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Woord vooraf 
We beseffen dat het lastig kan zijn voor u om een school te kiezen voor uw kind. Waar moet je op letten? 

Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Hoe herken je een goede school? Wat zal het beste bij mijn zoon 

of dochter passen?  

Voor kinderen maakt de basisschool een groot deel van hun leven uit. Kinderen komen bijna iedere dag, 

vanaf hun vierde jaar, naar school om te leren, te spelen en te vieren. 

Kinderen komen met plezier naar school als ze merken dat ze welkom zijn, als ze merken dat hun werk 

serieus genomen wordt. Als ze zich veilig voelen binnen de school, waar ze mogen zijn wie ze zijn. 

Graag geven wij aan de hand van deze gids een beeld van onze school. We vinden het belangrijk dat u 

vertrouwen heeft of krijgt in onze manier van werken, onze identiteit en ons handelen richting ouders 

en kinderen. De gids is geschreven om u te informeren en is bedoeld voor de ouders en verzorgers van 

onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden.  

 

U bent van harte welkom voor een gesprek waarbij we tevens een wandeling door de school maken.  

Als u na het lezen van deze gids tips of vragen heeft, neemt u dan contact op met Marzena van der 

Toorn. 

 

De schoolgids wordt ieder jaar geplaatst op onze website: www.brielseveste.nl Daarnaast ontvangen ou-

ders regelmatig nieuws via onze nieuwsbrief.  

 

In deze schoolgids komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- De visie van onze school. 

- De organisatie van de zorg voor de leerlingen. 

- Het meten van de resultaten. 

- De informatievoorziening voor ouders over de vorderingen van de leerlingen. 

- De rol van ouders in de school. 

- Praktische en formele zaken als vakantierooster, verlofregeling, gymtijden, activiteitenoverzicht etc. 
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1.  De school 
 

De Brielse Veste is een samenwerkingsschool en toegankelijk voor alle kinderen. De school is een fusie-

school sinds 1 augustus 2020. Voorheen waren het twee aparte scholen, O.B.S. Meester Eeuwout en 

C.B.S. Geuzenschip, die al veel met elkaar samenwerkten.  

De naam van de school is bewust gekozen, omdat de school binnen de historische vesting van Brielle 

ligt. Het water dat rond de school stroomt heet De Vest en heeft vroeger zelfs langs de school ge-

stroomd. Wij zijn een samenwerkingsschool en onze kernwaarden zijn Saamhorigheid, Verantwoorde-

lijkheid in een rijke en veilige leeromgeving. 

 

 
 

 
 

Samenwerkingsschool De Brielse Veste 

M.H. Trompstraat 24B 

3231 XP Brielle  

Telefoon: 0181 412086/ 414557 / 06-86899156 

E-mail: marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl 

Website: www.brielseveste.nl 

 

Directeur:     Marzena van der Toorn marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl 

Regio-directeur:   Caroline Stenneken  caroline.stenneken@edumarevpr.nl 

Intern begeleider:    Anneke Beukelman    anneke.beukelman@edumarevpr.nl 

Administratie:    Rubina van Dalen 

Vertrouwens/Contactpersoon:  Natasja Lodder & Sarah van Akkeren 

School Maatschappelijk werker:  Esse Bolt 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:  Erik van der Waal 
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1.1 Aantal leerlingen 

Het aantal leerlingen wordt op een basisschool elk jaar op 1 oktober vastgesteld. Op 1 oktober 2020 

telde de Brielse Veste 317 leerlingen. 

 

1.2 Gebouw 

Onze school is prachtig gelegen aan de voet van de toren van de Catharijnekerk. Tegenover de school is 

een ruime parkeerplaats voor een 30-tal auto’s. Let op: Er geldt wel éénrichtingsverkeer. Schuin tegen-

over de school is een groot speelveld. Onze twee gebouwen zitten middels een corridor aan elkaar vast. 

Het gebouw bestaat uit dertien groepslokalen in de scholen en twee lokalen in het semipermanente ge-

bouw. Dit zit vast aan de school. Tevens heeft de school een teamkamer, een ib ruimte, een keuken, een 

gymzaal die ook gebruikt wordt door andere scholen/ verenigingen en een aula die gebruikt wordt voor 

tal van onderwijskundige activiteiten en speelzaal voor de kleuters. In en rond de school bevinden zich 

verschillende speelpleinen en een fietsenstalling. 

De Brielse Veste is te voet, met de fiets en de auto goed te bereiken. Uit oogpunt van verkeersveiligheid, 

doen wij een beroep op alle ouders zo min mogelijk gebruik te maken van de auto voor het brengen en 

halen van hun kind(eren). Dit om onveilige verkeerssituaties voor de ingang van de school te voorko-

men.  

 

 
 

1. 3 Het bestuur en de school 

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortge-

zet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.  

EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 

tussen Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en 

VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken als sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie 

en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een samenwerkingsbestuur 

met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ont-

wikkelkansen voor kinderen van 4 - 13 jaar.  

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit 

Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen zijn welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders 

en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten.  Iedere school heeft een eigen karakter en 

identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.   

Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, 

katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.  
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Vaardig, waardig en aardig 

Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burger-

schapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen 

deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige 

volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. 

Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn we in 2019 gestart 

met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.  

Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het 

beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit de 

leerlingenraden van de 31 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het onderwijs en 

de wereld een beetje beter kunnen maken.  

Het College van Bestuur van EduMare bestaat uit: Mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur 

en Dhr. H. de Kock, lid College van Bestuur 

 

 

2.  Ons onderwijs 
2.1  De visie van onze school 

Op onze school krijgt iedere leerling de kans zich te ontwikkelen in een rijke en veilige leeromgeving tot 

een zelfverantwoordelijk individu.  

In ons leren richten wij ons op drie doelgebieden:  

*  Kwalificatie (cognitieve ontwikkeling):  

Het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen in staat stellen iets te doen en op 

een bepaalde manier te handelen  

*  Socialisatie (burgerschapsontwikkeling):  

Een proces waarin leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en praktijken. Tradities en da-

gelijkse praktijken kunnen betrekking hebben op een bepaalde beroepspraktijk, maar ook op bredere 

(maatschappelijke) thema’s zoals democratie. 

* Persoonsvorming (het proces van individualisering van de leerling):  

De leerlingen moeten uiteindelijk in staat zijn autonoom tot beslissingen te komen, los van de leer-

kracht, school, heersende normen en tradities. 

