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 Voorwoord 
 Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
 belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze samenwerking 
 start met communicatie. 

 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. 

 Team Pieter Brueghel 
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 1 Over de school 

 1.1 Algemene gegevens 

 De Pieter Brueghelschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem-Noord. De meeste 
 leerlingen komen uit de wijken de  Hoogkamp, Sterrenberg en de Burgemeesterswijk. Dit gedeelte van 
 Arnhem kenmerkt zich door veel  ruimte en groen: de wijken zijn ruim opgezet en de woningen staan in 
 een mooie omgeving van parken  aan de noordkant van de stad. De Pieter Brueghelschool is een 
 wijkschool: de (meeste) kinderen wonen  dicht bij school. 

 Contactgegevens 

 Pieter Brueghelschool 
 Bauerstraat 8 
 6813 KZ Arnhem 
 026-443 65 66 
 http://www.pieterbrueghelschool.nl 

 Schoolbestuur 

 Flores Onderwijs 
 Aantal scholen: 34 scholen op 39 locaties 
 Aantal leerlingen: ruim 9000 
 http://www.floresonderwijs.nl 

 Schooldirectie 

 Directeur: Ansje de la Croix 

 ansje.delacroix@floresonderwijs.nl 

 Samenwerkingsverband 

 Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Wijs  - 25-06 PO. 

 Aantal leerlingen 

 Per 01-10-2022 
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 1.2 Missie en visie 

 Maakonderwijs  Stevige basis  Traditioneel vernieuwend 

 Levelwerk  Gezonde school 

 Je maakt het op de Pieter Brueghel! 

 Kinderen hebben ambities. Nu al. En straks waarschijnlijk nog meer. Wij zien het als onze missie om ze 
 te helpen deze ambities te verwezenlijken. Om ze kennis en vaardigheden bij te brengen waarmee ze 
 zichzelf en de wereld beter maken. Met die drive openen we elke dag onze school. 

 Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat er in zit. Erop te 
 vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen. Dat gaat bij elk kind weer anders. Daarom 
 bieden we verschillende manieren van leren aan. Daarbij dagen we ze uit om creativiteit en fantasie in 
 te zetten.We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om 
 zelfstandig en samen te werken. 

 We leren kinderen hun omgeving met een positief-kritische blik te bekijken en altijd  stimuleren we 
 ze  om nét iets meer te doen dan ze al kunnen. Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor 
 onze  leerlingen. Wij zijn écht met ze begaan. Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons 
 vertrouwen en we zorgen voor een veilige omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. 
 We vinden het belangrijk om dit samen met ouders doen.Wij zorgen ervoor dat kinderen het beste 
 gereedschap voor de toekomst meekrijgen. Daarom blijven wij op de hoogte van de nieuwste 
 ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen weloverwogen beslissingen over de toepassing 
 daarvan. Zo willen wij ons onderwijs steeds blijven verbeteren. 

 Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel. 
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 2 Het onderwijs 

 2.1 Organisatie van het onderwijs 

 De inrichting van ons onderwijs past bij de ambities die wij hebben. Om aan de behoefte van alle 
 kinderen op de Pieter Brueghelschool te voldoen willen wij, vanaf schooljaar 2022-2023, het beste 
 halen uit het werken in leerjaren (homogene groepen) en richting groepsdoorbrekend werken 
 (heterogene  groepen). Waarbij we de instrumentele vakken (rekenen, taal, lezen) aanbieden in de 
 leerjaren. Omdat er in de leerjaren al veel verschil is in niveaus, differentiëren wij binnen het leerjaar. 
 Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes in de klas en de doelen die behandeld worden zijn voor alle 
 kinderen gelijk. Er wordt gedifferentieerd door verlengde instructie, verdieping, verbreding en 
 uitdaging. Middels het EDI-model. Zo leggen wij een sterke basis, op het niveau dat past bij het kind, 
 om zo te komen tot creatief-, oplossend- en onderzoekend handelen. 

 Tijdens de zaakvakken werken we groepsdoorbrekend (Maakonderwijs, Oriëntatie op jezelf en de 
 Wereld, Cultuuronderwijs). Het uitgangspunt wordt het werken in thema’s. Zo kunnen kinderen elkaar 
 opzoeken naar interesse en talent, wat veel minder gebonden is aan leeftijd en ontwikkelingsfase. Zo 
 ontstaat er een mix aan leeftijden. Waarbij jongere kinderen leren van oudere kinderen en oudere 
 kinderen leren aan jongere kinderen. Hierbij hebben de kinderen veel profijt van de basis die wij 
 leggen. Het streven is dat we in een traject van drie jaar een passende vorm van dit groepsdoorbrekend 
 en thematisch werken realiseren op de Pieter Brueghelschool. 

