 (woe t/m vr)

Marjo Sallows groep 7/8 (ma & di),vertrouwenspersoon klachten.

Laurens van Vliet groep 7/8 (woe t/m vr), MR-lid.

Myriam Ooijevaar onderwijsassistent in groep 6/7/8
(ma t/m vr)

Jantien Brons leerkrachtondersteuner groep 3/4/5 (ma & di)

Eline Schouten onderwijsassistent groep 3/4/5 (woe t/m vr)

Alice Harpenau administratief medewerkster (di-middag)

Karin Meinema IB-er (donderdag)

Judith Spaansen-Bakker directeur 3 dgn p.w. (ma, di & do)

SCHOOLTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.00 uur.

SCHOOLAFSPRAKEN
De deuren gaan om 8.25 uur open. Om 8.30 uur gaat de bel; u kunt dan afscheid nemen van uw
kind.  We vinden het fijn wanneer we direct kunnen starten met de lessen.
Ieder jaar maken wij met de kinderen afspraken over de regels in de klas, in de gang en op het
plein. Wij vinden dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen.

VAKANTIES Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021

Kerstvakantie 25-12-2021 9-1-2022

Voorjaarsvakantie 19-2-2022 27-2-2022

Tweede Paasdag 18-4-2022

Meivakantie 23-4-2022 8-5-2022

Hemelvaart 26-5-2022 27-5-2022

Pinksteren 6-6-2022

Zomervakantie 16-7-2022 28-8-2022

Studiedagen & studiemiddagen:
woensdag 8/9, vrijdag 15/10 (voor de Herfstvakantie), maandagmiddag 1/11 (de kinderen zijn om 12.00 uur
uit), woensdagmiddag 2/2 (kinderen zijn om 12.00 uit), donderdag 3/2, vrijdag  11/3 (Surplusdag),
dinsdag 29/3, dinsdag 7/6 & woensdag 8/6 (aansluitend aan Pinksteren) en donderdag 30/6.

SAMENWERKING
Er is een intensieve samenwerking tussen ons, Peuterspeelzaal Pippeloentje en voor- en naschoolse
opvang Het Buitenhuis. De samenwerking is erop gericht dat we handelen vanuit een gezamenlijke
pedagogische aanpak.
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SNAPPET
We gaan er vanuit dat kinderen verschillen in aanleg, belangstelling en wijze van leren. Wij zien het
als onze taak ervoor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan leren en tegelijkertijd streven we
-voor ieder kind - een optimaal resultaat van ons onderwijs na. We willen dit bereiken door
onderwijs op maat te bieden en daarbij de kracht van interactief leren te gebruiken.
Dit zetten wij in voor het vak rekenen en als extra oefenmateriaal voor woordenschat voor groep 4
t/m 8.

Wat zijn de voordelen:
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en
foutenanalyse.
• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een
eigen tablet heeft.
• Meer doelgericht / opbrengstgericht werken. Doordat Snappet de opgaven richt op de einddoelen
staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.
Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

ROTS & WATER
Ons doel is om de leerlingen nog beter te begeleiden in de ontwikkeling van belangrijke sociale- en
communicatieve vaardigheden en daarbij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.
Rots en Water is een leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen van de
basisschool.
Al spelenderwijs leren kinderen, vanaf de jongsten (4 jaar) tot de oudsten (11/12 jaar) van de
basisschool met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van
positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd voor een positief leer- en speel
klimaat.

Start uw kind in groep 1/2?
In de periode voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij drie keer een ochtend kennismaken in de
groep. De leerkracht neemt ongeveer een maand van te voren contact op met u om een afspraak te
maken voor een oefenochtend. Als uw kind komt oefenen bent u van harte welkom om ook binnen
te komen in de groep.
Voor de instroom van nieuwe leerlingen gelden een aantal afspraken:

❏ Als het kind in de zomervakantie jarig is, komt hij/zij op de 1e dag van de eerste schoolweek
voor de 1e keer op school.
Voor de zomervakantie is uw kind van harte welkom op de visite-ochtend. Deze kinderen
hebben geen andere gewennings-momenten meer voor de zomervakantie.