 

 

 

 

http://www.vpracademie.nl/
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Dit doen wij door: 

*  Een lerende organisatie te zijn, waarbij de leerling en de leerkracht centraal staan.  

* Hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen bij alle vakken en op alle ontwikkelingsgebieden. Dit 

draagt eraan bij dat leerlingen meer en beter leren  

*  Verschillen tussen leerlingen te erkennen.  

* Een open, positief en veilig leerklimaat te creëren waar zowel met elkaar en van elkaar geleerd wordt.  

* Ouders actief te betrekken bij de pedagogische en didactische ontwikkeling van hun kinderen.  

* Het onderwijs af te stemmen op de verschillende jaargroepen en leeftijden binnen onze school en het 

werken met doorgaande leerlijnen.  

*  Onze leerlingen te helpen om stapsgewijs en actief leerstof eigen te maken,  

* Leerlingen begeleiden, ondersteunen en sturen in het ontwikkelingsproces zodat leerlingen op termijn 

hun eigen leerproces in handen kunnen nemen.  

* Te exploreren en experimenteren.  

* Leerlingen door concrete ervaringen relaties te laten ontdekken en sociale vaardigheden te laten ont-

wikkelen.  

* De inrichting en indeling van de klasruimte bewust te ontwerpen.  

* Leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op het gebied van cognitie en sociaal emotionele ontwikke-

ling door te observeren, doelen te stellen en gebruik te maken van data.  

* Veel tijd te besteden aan het oefenen van de opgedane kennis en een balans tussen vertrouwde herha-

ling en nieuwe impulsen te realiseren.  

* Het geven van feedback, te luisteren naar elkaar en samen te zoeken naar oplossingen waardoor leer-

lingen succeservaringen opdoen.  

 

Wij staan voor: 

* Creativiteit en verbeeldingskracht.  

*  Persoonlijke ontwikkeling.  

*  Communicatie en plezier.  

* Integriteit en respect hebben voor onszelf, elkaar en de omgeving. Daarbij respecteren we onderlinge 

verschillen.  

*  Gezamenlijkheid in de zin van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. 

 

2.2 Identiteit 

Onze school is een samenwerkingsschool. Dit betekent dat de voorheen openbare en christelijke identi-

teit samensmelten. Onze kernwoorden zijn Saamhorigheid en Verantwoordelijkheid in een rijke en vei-

lige leeromgeving. Dit stralen wij uit in onze basishouding en de volgende afspraken die wij met elkaar 

gemaakt hebben: 

• Wij stellen ons open op naar de leerlingen en ook naar elkaar. Dit dragen wij uit door een vra-

gende houding aan te nemen en kinderen hun eigen mening te laten vormen, zolang er een vei-

lige omgeving gewaarborgd blijft. 

• Wij zullen geen geloofsrituelen praktiserend uitoefenen. Vanuit een respectvolle houding bieden 

wij leerkrachten en leerlingen de ruimte om voor zichzelf te bidden indien gewenst 

• De methode Kleur op school gebruiken wij voor ons aanbod levensbeschouwing en burgerschap 

• De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of 

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Deze lessen zijn facultatief en worden verzorgd door 

gastdocenten. 

• Wij besteden vanuit cultureel perspectief aandacht aan de christelijke feestdagen en bijbeho-

rende verhalen, vieren en besteden aandacht aan 1 april, vieren Sinterklaas, Kinderboekenweek, 
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Koningsdag/ sportdag en een eindfeest. Ook organiseren wij maandsluitingen waarbij de kin-

deren voor elkaar optreden. 

• Bij de viering van Kerst en Pasen wordt ook aandacht besteed aan de verhalen van uit het Chris-

telijk geloof. 

• De school viert ieder jaar de 1 april viering en besteedt aandacht aan de Brielse geschiedenis. 

• De werkgroep identiteit zal 4 jaar intact blijven en regelmatig bij elkaar komen om de concrete 

invulling Identiteit van de samenwerkingsschool te monitoren en indien nodig in samenspraak 

met de teams en de commissie identiteit bij te stellen. 

Onze school heeft ook een commissie identiteit. De leden van die commissie komen regelmatig bij el-

kaar om de concrete invulling van de identiteit van onze samenwerkingsschool te monitoren en indien 

nodig in samenspraak met de teams bij te stellen. 

2.3  De missie van onze school 

De Brielse Veste heeft de volgende missie: 

Onze school heeft zich verbonden met de opdracht kinderen een goede basis te geven, waardoor ze met 

succes kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs en om de (huidige) samenleving vorm te geven. 

Wij willen dat onze kinderen opgeleid zijn tot creatieve, zelfstandige, democratische en respectvolle we-

reldburgers, die in staat zijn over hun eigen schutting heen te kijken en op zoek te gaan naar gemeen-

schappelijke belangen en doelen.  

  

2.4  Groepsverdeling  

Op De Brielse Veste vinden we een veilige, warme sfeer belangrijk. Onze lokalen zien er sfeervol uit. De 

kinderen houden, samen met de groepsleerkracht, de omgeving gezellig en opgeruimd. Er hangen en 

staan werkstukken van de kinderen. Daarnaast vinden we een open sfeer tussen groepsleerkrachten en 

de kinderen essentieel voor het onderwijs. 

 

Rooster van leerkrachten per groep 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2  A Hedi Jansen Hedi Jansen Hedi Jansen Hedi Jansen Hedi Jansen 

 

1/2 B  

 

 

Jacoline Lodder 

 

 

Jacoline Lodder 

 

Marleen Bosch Jacoline Lodder Jacoline Lodder 

1/2 C 
Carolien van 

Vliet 

Carolien van 

Vliet 

Carolien van 

Vliet 

Annelies Janse 

 

Annelies Janse 

 

1/2 D 
Manouk Sonne-

veld 

Manouk Sonne-

veld 

Manouk Sonne-

veld 

Manouk Sonne-

veld 

Manouk Sonne-

veld 

3A  Simone Westdijk Simone Westdijk 

 

Lerine van  

Deventer 

 

Lerine van 

Deventer 

 

Lerine van  

Deventer 

3B  Wendy Selens Wendy Selens Natasja Lodder Natasja Lodder Natasja Lodder 

 

4A 
Deborah Koot Yvette Wubben Yvette Wubben Deborah Koot Deborah Koot 

4B Yvette Wubben 

 

Jennifer Barend-

recht 

 

Jennifer Barend-

recht 

 