 Omdat de invulling a�ankelijk is van het aantal leerlingen en de beschikbare formatie kunnen wij geen 
 garantie geven wat betreft de groepsindeling. Wel is het ons streven om deze manier van onderwijs in 
 ieder geval de komende jaren vast te houden en te ontwikkelen. Wij werken hard aan de kwaliteit van 
 het onderwijs. Zowel didactisch als inhoudelijk. Wij geloven dat wij dit krachtig neer kunnen zetten. 
 Wanneer de groepen groter dan 30 leerlingen zijn, dan gaan we over op anders organiseren. In de vorm 
 van extra inzet van een leerkracht, leraarondersteuner of een onderwijsassistent. 

 Wanneer wij zeggen: “ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel’, dan betreft dit niet alleen 
 onze kinderen. Maar een ieder die verbonden is aan de Pieter Brueghelschool. Zo maken wij 
 traditioneel onderwijs vernieuwend. Bestendig voor de toekomst van onze kinderen. 
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 2.2 Het team 

 Met een team van 23 man sterk is onze primaire taak het vormgeven van een leeromgeving voor 
 kinderen, waarbij zij optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de 
 cognitieve, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. 
 Wij zijn tevreden als ieder kind naar het vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn/ 
 haar talenten. 

 Wij vinden het daarbij belangrijk dat het onderwijs van hoge kwaliteit is. Zowel bij de instrumentele 
 vakken (rekenen, taal, lezen, Engels) als bij de zaakvakken (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, 
 Maakonderwijs, Cultuuronderwijs, Gym). De leerkrachten zetten zich hierbij in om de school elke dag 
 een stukje beter te maken. Zij blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zorgen dat het 
 onderwijs aansluit bij de kinderen. 

 Op school hebben we diverse coördinatoren. Zij spelen een adviserende en innoverende rol in het 
 ontwikkelen van ons onderwijs. Er zijn coördinatoren voor rekenen, sociale veiligheid, taal en lezen, 
 cultuur en onderzoekend/ontdekkend leren (Maakonderwijs). 

 Voor dans, muziek en gym hebben wij vakleerkrachten. Alle groepen krijgen per schooljaar 10 
 danslessen en 10 muzieklessen verspreid over het jaar. Gymlessen krijgen alle groepen 2x per week. 

 Verlof personeel 

 Het schoolbestuur 'Flores Onderwijs' beschikt over een invalpool. Als er sprake is van (ziekte) verlof van 
 leerkrachten vragen wij een invaller aan. Het huidige tekort aan leerkrachten is in de invalpool helaas 
 ook merkbaar. Het komt daardoor regelmatig voor dat er geen invaller beschikbaar is. Wij doen dan 
 ons uiterste best om de inval intern op te lossen. Daarbij hebben we de volgende mogelijkheden: 

 1.  Een leerkracht die op dat moment taken heeft buiten de klas neemt de groep over; 
 2.  Een onderwijsassistent/stagiair (met de juiste competenties en onder begeleiding) neemt 

 de groep over; 
 3.  Een groep wordt samengevoegd, een onderwijsassistent/stagiair ondersteunt; 
 4.  De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. 

 Wanneer geen van bovenstaande mogelijkheden beschikbaar zijn, dan zullen we genoodzaakt zijn een 
 groep naar huis te sturen. 
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 2.3 Onderwijsaanbod groep 1/2 

 In de kleutergroepen wordt er thematisch 
 gewerkt. Deze thema´s duren ongeveer 6 
 weken. Er worden gedurende de dag 
 meerdere grote en kleine kringen gegeven 
 voor verschillende ontwikkelingsgebieden, 
 zoals beginnende gecijferdheid en 
 geletterdheid. Voor rekenen (beginnende 
 gecijferdheid) worden de lessen gegeven uit 
 de methode Getal en Ruimte Junior. De 
 kinderen van groep 2 hebben ook een 
 werkboek dat hierbij hoort. Er wordt 
 daarnaast gebruik gemaakt van de methode 
 ́ Kleuteruniversiteit´. Deze methode is 
 thematisch. Hier staan voor veel verschillende 
 ontwikkelingsgebieden lessen in, bijvoorbeeld 
 beginnende geletterdheid, beginnende 
 gecijferdheid, muziek, ruimtelijke oriëntatie 
 en motoriek. Ook worden er lessen van de 
 Kanjertraining aangeboden (methode voor 
 sociaal-emotionele ontwikkeling). 