❏ Als het schooljaar start in augustus en het kind viert die maand zijn / haar 4e verjaardag,
dan is zij/ hij welkom vanaf de 1e dag van het schooljaar. Maar in overleg met de leerkracht
kan dit ook in de loop van de 1e week.
Dit gaat niet op voor januari of een andere maand. Een kind wat jarig is op bv 10 januari
komt gewoon op 11 januari naar school. Wel kan er 3 “proef-ochtenden” in overleg met de
leerkracht worden afgesproken.

❏ Als het schooljaar nog een maand heeft te gaan, worden er, in principe, geen nieuwe 4-jarige
kinderen meer aangenomen. Dus als het schooljaar op 15 juli stopt, dan worden er vanaf 15
juni geen 4 jarigen meer toegelaten. Zij kunnen in overleg met de PSZ op de PSZ blijven.
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Opbouw
Is uw kind 4 jaar, dan mag uw kind op de eerste schooldag na de verjaardag starten en is het
welkom. De meeste kinderen moeten echter nog erg wennen aan het schoolritme. Het kost jongste
kleuters soms nog veel energie om deel te nemen aan het onderwijs. Daarnaast is de overgang van
kinderopvang/peuterschool naar school voor veel kinderen erg groot.
De kinderen doen de eerste tijd zoveel indrukken op dat hele dagen school voor sommigen te
vermoeiend is.  Een gefaseerde opbouw van schooldagen is voor kinderen prettiger. We adviseren
om uw kind de eerste weken halve dagen te laten komen (08.30-11.45 uur). In overleg met de
leerkracht kunt u dit uitbreiden.

Toestemming publicatie foto’s en video’s op social schools.
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade ondervinden.

Portretrecht
Bij inschrijving van uw kind op school vragen wij u als ouder de school toestemming te verlenen tot
het maken en afdrukken van foto’s van uw kind(eren) die tijdens schoolactiviteiten zijn gemaakt.
Het betreft het gebruik van foto’s in informatiemiddelen van de school zoals schoolgids, website, etc.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij gaan er vanuit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen
van foto’s en video’s op internet.

BSN-nummer
Wij zijn verplicht om bij de inschrijving van uw kind het BSN-nummer op te vragen. Graag
ontvangen wij een kopie van de ID-kaart/paspoort van uw kind.

Jodiumtabletten
Bij de inschrijving van uw kind vragen wij u toestemming om in het geval van een stralingsongeval
met de Hoge Fluxrector in Petten, uw kind wel/geen jodiumtablet toe te dienen.
Het toedienen zal alleen plaatsvinden nadat de overheid hiervoor opdracht heeft gegeven.
Door middel van een armbandje zal zichtbaar zijn dat uw kind het tablet heeft ingenomen.
Meer informatie vindt u in de informatiebrief bij de inschrijving.

OUDERRAAD (OR)
De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die zich op allerlei manieren inzetten voor
schoolactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, de schoolreisjes en het schoolkamp.
Het organiseren van allerlei leuke dingen kost geld. Daarom vraagt de ouderraad een jaarlijkse
bijdrage in de kosten van de activiteiten voor de kinderen. Tijdens de jaarvergadering zullen de
bedragen voor dit schooljaar worden vastgesteld.
De OR-leden zijn: Martine Hobma (voorzitter), Ellen Folkerts, Sandra Vink, Jan Vlaar
(penningmeester), Bart Commandeur, Nicoline van Nieuwkoop en Ellen Geerligs.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden. Twee leden hebben zitting namens het team en
twee leden namens de ouders. De medezeggenschapsraad heeft wat te zeggen over allerlei zaken,
die de school aangaan. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de MR instemmingsrecht (de
directie kan besluiten pas uitvoeren na instemming van de MR) en adviesrecht heeft (de MR kan de
directie adviseren). Als ouder kunt u de MR inschakelen als er problemen zijn tussen u en de school
en u komt daar met de leerkracht of directie niet uit.
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De MR vergadert circa vijf keer per jaar. De leden namens de ouders zijn; Annemiek Pranger en
Mariette Duineveld. Tamara Blokker is ondersteunend lid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door
ouders gekozen.
Namens het team zitten Martine Winter en Laurens van Vliet in de MR.