Jennifer Barend-

recht 

 

Jennifer Barend-

recht 

5A Ariëlle Verbeek Ariëlle Verbeek Ariëlle Verbeek 
Daniëlle van 

Oudheusden 
Ariëlle Verbeek 
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5B Iris Vonk 

 

Iris Vonk 

 

Iris Vonk Iris Vonk Iris Vonk 

5/6C Karen de Gans Karen de Gans Milou de Klerk Karen de Gans Karen de Gans 

6A 
Sarah van  

Akkeren 

Sarah van 

Akkeren 

Sarah van  

Akkeren 

Sarah van  

Akkeren 

Sarah van  

Akkeren 

7A Mandy Overgoor Milou de Klerk Mandy Overgoor Mandy Overgoor Mandy Overgoor 

7/8 B  Milou de Klerk  Ria Vredebregt Ria Vredebregt Ria Vredebregt Ria Vredebregt 

8A 

 

Wanda Noor-

danus 

 

Wanda Noor-

danus 

 

Wanda Noor-

danus 

Esther Grooten Esther Grooten 

Directie 
Marzena van 

der Toorn 

Marzen van der 

Toorn 

Caroline Sten-

neken 

Marzena van 

der Toorn 

Marzena van 

der Toorn 

IB 
Anneke Beukel-

man 

Anneke Beukel-

man 

Anneke Beukel-

man 

Anneke Beukel-

man 
 

Bewe-

gingson-

derwijs 

 
Erik van der 

Waal 

Erik van der 

Waal  

Erik van der 

Waal  

Erik van der 

Waal 

 

Naast bovenstaand schema maken leerkrachtondersteuner Willem-Jan van Landegem en onderwijsassis-

tenten Jolanda van der Hoef, Mieke Vos, Pauline Oosterman en Nicole Pijl ook deel uit van ons team. 

Voor de administratie is Rubina van Dalen iedere woensdag op school aanwezig. 

 

2.5  De resultaten van het onderwijs  

 

Algemeen 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, leggen we regelmatig resultaten en ob-

servaties vast in het leerlingdossier. We kijken hoever een kind is, waar we moeten bijsturen of van 

koers moeten veranderen. Dit doen we op basis van: 

• Het dagelijks werk: onze beeldvorming van de verwerking van de leerstof, de creatieve opdrachten 

en de omgang met andere kinderen.  

• Het ontwikkelingsvolgmodel (OVM) voor groep 1/2. Voor het volgen van de kleuters en tevens hulp-

middel om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen. 

• Leerlingvolgsysteem: naast het gewone dagelijkse werk uit onze leerboeken en de daarbij beho-

rende methode gebonden toetsen, maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit houdt 

in dat op een aantal kernonderdelen tweemaal per jaar een toets wordt afgenomen. Deze toetsen 

zijn onafhankelijk en objectief. De resultaten van deze toetsen worden bewaard en vormen een be-

langrijke basis om de ontwikkelingen van uw kind te volgen. 

• NIO en Eindtoets: In groep 8 wordt de IEP (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) in april afgenomen 

en in oktober/november de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), mits de ou-

der(s)/verzorger(s) daar toestemming voor verlenen.  

• Zien! sociaal emotioneel leerlingenvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8. 
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Het leerlingdossier is voor de ouders in te zien. Indien u dit wenst, verzoeken wij u hiervoor een afspraak 

te maken met de groepsleerkracht. 

 

In groep 3 t/m 8 nemen we voor ons leerlingvolgsysteem de volgende toetsen af.  

 

Technisch lezen (CITO) 

We nemen hiervoor twee testen af. De eerste test is de Drie Minuten Toets. De test bestaat uit het lezen 

van woordenrijen. Het niveau wordt bepaald door de hoeveelheid woorden die een kind binnen één mi-

nuut leest. 

De tweede toets is de AVI-toets. Kinderen lezen een kaart met een tekst, gekoppeld aan leerjaren. We 

kijken of het kind het gewenste niveau behaalt binnen een vastgestelde tijd met minder dan een bepaald 

aantal fouten. Lukt dat, dan beheersen ze dat niveau. Lukt dat nog niet helemaal, dan is dat hun in-

structieniveau, dan moeten ze nog oefenen om het te beheersen. Lukt dat nog helemaal niet, dan spre-

ken we van frustratieniveau en moet een kind nog oefenen op een lager niveau. 

 

Rekenen (CITO) 

Hiervoor nemen we de CITO Rekenen en Wiskunde af. Deze test toetst inzichtelijk rekenen door middel 

van een vijftal hoofdonderwerpen: 

- Tellen en ordenen. 

- Splitsen en samenstellen van getallen. 

- Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. 

- Automatiseren en opgaven die men vlot en vaardig moet kunnen oplossen. 

- Meten, tijd en geld. 

Voor ieder onderdeel is er een aantal opgaven. Het juiste aantal opgaven geeft een indicatie van een ni-

veau aan. 

 

Spelling (CITO) 

Binnen een jaargroep worden er twee gestandaardiseerde dictees afgenomen. 

 

Begrijpend lezen (CITO)  

Deze toets bestaat uit het beantwoorden van vragen over een tekst. 

 

ZIEN! (Sociaal emotioneel leerlingenvolgsysteem) 

ZIEN! geeft na het invullen van een leerkrachtvragenlijst op basis van een analyse van observaties con-

crete doelen en handelingssuggesties. Het helpt de leerkrachten het gedrag van een kind beter te be-

grijpen. Als aanvulling kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 een tweetal vragenlijsten invullen, die de-

zelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in het nadenken over een even-

tuele aanpak voor een groep of leerling. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een 

kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Met ZIEN! kan het gehele proces van signalering tot 

handelen doorlopen worden. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. 

 

Resultaten van deze toetsen 

De uitslagen van de toetsen kunnen we indelen in vijf niveaus, alle gemeten t.o.v. leeftijdsgenoten in 

Nederland. 

Wat de score van uw kind ook zal doen: ons doel is dat uw kind in de periode tussen deze toets mo-
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menten goed groeit in zijn/haar ontwikkeling. Indien wij ons of u zich enigerlei wijze zorgen ma-

ken/maakt over uw kind, nemen wij contact met elkaar op. 

 

Drie keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. In november (signaalrapport) en in februari 

en juli. De leerkracht vult de vorderingen in per vakgebied. Ook kijkt de leerkracht naar de werkhouding 

van de kinderen. 