 Bij de kleuters wordt elke dag gestart met een 
 circuit. In dit circuit wordt er 
 ontwikkelingsmateriaal en werk aangeboden 
 dat past binnen verschillende 
 ontwikkelingsgebieden en thema’s. Na een 
 week heeft elke leerling alle werk gemaakt en 
 start er weer een nieuw circuit. 

 Gedurende de dag zijn er twee momenten: een speel- en een werkmoment. De kinderen kiezen voor 
 het spelen met behulp van het digikeuzebord. Dit is een digitaal keuze- en planbord. Er zijn wekelijks 
 opdrachten die horen bij het thema. 

 Elke ochtend en middag spelen de kleuters buiten of krijgen ze gymles in de speelzaal. Bij de kleuters 
 krijgen de kinderen twee keer in de week gymles van de vakdocent. 

 7 



 Pieter Brueghelschool  - Schoolgids 2022-2023 

 2.4 Onderwijsaanbod groep 3 t/m 8 

 De dag kan beginnen met een kring. Bijvoorbeeld  een vertelkring, een boekbespreking, een 
 spreekbeurt of het bespreken van een krantenartikel (vanaf groep 5). In de kringen is er ook tijd voor 
 kinderen die iets bijzonders hebben meegemaakt of voor een instructie van de leerkracht. 

 Wij werken met dag- en weektaken en in de groepen 3 met een planbord dat hoort bij de leesmethode. 
 Elke ochtend (of middag als er 's ochtends bewegingsonderwijs of zwemmen is) is er reken- lees- en 
 taal/spellingtijd vanuit de methodes. 
 De wereldoriënterende vakken, de muzisch -expressieve vakken, Engels en Maakonderwijs vinden 
 plaats gedurende de overige uren van de dag in een evenwichtige samenstelling. Waarbij deze vakken 
 zoveel mogelijk thematisch worden aangeboden. 
 De kinderen in de bovenbouw krijgen regelmatig huiswerk mee voor de wereld oriënterende vakken 
 en Engels. Zo kunnen ze wennen aan het maken van huiswerk en leren ze dat dat effect heeft op hun 
 kennis op dit gebied en bijvoorbeeld ook bij de resultaten bij een toets. 

 Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht en jaarlijks 10 muziek- en danslessen 
 van een vakdocent muziek en dans. Groep 8 doet daarnaast gedurende een periode van 6 weken mee 
 met thema zwemmen. 

 We werken met diverse methodes en voeren klassengesprekken over de lesstof. Kinderen weten al heel 
 veel over bepaalde onderwerpen en nemen dingen van thuis mee. Wij stimuleren dat, sluiten daarbij 
 aan en in onze lessen maken we er gebruik van. De kinderen werken regelmatig samen bij het maken 
 van de opdrachten in de werkboekjes. Ze mogen ook zelf een andere manier kiezen om zich de doelen 
 eigen te maken, zoals het maken van een eigen samenvatting, een presentatie, een muurkrant, een 
 quiz, enzovoort. Zo delen ze hun kennis en leren ze goed te begrijpen wat er gevraagd wordt 
 (eigenaarschap en leren leren). 

 Bij handvaardigheid, tekenen en drama zijn er soms gesloten opdrachten (daarmee oefenen ze 
 bepaalde technieken en inzichten) en soms open opdrachten om de eigen vrije expressiviteit te 
 ontwikkelen. Het leerlingenwerk wordt opgehangen of tentoongesteld in de klas of de hal. 

 We dagen de kinderen uit om veel aandacht te besteden aan hun werk. We moedigen kinderen aan 
 hulp te vragen als ze tegen problemen aanlopen (op welk gebied dan ook) en tegelijkertijd wijzen we ze 
 op hun eigen verantwoordelijkheid in hun leren: goed opletten, zelf goed nadenken, netjes werken en 
 goed je best doen. Voor sommige kinderen is het lastig te focussen op het werk; de aandacht te richten 
 en  je niet af te laten leiden. In overleg met andere collega’s en onze kwaliteitscoördinator, krijgen 
 kinderen ook hierbij gerichte ondersteuning. 

 We hebben een goed ingerichte bibliotheek met een enorm aanbod aan aantrekkelijke boeken. Wij 
 stimuleren de kinderen ook thuis te lezen. 
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 2.5 Kwaliteitszorg en schoolplan 

 Wat is kwaliteitszorg? 

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

 Doelen uit het jaarplan 

 Hoe bereiken we deze doelen? 