LEERLINGENRAAD
Op onze school hebben we een leerlingenraad, die bestaat uit tien leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.
Jaarlijks kiezen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 twee leerlingen uit hun midden die hierin
zitting nemen. 1x in de vier weken komen zij bijeen om allerlei zaken die op school of in de groepen
spelen te bespreken onder leiding van juf Judith. De leerlingenraad brengt na elke vergadering
verslag uit aan hun eigen groep.

OUDERPANEL
Twee tot driemaal per jaar is er ’s avonds een ouderpanel-bijeenkomst. De directie wil namelijk met
u in gesprek over verschillende onderwerpen.
U kunt zich hiervoor opgeven maar ook willen we ouders/verzorgers hiervoor uitnodigen.
Nieuwsgierig geworden?; geef u op bij de directie.

BESTUUR
Ons bestuur is de Stichting Surplus en is verantwoordelijk voor het openbaar primair en onderwijs in
de gemeenten Hollands Kroon en
Schagen. De stichting bestuurt 24 scholen.
De volledige gegevens zijn (tot 1 september)
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Surplus,
Postbus 79, 1760 AB Anna Paulowna
Tel 0223-203000 of e-mail: info@stichtingsurplus.nl.
Het bezoekadres is De Verwachting 7 in Anna Paulowna.
Nieuw adres vanaf 1 september aanstaande
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Surplus
Postbus 333
1740 A.H. Schagen
Bezoekadres: Westerpark 164, 1742 B.X. Schagen
Tel 0224-203040 of e-mail: info@stichtingsurplus.nl.

LEERPLICHTWET
Als ouder krijgt u te maken met de leerplichtwet voor uw kind. Een leerling is leerplichtig vanaf het
5e jaar. Dat betekent dat leerlingen vanaf het moment dat zij 5 jaar zijn, wettelijk verplicht zijn elke
dag naar school te komen.
Is uw kind ziek, dan ontvangen wij graag een telefoontje - liefst voor schooltijd - of door middel van
een briefje. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten verzoeken wij u de school hiervan
in kennis te stellen.
Op (regelmatig) te laat komen en/of ongeoorloofde afwezigheid wordt door de school en door de
leerplichtambtenaar toezicht gehouden. Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, nemen wij
in principe voor 09.00 uur telefonisch contact op met de ouders.

ZORG IN DE PRAKTIJK
Binnen ons onderwijs is oog voor verschillen. Kinderen die  meer kunnen, krijgen meer uitdagende
opdrachten. Kinderen die moeite met bepaalde leerstof hebben, krijgen extra instructie en/of
oefenstof. Het signaleren van deze behoefte gebeurt aan de hand van methodetoetsen en/of
methode-onafhankelijke toetsen, zoals de CITO-toetsen en observaties. Na toetsing volgt een
periode van (be)handelen. Dit zijn meestal periodes die lopen van vakantie tot vakantie.
De leerkracht zorgt er binnen zijn klassenorganisatie voor, dat er tijd is voor kinderen die extra zorg
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nodig hebben.
In de praktijk kun je in alle groepen situaties zien, waarbij de leerkracht met een klein groepje of
met een individueel kind aan de (instructie)tafel zit. De andere kinderen zijn dan zelfstandig aan het
werk. Er wordt soms ook buiten de groep extra zorg geboden.

Om alle kinderen een aanbod te bieden dat aansluit bij wat ze nodig hebben (onderwijsbehoefte),
maken we gebruik van groepsplannen. Daarin beschrijft de leerkracht het aanbod en de extra zorg
die voor sommige kinderen nodig is. Indien nodig kan een leerkracht ook een individueel
handelingsplan gebruiken voor kinderen die een specifiek aanbod nodig hebben.