 

Oudergesprekken  

Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. De eerste weken 

staan in het teken van elkaar leren kennen. In de vierde schoolweek vinden de ouder- vertelgesprekken 

plaats. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Van te voren ontvangen alle ouders een vragenlijst.  

Deze ingevulde lijst geeft de leerkracht alvast informatie. Tijdens het gesprek kunnen eventuele vragen 

gesteld worden. Het doel van het gesprek is het kennis maken met elkaar en het uitwisselen van infor-

matie over het kind. Alle ouders/ verzorgers worden op gesprek verwacht. 

Kort na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen een signaalrapport waarin de gedragskenmerken en 

een beknopt overzicht van de behaalde resultaten in staan. Indien de leerkracht het nodig acht, worden 

ouders uitgenodigd voor dit gesprek. Ouders kunnen zelf ook een gesprek aanvragen indien zij dit no-

dig vinden. 

In februari zal een gespreksmoment plaats vinden aan de hand van het rapport. De resultaten van de 

methodetoetsen zullen dan besproken worden evenals de resultaten van de CITO midden-afname. In 

deze gespreksronde verwachten wij alle ouders/ verzorgers. Aan het eind van het schooljaar ontvangen 

de kinderen een laatste rapport. Gesprekken vinden facultatief plaats, dat wil zeggen op uitnodiging van 

de leerkracht. Indien u het nodig acht kunt u zelf uiteraard ook een gesprek aanvragen.  

 

Indien er aanleiding toe is, kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Van-

zelfsprekend geldt het omgekeerde ook: de leerkracht neemt tussentijds contact met u op als daar aan-

leiding toe is. 

Voor groep 1/2 hanteren we een afwijkende cyclus vanwege het OVM. Nadat een kleuter in groep 1 ge-

start is, vindt er na ongeveer 5 weken een ouder- vertelgesprek plaats. Na ongeveer 5 maanden onder-

wijs plannen de leerkrachten een eerste gesprek aan de hand van het ingevulde OVM. Na wederom 5 

maanden onderwijs volgt een tweede gesprek. Deze momenten verschillen per leerling, aangezien niet 

alle kleuters tegelijkertijd starten. De kleuters in groep 2 volgens wel de gesprekkencyclus van de groe-

pen 3 tot en met 7. 

Ook voor groep 8 hanteren we een afwijkende cyclus in verband met adviesgesprekken voor het voort-

gezet onderwijs.  

 

Schooladvies groep 8 

Uiterlijk in februari krijgt uw kind van de leerkracht groep 8 een schooladvies, gebaseerd op 8 jaar CITO 

Leerling Volg Systeem en de observaties van zijn of haar werkhouding gedurende het laatste anderhalf 

jaar.  

In oktober nemen de leerlingen deel aan het Drempelonderzoek. Ook wordt de NIO toets afgenomen. 

De leerlingen moeten in maart al zijn aangemeld op het VO. In april nemen de leerlingen deel aan de IEP 

Eindtoets. Na ontvangst van de resultaten van deze toets kan, in overleg met ouders, het schooladvies 

nog aangepast worden als het resultaat van de IEP hoger blijkt te zijn.  

Er zijn leerlingen die mogelijk recht zouden kunnen hebben op extra ondersteuning op het voortgezet 

onderwijs. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt het door de leerkracht van groep 8 

met u besproken. 
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs  

In het jaar 2020 is de eindtoets niet afgenomen i.v.m. de Corona-maatregelen. Wij kunnen om die reden 

geen behaalde resultaten vermelden. De uitstroom ziet er als volgt uit: 

2020 

 Meester Eeuwout Geuzenschip 

VWO 3 1 

HAVO/ VWO 2 1 

HAVO 2 3 

VMBO TL t/m HAVO 3 1 

VMBO TL 4 1 

VMBO BK/ TL 2 2 

VMBO BK  2 

VMBO BB 1  

Schakelklas voor anderstali-

gen 

1  

 

2021 

 Brielse Veste totaal  

33 leerlingen 

Meester Eeuwout  

19 leerlingen 

Geuzenschip 

14 leerlingen 

Gemiddelde score IEP 78,5 80,7 75,6 

VWO 3 2 1 

HAVO/ VWO 9 7 2 

HAVO 0 0 0 

VMBO TL t/m HAVO 7 2 5 

VMBO KB/GL-TL 9 6 3 

VMBO BB/KB 4 2 2 

Praktijkonderwijs 1 0 1 

Schakelklas voor an-

derstaligen 

0 0 0 

 

 

2.6  Schoolplan 2020-2022 

Het schoolplan is een draaiboek waarin de onderwijskundige en organisatorische activiteiten van de 

school uitgebreid omschreven worden. Normaliter wordt het schoolplan voor vier jaar geschreven. Wij 

hebben het schoolplan nu van 2020 – 2022 uitgewerkt. Vanaf het jaar 2022 zullen wij weer een vierjarig 

schoolplan uitwerken. Het schoolplan (2020-2022) ligt ter inzage op school. 

 

2.7  Vak- en vormingsgebieden 

Doelen en uitgangspunten van de overheid en van onze school 

De overheid verwacht van scholen dat zij ernaar streven het ontwikkelingsproces van kinderen zo min 

mogelijk te onderbreken. Door een goed systeem van leerlingenzorg trachten wij zoveel mogelijk dou-

bleren te voorkomen en de uitstroom naar een vorm van speciaal basisonderwijs tot een minimum te 

beperken.  
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Structuur 

Voor alle groepen is er een vast dag- en weekprogramma. Hierin worden de verschillende vak- en vor-

mingsgebieden aangeboden. Het programma is in elke groep, zo veel mogelijk, op dezelfde wijze opge-

bouwd.  

 

De schoolvakken en de gebruikte methoden 

Voor de diverse schoolvakken gebruiken we moderne methodes die voldoen aan alle kerndoelen van de 

overheid. 

 

Onderwijs in de onderbouw 

In de kleutergroep (groep 1 en 2) leren de kinderen sprongsgewijs. Door het aanbieden van een berede-

neerd thematisch aanbod dat bestaat uit verschillende activiteiten, speelhoeken en materialen waaruit, 

wordt het kind uitgedaagd een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Wij hechten veel 

waarde aan het volgende:  

 

• De ontwikkeling van de taal en het denken: communiceren, het redeneren en probleem oplossen, 

zelfsturing;  

• De ontwikkeling van de individualiteit en socialiteit: actief zijn en initiatieven nemen, samen spelen 

en werken, zelfstandigheid;  

• De ontwikkeling van een groeiend inzicht in de wereld: voorstellingsvermogen en creativiteit, uiten 

en vormgeven, verkenning van de wereld.  