 ●  Café Pieter Brueghel - thema avonden waarin we met ouders brainstormen over de 
 ontwikkeling  van de school. 

 ●  Evaluatie en bijstelling tijdens studiedagen, Teamsessies en in de Leerteams. 
 ●  Diepteanalyse in maart en juni, met analyse opbrengsten en acties. 
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 3 Ondersteuning en veiligheid 

 3.1 Extra 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. 

 Elke school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband 
 PassendWijs is afgesproken realiseren (zie indicatoren basisondersteuning). Extra 
 ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt, maar die niet binnen de 
 basisondersteuning valt. Extra ondersteuning kan ingezet worden met inzet van het 
 ondersteuningsteam van SWV PassendWijs of met inzet van extra expertise die bekostigd 
 wordt vanuit de ondersteuningsmiddelen van school en/of bovenschools. Als er sprake is 
 van een hulpvraag door de leerkracht, kind en/of ouders wordt in de eerste instantie 
 bekeken of aan de onderwijsbehoeften van een kind en de begeleidingsbehoeften van de 
 leerkracht middels de basisondersteuning kan worden voldaan. Als dit niet mogelijk is, gaan 
 we onderzoeken welke passende ondersteuning er nodig is. 

 Elk kind heeft ondersteuning nodig en daarin verschillende behoeften. Sommige kinderen 
 meer dan anderen. Dit noemen we zorgleerlingen. Met zorg bedoelen we extra aandacht 
 om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo zorgen we dat alle leerlingen 
 zo optimaal mogelijke omstandigheden worden geboden om tot ontwikkeling te komen. 
 Dit doen we zo veel mogelijk binnen de school. Is dit voor een leerling niet mogelijk dan 
 gaan we op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dit doen we in overleg met 
 ouders en het Samenwerkingsverband PassendWijs. 
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 Huidig aanbod aan extra ondersteuning 
 • Gedragsspecialist 
 • Orthopedagoog 
 • Remedial teacher 
 • Specialist meer- en hoogbegaafdheid 
 • Specialist Jonge Kind (in opleiding) 
 • Maakonderwijs - COOL - Coördinator Onderzoekend en Ontdekkend Leren (in opleiding) 
 • Kwaliteitscoördinator 
 • Beeldcoach 

 De kwaliteitscoördinator 
 De kwaliteitscoördinator was voorheen de intern begeleider. Zij is tevens onze 
 gedragsspecialist en beeldcoach. Als kwaliteitscoördinator ben je de zorgregisseur, 
 trendanalist en leercoördinator. Zij begeleidt de leerkrachten bij het vinden van de juiste 
 aanpak en expertise voor de leerling en speelt daarbij een grote rol in het organiseren van 
 ondersteuning en ontwikkeling. Op schoolniveau stelt zij beleid op in overleg met de 
 directeur. Daarbij is zij ook de contactpersoon van het  samenwerkingsverband 
 PassendWijs. Vanuit PassendWijs is een orthopedagoog aan onze school verbonden  .  Zij 
 ondersteunt en adviseert de leerkracht bij allerhande vraagstukken en 
 ondersteuningsbehoeften van leerlingen en geeft mede invulling aan een passend 
 scholingsaanbod voor ons team  . 

 PassendWijs 
 Wij hebben vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs een orthopedagoog die 
 verbonden is aan onze school. Zij ondersteunt de school bij uiteenlopende vragen over de 
 ontwikkeling van kinderen. Vooral hoe wij deze vraagstukken in de klas kunnen 
 oppakken. Daarbij kan het wel eens nodig zijn dat wij remedial teaching inzetten om 
 kinderen (tijdelijk) te ondersteunen. 

 Denkkracht 
 In samenwerking met de scholen in de buurt hebben wij op school een 
 Denkkracht-groep. Dit zijn leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, waarbij de 
 leerkracht in de klas handelingsverlegen is. Deze groep wordt begeleid door een 
 specialist meer- en hoogbegaafd. Zij ondersteunt de leerlingen en de leerkracht. 
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 3.2 Veiligheid op school 

 Anti-pestprogramma 
 Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier 
 te  handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt 
 is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 
 Reageer daarom niet met  haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen 
 die zich voordoen in jouw leven. Doe je  best er iets van te maken. Zoek oplossingen 
 waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar 
 zijn.Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale 
 redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

 De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en 
 kindtraining  wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de 
 training uitgegroeid tot  een volwaardige methode voor het primair en voortgezet 
 onderwijs.De Kanjertraining is opgenomen in  de database voor effectieve 
 jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De  methode kent 
 een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door  de 
 Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 

 Sociale en fysieke veiligheid 
 Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een 
 vragenlijst af via KanVAS. 
 Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het 
 digitale  Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit 
 een sociogram, een  leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan 
 pedagogische adviezen. De  leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door 
 scholen eveneens gebruikt worden om  de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie 
 te verantwoorden. 

 Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
 Wij hebben een coördinator Sociale Veiligheid, hieronder valt ook de pest-coördinator. Dat 
 is Jalien van der Veen:  jalien.vanderveen@floresonderwijs.nl  . 
 Onze vertrouwenspersoon is: Yasmine Dijkstra:  yasmine.dijkstra@floresonderwijs.nl 

 12 

mailto:jalien.vanderveen@floresonderwijs.nl
mailto:yasmine.dijkstra@floresonderwijs.nl


 Pieter Brueghelschool  - Schoolgids 2022-2023 

 4 Handige informatie voor ouders 

 4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 Wij gaan uit van samenwerken.  Ouders zijn immers expert op het gebied van hun 
 kind(eren)  en school op het gebied van onderwijs. Samen willen we het beste uit de 
 kinderen halen, zodat zij vol  zelfvertrouwen en een flink rugzak vol kennis en 
 vaardigheden, een volgende stap kunnen zetten. 

 Wij vinden de input van ouders belangrijk op alle vlakken. Wij vragen daarom ook dat 
 ouders actief  meedenken en meepraten over de ontwikkeling van de school. 

 Communicatie met ouders 
 Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

 ●  Ouders worden geïnformeerd middels de app Social Schools. Minstens 1x per week 
 krijgen ouders  een overzicht van wat er in de klas gebeurd. Met foto's en/of 
 filmpjes. 

 ●  1x in de drie weken wordt het laatste nieuws gedeeld in de Nieuwsbrief, wanneer er 
 bijzonderheden zijn tussendoor, dan met een Extra Nieuwsbrief 

 ●  3x per jaar is er een Café Pieter Brueghel. Dit zijn thema avonden waarbij we met 
 elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen op school. 

 ●  Op de website staan diverse documenten over de school. Over de ontwikkeling van 
 de school en  belangrijke protocollen. 

 ●  Op de website staan de agenda en de notulen van de Medezeggenschapsraad (MR) 
 en de  Ouderraad (OR). Ook bent u welkom om aan te sluiten bij vergaderingen van 
 de MR en OR. 

 ●  Er zijn diverse gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw 
 kind(eren). 

 ●  Na elke Maakweek en cultuurweek zijn er tentoonstellingen. 
 ●  Er is een inloopochtend en een open dag. 
 ●  Ouders en kinderen kunnen altijd contact opnemen wanneer er vragen zijn. De 

 lijntjes met de  leerkracht en de directie zijn kort. Wij hebben liever dat u een keer te 
 vaak vraagt dan te weinig. 

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

 Ouderraad 
 ●  Medezeggenschapsraad 
 ●  Tijdens Café Pieter Brueghel - thema avonden 
 ●  Met behulp van enquêtes en in het gesprek 
 ●  Naar expertise en interesse 
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 Ouders zijn enorm betrokken bij de school. Zij helpen o.a. bij: 
 ●  Feesten en partijen 
 ●  Schoolreisjes 
 ●  Luizen pluizen 
 ●  Bibliotheek 
 ●  Pleinwacht 
 ●  Vertellen over je beroep en/of interesse 
 ●  Bij de Maakweken 
 ●  Bij de cultuurweken 

 Klachtenregeling 
 Wanneer iemand niet tevreden is dan hopen we dat in eerste instantie op te kunnen lossen 
 intern. Bij  klachten vragen wij in gesprek te gaan met de betreffende persoon/personen. 
 Het is verder mogelijk om  contact op te nemen met de vertrouwenspersoon of de directie. 

 Ook is het mogelijk om een van de klachtenfunctionarissen van Flores in te 
 schakelen. Voor meer  informatie:  KLIK HIER 

 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. 

 Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00 per schooljaar. 

 Daarvan bekostigen we: 

 ●  boeken voor de bibliotheek 
 ●  diverse andere activiteiten en feesten 
 ●  verkeersprojecten 
 ●  Kerst 
 ●  Sinterklaas 
 ●  Zomerfeest 

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

 •  kamp groep 8 
 •  schoolreis 

 Leerlingen zullen nooit uitgesloten worden wanneer het schoolgeld niet betaald (kan) 
 worden. 
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 4.3 Ziekmelden en verlof aanvragen 

 Over schoolverzuim 
 Bij ziekte, doktersbezoek of als uw kind om een andere reden niet of te laat op school komt, 
 dan kunt u dit voor 08:20 uur melden. Dit kan via Social Schools. Wanneer uw kind afwezig 
 is en wij hebben nog niks gehoord, dan bellen wij zelf op uit voorzorg. 