Leerlingvolgsysteem.
In het nieuwe schooljaar gaan we een nieuw leerlingvolgsysteem invoeren voor de kinderen van
groep 3 t/m 8. Voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen gaan we het IEP
leerlingvolgsysteem gebruiken. We toetsen het lezen en begrijpend lezen, de woordenschat, de
spelling en het rekenen. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de
SCOL. In de kleutergroep gebruiken we het volgsysteem KIJK.
De IEP-toetsen worden twee maal per jaar afgenomen.
Aan het begin van groep 7 en 8 wordt de NSCCT-toets afgenomen. Halverwege het jaar maakt
groep 8 de IEP-eindtoets.
Tijdens de 10-minutengesprekken bespreken we de resultaten met de ouders.

De leerkracht heeft regelmatig contact met de intern begeleidster (Karin Meinema) over de groep en
de (zorg)leerlingen. Hiernaast bestaat ook nog de mogelijkheid om een leerling te bespreken de
leerlingbespreking en in het ondersteuningsteam. Dit ondersteuningsteam komt ongeveer vijf keer
per schooljaar bijeen. Hierbij zijn altijd aanwezig: de ouders, de directeur, de groepsleerkracht, de
intern begeleidster en een schoolpsycholoog van de O.B.D. (OnderwijsBegeleidingsDienst)

Het kind wordt uitgebreid besproken en vaak leidt dit tot vervolgstappen, waarmee het kind
geholpen kan worden. Als de school niet in staat is om de zorg te bieden die het kind nodig heeft,
kan in het ondersteuningsteam worden besloten om een onderwijsarrangement aan te vragen. Als
het ondersteuningsteam besluit dat onze school geen goed aanbod kan doen voor het kind, ook niet
met een onderwijsarrangement, wordt samen met de ouders gekeken naar een school waar het kind
wel een passend aanbod kan krijgen.

Kleuterverlenging/doublure
De leerkracht bespreekt de vorderingen van de kinderen regelmatig met onze IB-er. Tijdens de
10-minuten gesprekken –en in geval van twijfel ook tijdens gesprekken “tussendoor” -wordt de
ontwikkeling van het kind en de vorderingen uitgebreid besproken met de ouders.
Het kan gebeuren, dat een kind aan het eind van groep 2 nog niet voldoet aan de eisen die gesteld
worden om naar groep 3 te kunnen. De ouders worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. We
streven er altijd naar om deze beslissing in goede overeenstemming te nemen.
Ook gedurende de rest van de schoolloopbaan van een kind kan het voor de ontwikkeling van het
kind beter zijn om een keer te doubleren. De school zal hierover altijd in gesprek gaan met de
ouders om tot een voor het kind zo goed mogelijke oplossing te komen. Zowel bij kleuterverlenging
als bij doublure neemt de school de eindbeslissing.

ALLERLEI WEETJES

Ochtend-pauze
De groepen 3 t/m 8 eten en drinken rond 10.00 uur. Om 10.15 uur gaan ze een kwartier buiten
spelen.

Continurooster
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Wij hanteren een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school overblijven o.l.v. de
leerkracht. In de praktijk ziet dat er als volgt uit;

Groep 1/2
De leerlingen van groep 1/2/3 eten rond 11.45 uur met de leerkracht in hun eigen lokaal.
Na de lunch gaan ze om buiten spelen op het voorplein. Er wordt toezicht gehouden door de
leerkracht of onderwijsassistent.

Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8 eten om 12.00 uur. Alle leerlingen eten onder leiding van hun eigen leerkracht.
Iedereen gaat van 12.15 tot 12.45 uur buiten spelen op het achterplein. Er wordt toezicht gehouden
door een leerkracht of ouder. Om 12.45 uur moet iedereen naar binnen en starten we met de
lessen.
Regels/afspraken lunchpauze
- Zorg voor een verantwoorde lunch (geen koek of snoep meegeven).
- Lunch en drinken is hygiënisch verpakt en voorzien van de naam van uw kind.
- De lunch kan in de koelkast gezet worden. Deze staat in de middenruimte.
- Voorafgaand worden bijzonderheden met juf of meester besproken.
- Alle kinderen gaan om 12.15 uur naar buiten.
- Overgebleven eten en drinken (kan worden opgegeten na 12.45 uur) maar kan anders weer mee
naar huis.
- Bij het buiten spelen is er toezicht van een leerkracht, onderwijsassistent (of ouder)
- Bij heel slecht weer blijven de leerlingen binnen spelen (in het lokaal, de hal of in middenruimte)

Manieren:
● Handen wassen (of handgel gebruiken) voor het eten.
● Een moment stilte voor het eten.
● Samen eten en blijven zitten totdat iedereen klaar is. Om 12.13 uur mag iedereen naar

buiten. (niet eerder i.v.m. toezicht of te snel etende kinderen)
● Netjes eten en drinken.
● Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.

Medicatie, hygiëne, allergieën of speciale diëten:
● Heeft uw kind een allergie of dieet, geef dit direct door aan de leerkracht!
● Heeft uw kind tussen de middag medicijnen nodig, maakt u hier dan, als ouder, afspraken

over met de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd
wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.

Algemene Muzikale Vorming
Vanuit de gemeente Schagen krijgen alle scholen m.i.v. het nieuwe schooljaar een subsidie voor
muziekonderwijs. Met het team hebben we ervoor gekozen om deze subsidie te besteden aan
AMV-vorming (Algemene Muzikale Vorming).
Juf Paula Schoenmaker geeft tweewekelijks op de donderdag een half uur muzieklessen geven aan
alle groepen. Zingen, noten lezen, ritmes klappen en het bespelen van muziekinstrumenten komen
aan bod.

Fietsen
Het is verboden te fietsen op het schoolplein.
Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst en we vragen kinderen die dichtbij wonen, lopend naar
school te komen. Waveboards, Space-scooters en steppen ook plaatsen bij de fietsenrekken

Roken
In onze school, ook op het schoolplein, geldt een rookverbod.

Mobiele telefoons
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Het gebruik van mobiele telefoons onder kinderen in de basisschoolleeftijd neemt toe. Naast bellen
kennen deze apparaten ook vele andere toepassingsmogelijkheden zoals het nemen van foto’s, het
maken van filmpjes e.d. We willen misbruik van mobiele telefoons voorkomen daarom gelden de
volgende regels:

● Geef uw kinderen alleen een mobiele telefoon mee naar school als dit echt noodzakelijk is.
● Onder schooltijd mogen de kinderen hun mobiele telefoon niet gebruiken. Uw kinderen zijn

bereikbaar op het telefoonnummer van de school.
● Voor en na schooltijd blijft de mobiel op het schoolplein in de zak of tas.
● Binnen moeten de kinderen hem in de la van de leerkracht leggen.
● Mobiele telefoons die onder schooltijd (zonder toestemming) gebruikt worden, nemen we

tijdelijk in.
● De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan een mobiele telefoon.

Eten en drinken
De kinderen mogen iets te drinken en/of te eten meenemen voor in de ochtendpauze. Woensdag is
onze fruitdag. Kinderen nemen van thuis fruit of groente mee en eten dat in de ochtendpauze op.
Wij denken aan een appeltje (evt. geschild), banaan, kiwi, (graag hapklaar) enz. Maar ook kunt u
denken aan een bakje worteltjes of stukjes komkommer.
Voor de lunchpauze graag een broodje, drinken en eventueel fruit in een aparte tas mee geven
(geen koolzuurhoudende dranken en snoep).