 

Het is de taak van de leerkracht een uitdagende leeromgeving te creëren. Kinderen hebben activiteiten 

nodig om zich te ontwikkelen, activiteiten die zinvol zijn en betekenis hebben. Activiteiten vinden bij 

jonge kinderen vooral plaats in de context van spel. De groepsleerkrachten zorgen voor een berede-

neerd en thematisch onderwijsaanbod en zij spelen soms mee om impulsen te geven, zodat de ontwik-

keling naar een hoger niveau wordt gebracht. In de onderbouw wordt gewerkt met thema’s. We onder-

scheiden de volgende activiteiten:  

 

• Lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen van prentenboeken, lees- en schrijfactiviteiten bij spel, tek-

sten maken bij tekeningen, herkennen van woorden, na-stempelen van woorden;  

• Reken-wiskunde activiteiten: meten, schatten, tellen, ordenen, omgaan met meetlat, weegschaal, 

oplossend denken;  

• Spelactiviteiten: spelen met voorwerpen, rollenspel waarbij kinderen “doen alsof”, regelspel in de 

kring of gezelschapsspelen, leren plannen;  

• Constructieve activiteiten: maken, produceren en construeren . U moet hierbij denken aan bouwen, 

bijvoorbeeld met lego, hout en dozen en met het wereld spelmateriaal; 

• Creatieve activiteiten: we onderscheiden daarin het werken met gevormde materialen (zoals papier, 

karton en stof) en niet gevormde materialen. (zoals water, zand en klei) 

• Gespreksactiviteiten: allerlei situaties, waarbij leerkrachten en kinderen met elkaar in gesprek zijn, 

dialogen tijdens spel en werk, overleg;  

• Bewegingsactiviteiten in de gymzaal of op het speelplein;  

• Sociale activiteiten: gericht op het omgaan met elkaar en de omgeving, omgaan met emoties van je-

zelf en de ander; 

• Muzikale activiteiten.  

 

Met behulp van ons leerlingvolgsysteem en ons observatie-instrument OVM (Ontwikkelings-Volg-Model) 

houden wij de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bij. Ons onderwijsaanbod stemmen wij hierop 
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af. Voor de afstemming gebruiken wij de OVM en SLO doelen. Wij werken thematisch vanuit een berede-

neerd aanbod.  

 

Als de kinderen op de Brielse Veste komen, krijgen alle ouders/ verzorgers een informatieboekje over de 

kleutergroepen. Hier staat alles nog eens uitgebreid omschreven. 

 

Lezen, taal en spelling 

In onze school vormt taal een van de belangrijkste vormingsge-

bieden. Met taal- en leesonderwijs willen we de taalontwikkeling 

van kinderen bevorderen en hen daarmee taalvaardig maken.  

 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. 

Veel aandacht wordt besteed aan het leren lezen en er wordt op 

De Brielse Veste gewerkt met de methode “Veilig leren lezen”. 

Deze methode kent verschillende differentiatieniveaus en alle 

onderdelen van de Nederlandse taal (ook spelling en lezen) komen aan de orde.  

In groep 3 wordt in niveaugroepjes, samen met de leerkracht en/of de ouders gelezen. Ook individueel 

of in tweetallen met eventueel kinderen uit de bovenbouw (tutorlezen). Kinderen in de groepen 5 t/m 8 

lezen vooral individueel en indien nodig met de leerkracht. 

 

We werken met de nieuwste versie van de methode “Estafette” voor voortgezet technisch lezen in de 

groepen 4 t/m 8. Voor begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip XL”.  

 

Vanaf groep 4 wordt voor taal de methode “STAAL’ gebruikt. Deze methode wordt tevens gebruikt in de 

bovenbouw van de voormalige Meester Eeuwoutschool ook. Kennis en ervaring benutten wij om de im-

plementatie door te voeren. De methode past uitstekend bij de visie van de nieuwe school: er worden 

hoge doelen en verwachtingen gesteld en er is veel ruimte voor creatief denken en eigen inbreng van 

leerlingen. In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken 

kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht 

met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten 

en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct 

toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en rea-

listisch. Staal is een methode die spelling en grammatica combineert.  

 

De bovenbouw van het voormalige Geuzenschip werkt met de methode ‘Taal op maat’. Deze kinderen 

zullen met de methode uitstromen. 

 

Engelse taal  

Het vak Engels wordt op de Brielse Veste middels de methode ‘Groove me’ aangeboden in alle groepen. 

Deze methode werd al gebruikt op de voormalige Meester Eeuwoutschool. Een werkgroep bestaande uit 

leerkrachten van de Brielse Veste heeft onderzoek uitgevoerd naar de verschillende methodes. Middels 

literatuurstudie, het uitzetten van een enquête onder het team en het in kaart brengen van de diverse 

doelen is de keus op Groove Me gevallen. Vanaf 2021 -2022 zal deze methode door de hele school ge-

bruikt worden, vanaf groep 1 tot en met groep 8. 

 

 



   pagina 16 van 37 

Schrijven  

Wij begeleiden de kinderen in het kunnen hanteren van een 

eenvoudig, verzorgd en goed verbonden handschrift. Schrij-

ven staat in dienst van individuele expressie (het ontwikkelen 

van een persoonlijk handschrift) en communicatie, maar ook 

van het esthetische: mooi maken van teksten, versieren, 

schrijven van sierletters. Er wordt in de groepen 3 t/m 8 ge-

werkt met de methode “Pennenstreken”.  

 

Rekenen en wiskunde 

De Brielse Veste hanteert voor rekenen de nieuwste versie van de methode Pluspunt vanaf groep 3. Deze 

methode besteedt voldoende tijd en aandacht aan het concrete handelingsniveau en biedt ruime moge-

lijkheden voor ervaren, doen en bewegen. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het oefenen, on-

derhouden en automatiseren van basisvaardigheden. De Methode gaat uit van het directe instructie mo-

del maar biedt ruimte voor een eigen ontwerp van de lessen. Kinderen krijgen zicht op en worden eige-

naar van hun eigen leerproces.  

De methode heeft dezelfde opzet en denkwijze als Staal: het creatieve denken wordt met deze methode 

sterk gestimuleerd. Dit zorgt voor herkenbaarheid en een doorgaande lijn in het stimuleren van creatief 

denken. 