 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. 

 Leerlingen hebben in een schooljaar twaalf weken vakantie. Uitstapjes en vakanties 
 dienen daarom in  die twaalf weken te worden gepland.In een aantal gevallen kan extra 
 verlof worden aangevraagd.  Bijvoorbeeld voor een huwelijk, een overlijden of voor 
 religieuze verplichtingen. Tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over de 
 aanvraag. Als het gaat over meer dan 10 schooldagen, dan moet de leerplichtambtenaar 
 een beslissing nemen. 

 Aanvraag gaat via Social Schools. 

 4.4 Toelatingsbeleid 

 De school kent geen wachtlijst. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding via de 
 website:  www.pieterbrueghelschool.nl  . Aanmelden gaat  via dezelfde website. Na 
 inschrijving neemt de leerkracht of de kwaliteitscoördinator twee maanden voor de 
 startdatum contact met jullie op. 

 Start uw kind in groep 1, dan neemt de leerkracht 2 maanden van te voren telefonisch 

 contact op om 5 dagdelen af te spreken om te wennen in de klas. Op de eerste wendag 
 heet de leerkracht jullie kind en jullie welkom in de klas. 

 Stroomt uw kind in een andere groep in, dan maakt de leerkracht een afspraak om 
 kennis te maken  met u en uw kind of om een dagje mee te lopen in de klas. 

 Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra 
 ondersteuning nodig is, ontvangt u van de school de informatiebrief voor 
 ouder(s)/verzorger(s). Deze informatiebrief vindt u ook op de website: 
 www.swv-passendwijs.nl  onder de informatie voor ouders.  Uiterlijk 10 weken voordat het 
 kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden, wordt overlegd met ouders en een start 
 gemaakt met de uitvoering van de zorgplicht. 
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 5 Ontwikkeling en resultaten 

 5.1 Tussentijdse toetsen 

 Van de tussenresultaten wordt een diepte-analyse gemaakt In deze rapportage wordt 
 verslag gedaan  van de analyse van de LVS-toetsen van het Cito met behulp van Focus PO 
 en ESIS trendanalyse.Doel  van deze diepte-analyse is zicht krijgen op de ontwikkeling 
 van de opbrengsten. 
 Aan de hand van deze analyse worden aanbevelingen voor verbetering gedaan, zodat de 
 school de  juiste ingrediënten kan kiezen voor een plan van aanpak. Deze informatie helpt 
 ons om ons onderwijs te  evalueren en te verbeteren. Dit hoort bij de kwaliteitscyclus van 
 de school. Voor de analyse wordt  gebruikt gemaakt van het schooloverzicht van Focus 
 PO. Het schooloverzicht maakt in één keer de opbrengstambities, de schoolmiddenmoot 
 en de groepsmiddenmoten zichtbaar op een bepaald  vakgebied. De schoolopbrengsten 
 zijn hiermee verbonden met de inrichting van het  onderwijsprogramma én het handelen 
 van leerkrachten in hun groepen. Alles in één eenvoudig data overzicht.  Het 
 schooloverzicht helpt teamleden een aantal zaken met elkaar te bespreken 

 Op schoolniveau 

 ●  Of het onderwijsprogramma van de school in deze doelgroep leidt tot 
 het behalen van opbrengstambities; 

 ●  Of de opbrengstambities van de school moeten worden bijgesteld; 
 ●  Of er aanpassingen in het onderwijsprogramma (verrijkt, basis, intensief) 

 noodzakelijk zijn; 
 ●  Hoe vakgebieden zich tot elkaar verhouden. 

 Op groepsniveau 

 ●  Hoe de sterkere en zwakkere groepen zich tot elkaar verhouden; 
 ●  Waarom het lesgeven in de ene groep makkelijker gaat dan in een andere groep; 
 ●  Of het onderwijsprogramma (verrijkt, basis, intensief) in een groep moet worden 

 geïntensiveerd  of worden verzwaard; 
 ●  Hoe vakgebieden zich tot elkaar verhouden. 