Social Schools
Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel
aantrekkelijke en informerende wijze.
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle
kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter
ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie
over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te
loggen via de mobiele app of via de web-omgeving.
U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoon-agenda. Zo ontvangt u op
tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.
Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.
Voor vragen over Social Schools kunt u terecht bij juf Noëlle en meester Laurens.
Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen
van de school, kunnen in de omgeving. Ouders/verzorgers hebben toegang tot de “De Brug-groep”
en de groep(en) van hun kind(eren).
Gedragsregels
In 2017 hebben we met elkaar gedragsregels opgesteld;

➢ Per groep wordt er 1 tot 3 keer in de week een bericht geplaatst.

➢ Foto’s mogen niet verspreid worden. We willen bijvoorbeeld niet dat u deze foto’s op uw

eigen facebook account zet. Wel: opslaan op je eigen computer voor bijv. het fotoboek.
➢ Ouders mogen de school verzoeken een bepaalde foto te verwijderen.

➢ Een reactie plaatsen is voor degenen die dat leuk vinden (is niet verplicht!)

➢ We stellen het op prijs als u vragen rechtstreeks stelt ipv via social schools.

➢ We gaan er vanuit dat ouders alleen positieve reacties plaatsen.

➢ Afwezigheid van uw kind graag telefonisch of persoonlijk melden.

12



Privacybeleid
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacybeleid van Stichting Surplus, het schoolbestuur van onze school. Het privacybeleid van
Stichting Surplus is te vinden op https://www.stichtingsurplus.nl/Organisatie/Documenten/Privacy .
Het privacybeleid is nader uitgewerkt in een privacyverklaring, die u op dezelfde pagina kunt vinden.

Persoonsgegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarbij hoort. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij inschrijving
op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school
gegevens over onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Digitaal administratiesysteem
Voor het opslaan van leerling gegevens gebruiken wij het digitaal administratiesysteem Esis. Ook de
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Esis is beveiligd en toegang tot die
gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. We delen (een beperkt aantal)
persoonsgegevens met schoolbestuur Stichting Surplus in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.

Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Een beperkte set met
persoonsgegevens is nodig om een leerling te kunnen identificeren als deze bijvoorbeeld inlogt op
digitaal lesmateriaal of een digitale toets maakt. Wij hebben met de leveranciers van onze digitale
leermiddelen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en vastgelegd
in een overeenkomst. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor hebben gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Ook met Stichting Basispoort heeft de school een overeenkomst gesloten. Basispoort is een
samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers.
Basispoort biedt een zogeheten Single Sign On voor de software van de aangesloten partners en is
daarmee een belangrijke verwerker van persoonsgegevens. Via Basispoort worden echter geen leer-
of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg (4-19 jarigen) is een onderdeel van de GGD. Samen met u en de school
let het team jeugdgezondheidszorg op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Het
programma van de GGD ziet er als volgt uit;

Vijf- tot zesjarige kinderen
Een jeugdarts en doktersassistente kijken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek en de
spraak- en taalontwikkeling van uw kind
Zeven- tot achtjarige kinderen
Een doktersassistente kijkt naar ogen, lengte en gewicht van uw kind. Alle bevindingen worden
besproken met de jeugdarts. Naar aanleiding van dit bezoek kan een vervolgonderzoek worden
afgesproken bij de jeugdarts.
Tien- tot elfjarige kinderen
Een jeugdverpleegkundige let vooral op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en omgaat met
leeftijdsgenoten. Voorafgaand hieraan meet de doktersassistent lengte en gewicht van uw kind en
kijkt naar de ogen. De resultaten hiervan bespreekt de verpleegkundige met u en uw kind. Ook is er
aandacht voor vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.
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Als u zich ongerust maakt over uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een van de
spreekuren GGD Kop van Noord-Holland (www.ggdnoordhollandsnoorden) 088-0100500 locatie
Schagen.

Meedoen Noordkop
Binnen de gemeenten Hollands Kroon en Schagen bestaat de regeling Meedoen Noordkop. Deze
regeling maakt het mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om
deel te nemen aan sport-, culturele en onderwijsactiviteiten. Per jaar is € 350,- per kind
beschikbaar. De ouderbijdrage kan uit deze voorziening betaald worden. Voor meer informatie zie
www.meedoennoordkop.nl

Schrijven
In groep 3 wordt er geschreven met een potlood. In de groepen 4 t/m 8 schrijven de leerlingen met
een balpen.