De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 zullen uitstromen met de rekenmethoden van de voormalige 

scholen. Het Geuzenschip gebruikt ‘Rekenrijk’ en de Meester Eeuwoutschool ‘De wereld in Getallen’. 

 

Wereldoriëntatie 

Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek. De groepen 1 tot en met 5 werken vanuit doelen en thema’s waarin deze vakken aan bod ko-

men. De leerkrachten stemmen af welke thema’s aandacht krijgen zodat het kennisniveau wordt opge-

bouwd. De thema’s komen uit de methodes ‘De Zaken’ en ‘Topondernemers’. 

De groepen 6 tot en met 8 van het voormalig Geuzenschip werken met de methode ‘Naut’, ‘Meander’ en 

‘Brandaan’. De groepen 6 tot en met 8 van de voormalige Meester Eeuwoutschool werken met de me-

thode ‘Topondernemers’. Het komende schooljaar zal verder onderzoek worden verricht naar een me-

thode voor wereldoriëntatie met het doel om één methode voor de hele school te gebruiken. Een werk-

groep bestaande uit een aantal leerkrachten van de Brielse Veste zal zich hierover buigen. 

 

Burgerschap & levensbeschouwing 

Burgerschap is het vermogen adequaat te handelen in een samenleving. Bij burgerschap heeft iemand 

het vermogen om bij te dragen aan de samenleving of aan sociale groepen. Dit doet hij/zij door in ver-

schillende situaties niet alleen zijn eigen belang en waarden, maar ook een algemener belang en alge-

mene waarden na te streven. 

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het 

geleefd moet worden. 

Burgerschap en levensbeschouwing maken deel uit van ons dagelijkse doen en laten. Bovendien hante-

ren wij de methode ‘Kleur op school’. Deze methode gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de 

aandachtsgebieden godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met 

elkaar. De methode sluit aan bij thema’s van sociaal-emotionele vorming.  

 

Humanistisch Vormingsonderwijs & godsdienstig onderwijs 

Naast de lessen burgerschap en levensbeschouwing die aan alle groepen worden gegeven is er voor de 

groepen 5 tot en met 8 een facultatieve keuze tussen HVO en GVO. Deze lessen worden gegeven door 
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docenten van het centrum voor vormingsonderwijs en zijn niet verplicht. Wij zien de lessen als een aan-

vulling op ons onderwijsaanbod. 

Bij HVO leren kinderen vanuit humanistische uitgangspunten kritisch en creatief omgaan met vragen 

over waarden en normen. Ze leren zelfstandig oordelen en handelen en hoe ze daarover verantwoording 

kunnen afleggen, zodat ze bewust zin en vorm geven aan het eigen leven en dat van anderen. Hoofd-

doelen zijn: werken aan sociale ontwikkeling, morele ontwikkeling en geestelijke gezondheid. 

 

De lessen protestants vormingsonderwijs (GVO) worden thema’s uit het leven van leerlingen verbonden 

aan bijbel- en spiegelverhalen. De kinderen leren zelf betekenis te geven aan deze verhalen en worden 

uitgenodigd zich te verwonderen en om zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld. De lessen staan 

in het teken van: 

• Een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; 

• Vertrouwd te raken met de Bijbelse traditie; 

• Uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof; 

• Als wereldburger respect te hebben met andere geloven, levensovertuigingen en culturen. 

 

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders geïnformeerd over de keuzemogelijkheid en krijgen 

zij de gelegenheid om een keus te maken. 

 

Verkeerseducatie 

Ook de directe omgeving en het verkeer vormen onderdeel van de wereldoriëntatie. Wij werken met de 

lesmethode van Veilig Verkeer Nederland.  

Groep 1 t/m 3 werkt met “Rondje Verkeer”. Zij leren de eerste verkeersafspraken als passagier, voetgan-

ger en fietser.  

Groep 4 werkt met “Stap Vooruit”. Zij leren onder meer wat hun plaats op de weg is als ze lopen of fiet-

sen. Ook leren ze waar ze veilig kunnen spelen en hoe ze veilig mee kunnen rijden als passagier. En ze 

leren de eerste verkeersborden en de beginselen van voorgaan in het verkeer. 

Groep 5 en 6 werkt met “Op voeten en fietsen”.  

Zij leren toepassen van de verkeersregels die ze geleerd hebben en hoe ze dat veilig doen. Ze leren de 

bordensystematiek en ook hoe ze veilig moeten handelen bij die borden.  

Groep 7 en 8 werkt met “Jeugdverkeerskrant”. Hierin worden de leerlingen voorbereid op fietsen naar 

het VO. Ze leren hoe ze een veilige fietser, voetganger of passagier kunnen zijn. Het lesmateriaal is 

voorbereiding op het VVN Verkeersexamen.  

Jaarlijks wordt er bij de leerlingen van groep 7 een verkeersexamen afgenomen. Het theoretisch ge-

deelte vindt in april plaats op school. Voor het praktische gedeelte fietsen de kinderen later in het jaar 

een route door Brielle. De organisatie van dit praktische examen is in handen van de gemeente Brielle. 

Voorafgaand aan het examen vindt een fietskeuring plaats.  

 

Kunstzinnige vorming 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunst-

zinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actu-

ele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. We bieden kunst-

zinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).  

• Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie).  

• Wij geven muzieklessen. 

• Wij besteden aandacht aan dramatische expressie.  

• Wij maken gebruik van het programma van Kunstgebouw 
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Wij hanteren geen specifieke methoden voor kunstzinnige vorming. Het organiseren van crea-work-

shops en het werken met thema’s en projecten zorgt voor een integratie in ons lesaanbod.  

 

Bibliotheek op school  

De school beschikt over een eigen bibliotheek. We kunnen 

kiezen uit een groot aantal actuele, interessante jeugdboe-

ken. De kinderen kunnen deze lenen zowel voor op school 

als voor thuis. De leesconsulent van de Bibliotheek Zuid 

Hollandse Delta en leescoördinatoren (leerkrachten binnen 

ons team) coördineren alle aangelegenheden betreffende 

het uitlenen e.d.  

Alle kinderen maken gebruik van hun eigen uitleenpas. 