 Tevens maakt het schooloverzicht duidelijk hoe de opbrengstambities van de school, de 
 schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten zich verhouden tot de landelijke normen. 
 Hiermee kan  een schoolteam zich een beeld vormen van de plaats die men inneemt ten 
 opzichte van de andere  scholen in Nederland. Dit inzicht is nodig om een passende 
 ambitie uit te kunnen spreken (in relatie tot de schoolpopulatie). 

 Voor nadere analyse wordt ook gebruikt worden gemaakt van de trendanalyses uit  ESIS. In 
 het verslag worden eerste de opbrengsten op schoolniveau besproken (Deel 1) daarna op 
 groepsniveau (Deel 2), overeenkomstig met hoe de schoolbespreking is opgezet binnen 
 het werken via  Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Deel 1 wordt ingevuld door de 
 kwaliteitscoördinator, deel 2 wordt  ingevuld door de groepsleerkrachten. 
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 5.2 Resultaten eindtoets 

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

 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. 

 Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau (1F)  in 2021-2022? 

 ●  Deze school  - 97,7% 
 ●  Signaleringswaarde inspectie - 85,0% 
 ●  Vergelijkbare scholen  - 98,8% 
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 Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau (1S/2F)in 2021-2022? 

 ●  Deze school - 70,88% 
 ●  Signaleringswaarde inspectie - 66,8% 
 ●  Vergelijkbare scholen - 77,6% 

 5.3 Schooladviezen 

 Schooladvies Percentage leerlingen 

 ●  vmbo-k - 14,3% 
 ●  vmbo-(g) - t 11,9% 
 ●  vmbo-(g)t / havo -  11,9% 
 ●  havo -  14,3% 
 ●  havo / vwo  - 16,7% 
 ●  vwo -  31,0% 

 5.4 Sociale ontwikkeling 

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

 Werkwijze Sociale opbrengsten 
 Kanjertraining: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 
 Wij werken op school met de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft handvatten voor 
 sociale situaties en  leert kinderen respectvol omgaan met zichzelf, elkaar en school. Van 
 leerkrachten en ouders wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen-  oplossingen 
 zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij  niet handelen uit angst, irritatie en 
 onverschilligheid.bij de kanjertraining leren we kinderen onder ander jezelf 
 voorstellen/presenteren, met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan, een 
 compliment geven en ontvangen,grenzen aangeven, een ander durven vertrouwen en zelf 
 te vertrouwen zijn, samenwerken, proberen de ander te begrijpen, enzovoort. 

 Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders en 
 kinderen worden hierbij betrokken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
 website:  www.kanjertraining.nl 
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 6 Schooltijden en opvang 

 6.1 Schooltijden 

 Van 6 september t/m 24 december 
 Maandag: 08:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00 
 Dinsdag: 08:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00 
 Woensdag: 08:30 - 12:15 
 Donderdag: 08:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00 
 Vrijdag: 08:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00 / Groep 1-4: middag vrij 

 Vanaf 6 januari 
 Groep 1 t/m 8 
 Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 14.00 uur 
 Tussen 14.00 uur en 14.30 uur heeft het team pauze. Dan worden er geen werkgerelateerde 
 afspraken gemaakt. 

 Brengen 

 ●  De deuren gaan voor alle ouders en kinderen om 08.20 uur open. 
 ●  Groep 1 t/m 4: U kunt uw kind in de klas brengen, afscheid nemen en weggaan (niet 

 in de klas blijven). 
 ●  Groep 5 t/m 8: U kunt meelopen met uw kind tot aan de kapstokken en daar afscheid 

 nemen. Het kind gaat zelf de klas in. “Binnen is beginnen.” 
 ●  We beginnen met de les om half 9. Voor alle groepen hebben we de regel: niet voor 

 de klaslokaal ramen en in de gangen blijven staan. De hallen zijn beschikbaar voor u 
 om verder te praten. 

 ●  U kunt, naarmate uw kind ouder wordt, er voor kiezen om bij de buitendeur afscheid 
 te nemen of uw kind zelf naar school te laten gaan. 

 Veiligheid rond de school 
 Wij verzoeken u om uw kind lopend of fietsend te brengen/halen dan wel in ieder geval de 
 auto te parkeren op toegestane plaatsen; ook als dat betekent dat u wat verder moet lopen. 
 Dus niet op de stoepen en rondom de zebra aan de Bakenbergseweg, ook niet heel even! Er 
 is een gele streep aangebracht die aangeeft dat er niet gestopt (laat staan geparkeerd) mag 
 worden. Voor de Bauerstraat graag eenrichtingsverkeer aanhouden vanuit de rijrichting 
 “Bakenbergseweg”. U bepaalt zelf door uw eigen parkeergedrag de veiligheid van de 
 kinderen. Veiligheid rondom de school: Vanaf de openbare stoepen tot aan de deuren is het 
 verplicht te lopen; fietsen mag niet. Fiets aan de hand! 
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 6.2 Opvang 

 Tussenschoolse opvang 

 De tussenschoolse opvang wordt door de leerkrachten opgevangen. Hier zijn geen kosten 
 aan verbonden. 