Klassendienst
De kinderen in de groepen 3 t/m 8 hebben een aantal maal per jaar na schooltijd klassendienst.
Deze klassendienst duurt maximaal 15 minuten.

Sinterklaas
Sinterklaas komt ieder jaar op of kort voor 5 december de school bezoeken. Hij brengt voor de
leerlingen van groep 1 t/m 5 cadeautjes mee. De leerlingen van groep 6/7/8 worden om hulp
gevraagd  en kopen een cadeautje voor elkaar en maken daar een leuke surprise bij. Het is
belangrijk dat u als ouder uw kind daarbij  begeleidt.

Kerst
De kerstmaaltijd is op woensdag 22 december.

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 6, 7 en 8 doen traditiegetrouw mee met de verkoop van de kinderpostzegels.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen het jaarlijks mee met het landelijk verkeersexamen.

EHBO
Ieder jaar, vanaf de Kerstvakantie, worden er wekelijks EHBO-lessen gegeven aan de leerlingen van
groep 8. De lessen worden gegeven door enthousiaste ouders.
Na ongeveer 20 lessen volgt het EHBO-examen. Het examen wordt afgenomen door Dokter
Kuilboer.

Kermis
Jaarlijks organiseren we in de kermisweek een kermisprogramma voor de kinderen. Dit jaar is dit op
maandag 4 oktober. Er wordt door het Kermiscomité spelletjes georganiseerd en ’s middags is er
een playbackshow in het Dorpshuis.

Trakteren
De kinderen die hun verjaardag vieren in de groep worden extra in het zonnetje gezet.
We hebben op school afgesproken dat de kinderen in principe een gezonde traktatie mee naar
school mogen nemen.
Het is vaak zo dat kinderen niet alleen op school getrakteerd worden, maar ook nog eens op de
sportclub en op het verjaardagsfeestje. Alles bij elkaar kan de hoeveelheid ‘snoep’ nogal oplopen. En
‘nee’ zeggen tegen een traktatie valt natuurlijk niet mee.
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Trakteren is een spannend moment, waarbij het goed voor de dag wil komen in de klas. Wij vinden
dat een verjaardag een feestje is en dat iets lekkers daarbij hoort, maar: hou het bescheiden! Kies
voor een kleinigheidje, een traktatie is een aardigheidje, het hoeft geen cadeau of flinke hap te zijn.
Wij willen het niet verbieden, maar wilt u bij het bedenken van een traktatie pas op de laatste plaats
aan snoep denken? Een appel, een satéprikker met worst, kaas of iets dergelijks doet het ook altijd
goed.
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de traktatie aan de leerkrachten. Ook de juffen en meesters
houden van een gezonde traktatie.

Gym
Alle groepen hebben twee keer in de week gym. Tijdens de lessen dragen de kinderen een
sportbroek met t-shirt of gympakje. Het dragen van sportschoeisel is verplicht. De tassen met
gymkleding van de kinderen van groep 1 en 2 blijven op school en worden voor de vakanties mee
naar huis gegeven. Wilt u erop toezien dat de gymtas op de gymdagen meegenomen wordt naar
school. Alle groepen gymmen op 2x in de week.

Volgend schooljaar komt één keer per week sportdocent Lianne Zeeman van SportService Schagen
om gymles te geven aan groep 1 t/m 8. Zij krijgen van haar op de donderdag gymles met
toestellen.

Sporttoernooien
De school doet jaarlijks mee met een aantal sporttoernooien dit zijn;

- Het voetbaltoernooi in het voorjaar.
- Het schoolhandbaltoernooi in het voorjaar.

Voor het vervoer en de begeleiding doen wij een beroep op de ouders/verzorgers. Zonder
begeleiders kunnen wij niet meedoen aan deze activiteiten.