 

 

Informatie- en communicatietechnologie  

Het gebruik van ICT gaat een steeds belangrijkere plaats innemen in ons onderwijs. ICT is geen apart 

vak. We zien de computers/tablets als leermiddel. Het gebruik van de computers/tablets zou je kunnen 

vergelijken met het gebruik van een lesboek, schrift, een encyclopedie, een tekenvel en ga zo maar 

door. De computers/tablets worden als hulpmiddel ingezet bij allerlei vakken. Kinderen leren informatie 

op te zoeken, werkstukken en presentaties te maken. Al doende leren de kinderen gebruik te maken van 

internet en hebben ze diverse vaardigheden opgebouwd. In de groepen 1 tot en met 4 wordt de Ipad, 

computer of laptop ingezet als aanvullende oefenmogelijkheid.  

In de bovenbouw wordt het verwerkingsprogramma Gynzy gebruikt voor o.a. rekenen, spelling en woor-

denschat. 

 

Sociaal emotioneel leren 

Het voormalig Geuzenschip was een Rots en Waterschool en heeft goede ervaringen met het pro-

gramma. Het biedt een extra ondersteuning op het gebied van werken aan het zelfbesef, zelfbeleving, 

het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid van kinderen. Ook is het helpend bij de groepsvorming 

en het aansturen van groepsprocessen.  

Het komende schooljaar willen wij verder onderzoeken of Rots & Water een onderdeel blijft van de 

Brielse Veste.   

Wij zullen een informatieavond houden voor ouders. Tevens krijgen de kinderen van de groepen 3, 4 5 

en 6 t/m 8 van de voormalige Meester Eeuwoutschool een lessenserie aangeboden om kennis te maken 

met Rots & Water. De kinderen van groep 6 tot en met 8 van het voormalige Geuzenschip krijgen de 

voor hen bekende lessenserie aangeboden. 

 

 Wat is Rots en Water? 

Rots en Water is een psycho -fysieke  weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes uit het basison-

derwijs en het voortgezet onderwijs. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door 

Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Rots 

en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.  

Voor meer informatie over het Rots en Waterprogramma verwijzen we u naar de site van Rots en Water: 

www.rotsenwater.nl   U kunt hier ook een documentaire bekijken. 

 

 

 

 

http://www.rotsenwater.nl/
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Pesten 

Zoals op elke school kan het helaas ook op onze school voorkomen dat er gepest wordt. Op onze school 

hebben we een anti-pest protocol geformuleerd. Op onze school vinden we pesten in welke vorm en op 

welke manier dan ook ongewenst gedrag. Zo zal er altijd worden ingegrepen als dit ongewenste gedrag 

wordt gesignaleerd. Het voorkomen van pesten vinden we echter nog veel belangrijker dan ingrijpen als 

pestgedrag wordt gesignaleerd. Hierbij draagt elke geleding binnen onze school zijn eigen verantwoor-

delijkheid. Van elke geleding wordt gedrag verwacht waaruit respect voor de ander spreekt. Het pest-

protocol is aanwezig op school. 

 

Sociale Media en Mediawijsheid  

Wat zijn sociale media? Sociale media worden ook wel sociale netwerken genoemd. Het zijn media waar-

bij mensen met elkaar in verbinding staan, bijvoorbeeld door online ‘vrienden’ met elkaar te worden.  

Op sociale media deel je informatie met elkaar, bijvoorbeeld een foto, nieuwtje of filmpje. Anderen kun-

nen daarop reageren en/of de informatie ook delen.  Sociale media moeten leuk en veilig zijn. Daar 

hebben we zelf een rol in. Dat noemen we mediawijsheid. De kinderen krijgen hierover les in de groepen 

7 en 8. Een belangrijk vraagstuk bij sociale media is privacy. De informatie die via sociale media wordt 

gedeeld, is immers interessant voor bedrijven én criminelen. Bij het gebruik van digitale media moet je 

als gebruiker altijd stilstaan bij de vraag: wie kan deze informatie zien en wat mag diegene van mij we-

ten?  

 

Bewegingsonderwijs  

Gymrooster  

Alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 krijgen volgens het gymrooster twee keer per week gymles 

van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal naast de school 

aan de M.H. Trompstraat. Bij mooi weer kan er eventueel buiten gegymd worden op het grasveld naast 

de school. Dit kan op gewone buitenschoenen en met sportkleding.  

Kleding  

De groepen 1 en 2 gymmen in hun ondergoed en op blote voeten of gymschoenen die ze zelf kunnen 

aantrekken. Balletschoentjes met gladde zool zijn niet toegestaan, gymschoenen met een stroeve zool 

en klittenband zijn fijn voor alle groepen. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 dragen een gym-

broek en T-shirt of een gympak. In de hal van de gymzaal staat een bak met de gevonden voorwerpen, 

deze wordt iedere vakantie geleegd.  

Veiligheid 

Sieraden zoals kettingen, armbanden en horloges zijn niet toegestaan. Oorbellen mogen mits het kleine 

dopjes of ringetjes zijn, hangers mogen niet. Sieraden kunnen op de gymdagen het beste thuisblijven, 

ze kunnen niet worden bewaard door de vakleerkracht. Dus sieraden mee is op eigen risico. De kinderen 

met lang haar zorgen ervoor dat dit vastzit zodat het niet voor het gezicht hangt of anderen hindert, 

haarelastiekjes horen standaard in de gymtas. Als een leerling om welke reden dan ook niet aan de les 

deelneemt, geeft u uw kind een briefje mee zodat de leerkracht hier rekening mee kan houden. Afhan-

kelijk van de blessure kan er vaak met bepaalde activiteiten wel meegedaan worden. 

 

Beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen  

Er zijn in iedere groep kinderen die, binnen de differentiatiemogelijkheden van de methoden, te weinig 

uitdaging vinden. Deze kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Ook zij hebben extra zorg (uit-

daging) nodig.  We zijn ervan overtuigd dat de goede leerlingen doorgaans minder uitleg, oefening en 

herhaling nodig hebben dan de methode aanbiedt. We ‘compacten’ de leerstof. D.w.z. dat zij deels de 

basis- en herhalingsstof maken, daarnaast worden zij uitgedaagd om verdieping en verrijkingsstof te 

maken. De methodes geven dat veelal aan.  
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Zij hebben meer tijd om uitgedaagd te worden met meer en andere opdrachten die een beroep doen op 

hun creërend vermogen.  