 Voor- en naschoolse opvang 

 Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met  SKAR  ,  Partou Kinderopvang  , 
 Montessori  Kinderopvang  en  puur avontuur  , in en buiten  het schoolgebouw. Hier zijn 
 kosten aan verbonden. 

 6.3 Vakantierooster en studiedagen 

 Vakanties 

 ●  Herfstvakantie 22 oktober 2022 - 30 oktober 2022 
 ●  Kerstvakantie 24 december 2022 - 08 januari 2023 
 ●  Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 - 26 februari 2023 
 ●  Meivakantie 29 april 2023 -  07 mei 2023 
 ●  Zomervakantie 15 juli 2023 - 27 augustus 2023 

 Studiedagen 

 ●  maandag 10 oktober 2022 - groep 1 t/m 4 vrij 
 ●  dinsdag 11 oktober 2022- groep 1 t/m 4 vrij 
 ●  woensdag 1 maart 2023 - groep 1 t/m 8 vrij 
 ●  dinsdag 11 april 2023 - groep 1 t/ 8 vrij 
 ●  donderdag 8 juni 2023 - groep 1 t/m 4 vrij 
 ●  vrijdag 9 juni 2023 - groep 1 t/m 4 vrij 
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 7. Overige zaken 
 Sponsoring 
 De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van materiële of geldelijke 
 bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen of de school toe 
 bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. Eventuele sponsoring vindt slechts plaats na 
 overleg met de Medezeggenschapsraad. 

 Protocollen over privacy 

 De Pieter Brueghelschool is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.Wij hebben ons 
 privacybeleid en  onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.Welke 
 persoonsgegevens wij verzamelen en  gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe wij ervoor 
 zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn  beveiligd en welke rechten u heeft ten 
 aanzien van de gegevens van uw kind(eren) kunt teruglezen op  de website van de stichting 
 www.floresonderwijs.nl 

 Beschadiging of verlies 
 De school is niet verantwoordelijk voor spullen die kinderen meebrengen van thuis. 
 Gevonden voorwerpen bewaren wij in een kist in de hal. Het is handig de tassen en jassen, 
 de gym- en de zwemspullen te voorzien van de naam van uw kind. 

 Vallen en opstaan 
 Het kan voorkomen dat kinderen vallen of zich op een andere manier bezeren. De 
 leerkrachten kunnen vaak het kind zelf helpen door het plakken van een pleister o.i.d. 
 Daarnaast hebben wij BHV-ers (bedrijfshulpverleners/ EHBO-ers) die kijken hoe ernstig de 
 situatie is. In het algemeen kunnen zij het kind zelf helpen. Soms is een bezoek aan een arts 
 of ziekenhuis nodig. Wij nemen dan altijd contact op met de ouders en vragen hen te komen 
 om met hun kind mee te gaan. Mocht dat nodig zijn dan gaan wij met een kind naar de 
 eerste hulp van ziekenhuis Rijnstate of bellen wij een ambulance. 

 Internet, gebruik mobiele telefoons 
 Kinderen hebben de beschikking over allerlei moderne communicatiemiddelen. Je kunt 
 appen, chatten en van alles delen op facebook. We zien het als onze opdracht om kinderen 
 te leren wegwijs te worden in de voors en tegens van deze sociale media. We vragen 
 ouders om de gangen van uw kind thuis op social media regelmatig na te gaan en te 
 controleren of uw kind geen gevaar loopt dan wel andere kinderen in gevaar brengt. Wij 
 besteden hier op school bijvoorbeeld aandacht aan in de lessen mediawijsheid. 

 Mocht een kind een mobiele telefoon meebrengen dan moet die 's ochtends om half negen 
 ingeleverd worden bij de leerkracht. Deze legt hem in een afgesloten kast. 's Middags om 
 drie uur krijgen de kinderen hun telefoon weer terug. Het kan zijn dat de leerkracht een les 
 heeft ontworpen waarin het gebruik van de mobiele telefoon juist een meerwaarde heeft. 
 Uw kind mag dan gebruik maken van de telefoon voor het doel dat de leerkracht heeft 
 bepaald. 
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