Schoolreisjes en kamp
De kinderen van groep 6/7/8 gaan dit jaar in de maand mei of juni een aantal dagen op kamp.
Groep 1/2, 3/4/5 gaan op schoolreisje in de maand mei of juni.

Kleding
Voor de school staat een kledingbak. De ingezamelde kleding wordt opgehaald en de school krijgt
een financiële bijdrage. Het levert de aanvulling op in de kosten van de schoolreisjes.

Tutorlezen
Iedere woensdag en vrijdag doen de leerlingen, vanaf de herfstvakantie, van groep 1 t/m 8 aan
tutorlezen. Per keer lezen zij 20 minuten met elkaar.
Tutorlezen is een manier van leesonderwijs waarbij de ene leerling de andere helpt. Het is vorm van
samenwerkend of coöperatief leren waarbij leerlingen uit de bovenbouw de leerlingen uit de
onderbouw helpen bij het begrijpend lezen.
Ons doel is:
• Het bevorderen van de goede relaties tussen de leerlingen.
• Het verbeteren van het sociale klimaat op school.
• Het stimuleren van het leesplezier.
• Het verbeteren van de leesvaardigheid.
De leerlingen van groep 8 gaan picto-lezen met de kleuters. Er zijn leerlingen die in tweetallen gaan
lezen. Daarnaast zijn er ook leerlingen die in de groep met de leerkracht lezen.

Hoofdluis
Iedereen kan hoofdluis krijgen! Wel is het verstandig om uw kind(eren) regelmatig te controleren op
neten en luizen. Neten bevinden zich op de warme plekken (pony, kruin, achter oren en in de nek)
op het hoofd. Neten lijken op zandkorrels. Ze bevinden zich aan een haar op, of vlakbij, de
hoofdhuid en zijn moeilijk te verwijderen.
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Luizen zijn grijsbruine beestjes van een paar millimeter groot. Meer informatie op de site van het
RIVM (www.rivm.nl/hoofdluis ). Als u hoofdluis constateert vragen wij u vriendelijk de leerkracht
hierover te informeren.
Na iedere vakantie controleren de luizenmoeders alle leerlingen op neten en luizen.

Klachtenregeling op De Brug
Als u een klacht heeft over onze school kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een
handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze
handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. We proberen klachten altijd eerst op een
goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger
uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval
kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus
aangesloten scholen en dus ook voor De Brug.
In onze schoolgids staat de vervolgprocedure. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Marjo
Sallows, contactpersoon klachten voor De Brug.

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie
voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt
medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige
vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig buiten onze
organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van
bovengenoemde contactpersonen Klachten op school.
Het is mogelijk dat u noch de directie noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst
te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, op tel.
0223-203000.  Zij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie op tel. 030 280 95 90. Het adres van de
LKC is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op www.Igc-lkc.nl.
Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt
u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen
lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Uitstroom leerlingen
De keuze waar de leerlingen na de basisschool naar toe gaan, wordt door een aantal factoren
bepaald. De ouders en kind kiezen zelf de vervolgrichting.
De school adviseert hierin. Zaken als studieresultaten, leerhouding en belangstelling spelen een
belangrijke rol.
In het onderstaand overzicht kunt u zien waar onze leerlingen de afgelopen jaren naar toe zijn
gegaan;

VWO VWO/
HAVO

HAVO Havo/VMBO TL VMBO TL VMBO Kader VMBO Basis-
beroeps
gericht

Praktijk-
school

2015/2016 - - 25 % 25 % 25 % 25 % - -

2017/2018 14,3 % 7,1% 43 % 7,1% 14,3% 7,1% 7,1% -

2018/2019 8,33 % 16,67 % - - 25 % 50% - -

2019-2020 6,2 % 6,2 % 25 % - 31,3 % 12, 5 % 18,8 % -

2020-2021 50  % 12,5 % - - - 25 % 12,5% --

Mocht u tot slot nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,
namens het Team
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http://www.rivm.nl/hoofdluis
http://www.igc-lkc.nl


Judith Spaansen- Bakker
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