 

‘Plusgroep’ 

Voor de signalering van meer- en hoogbegaafde leerlingen werken wij met het DHH protocol (Digitaal 

Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid) . Jaarlijks wordt in de groepen 4 tot en met 7 een quickscan in-

gevuld voor alle leerlingen. De kinderen die in deze screening naar boven komen, stromen door naar de 

volgende stap van het protocol. In deze tweede fasen worden verdere diagnostische vragenlijsten inge-

vuld door school en ouders en volgt er een oudergesprek. Eén van de uitkomsten kan zijn dat het kind 

wordt aangemeld voor de Plusklas. Deze plusgroep wordt op bestuursniveau georganiseerd. Aanmelden 

voor deze plusgroep gaat in overleg met leerkracht en ib’er.  

 

Kinderen van groep 8 kunnen aangemeld worden voor de plusklas van het Maerlant, Jacob van Liesveldt 

of het Helinium. 

 

Huiswerk  

Vanaf groep 5 kan er huiswerk meegegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het voorbereiden van een presentatie of boekbespreking. 

• Topografie. 

• Engelse woorden/zinnen. 

• Spelling. 

Dit doen wij voornamelijk om de kinderen enigszins voor te bereiden op het huiswerk in het voortgezet 

onderwijs. De bedoeling is dat de kinderen hun huiswerk zo zelfstandig mogelijk maken. Begeleiding 

mag natuurlijk, maar het moet geen aanslag zijn op de tijd en de energie van de ouders. In overleg met 

hen kunnen de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad aangepast worden aan de mogelijkheden van 

uw kind. Loopt het thuis toch niet lekker met het huiswerk, neem dan contact op met de leerkracht. 

Daarnaast kan het gebeuren dat een kind door omstandigheden extra werk moet maken, bijvoorbeeld 

door ziekte of onvoldoende inzet. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  

De leerkracht van uw kind zal u op de informatieavond inlichten hoe het er in de groep precies aan toe 

gaat met huiswerk.  

 

Vieringen 

Bij een viering beleven de kinderen samen een bepaalde gebeurtenis, zoals een verjaardag, het begin 

van het nieuwe jaar, de Christelijke feestdagen of het afsluiten van een periode. Op de Brielse Veste be-

steden wij vanuit Saamhorigheid veel aandacht aan vieringen. De deelname van ieder kind wordt zoveel 

mogelijk gestimuleerd.  

Een viering kent een aantal doelen: 

• Ervaren dat je als school een groep bent en dat iedereen erbij hoort. 

• Samen een emotie beleven zoals blijdschap, geluk, maar ook eenzaamheid of verdriet. 

• Je durven en kunnen presenteren op een podium.  

 

Duurzaamheid  

Op De Brielse Veste willen we leerlingen bewust maken van de wereld waarin we leven en meegeven hoe 

we bewust met de aarde kunnen omgaan. Wij scheiden plastic afval, hebben een papier container en 

proberen zo bewust mogelijk met onze materialen om te gaan. 

 

“Toen Wubbo Ockels in 1985 terugkeerde na een week in de ruimte te zijn geweest, vroeg hij zich af wat 

zijn verhaal zou worden. Het verhaal werd niet dat de ruimte zo uniek is, hij kwam met het verhaal dat 
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de aarde uniek is, want daar hebben we er maar één van. Je moet de aarde zien als ons ruimteschip. Pas 

als je je dat realiseert, weet je dat er voorzichtig met de aarde moet worden omgegaan. 

De bewoners van het ruimteschip aarde vormen de bemanning. Dat zijn wij; wij moeten overleven. We 

moeten onze koers gaan aanpassen. We moeten veranderen, maar dat doen we nog niet. Wubbo verge-

lijkt het leven op aarde met het varen op een schip. Je zult geen gat boren in de romp van dat schip, je 

zou wel stom zijn. Maar vergelijkbare dingen doen we wel op ons ruimteschip aarde.  

Dit gedachtegoed van Wubbo heeft het fundament gelegd voor een beweging die zich inzet voor een 

transitie naar een duurzame samenleving: Happy Energy.” 

 

Bron: http://www.happyenergy.nl/geschiedenis 

 

 

 

 

  

http://www.happyenergy.nl/geschiedenis
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlOHt0PTbAhVGIlAKHRhqDiYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ad.nl/buitenland/surfen-op-een-wattenstaafje-grappige-foto-triest-verhaal~a40c346d/&psig=AOvVaw3oep39vCjoA3YvWLAQGT5t&ust=1530215939923203
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3  De zorg voor kinderen 
3.1  De opvang van nieuwe kinderen 

Als uw kind 4 jaar is, mag het voor het eerst naar de basisschool. Dat kan een ingrijpend moment zijn, 

zowel voor het kind als voor de ouder. Belangrijk is dat de kinderen zich al snel een beetje vertrouwd 

voelen op school. Daarom mogen ze vanaf 3 jaar en 11 maanden komen ‘wennen’.  

Ook als oudere kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, 

is het leuk als ze van tevoren een keer komen kijken in de groep. Dat maakt het daarna allemaal wat 

minder spannend.  

 

3.2  De zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

Op onze school wordt grotendeels klassikaal lesgegeven. De leerstof is verdeeld over de verschillende 

jaargroepen. Binnen de groepen wordt door de flexibele organisatie ingespeeld op de individuele ver-

schillen tussen leerlingen. Er wordt rekening gehouden met verschil in aanleg, tempo, prestatie en ver-

schillen die voortvloeien uit de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Bijzondere aandacht wordt 

gegeven aan het zelfstandig werken. Hieronder verstaan we de periode, waarin het kind zonder voortdu-

rend begeleiding van de leerkracht een taak uitvoert. De leerkracht heeft dan de tijd om andere kin-

deren, die extra aandacht nodig hebben, te helpen. 

De primaire zorg voor leerlingen berust bij de groepsleerkracht. De ontwikkeling van leerlingen verloopt 

echter niet altijd zoals de leerkracht verwacht. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en dat mag ook. 

Om zicht te behouden op die ontwikkeling, beschikt de leerkracht over een aantal instrumenten. 

 

Uiteraard wordt de ontwikkeling van de kinderen dagelijks door de groepsleerkracht bijgehouden. Daar-

naast worden de leerlingen om hun vorderingen te volgen en te controleren regelmatig geobserveerd 

en/of getoetst. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt middels observaties en vragenlijsten gevolgd 

d.m.v. het volgmodel Zien!. Naast de toetsen die in de diverse methodes voor komen en bedoeld zijn om 

inzicht te verkrijgen in kortgeleden behandelde stof, beschikt de school over een uitgebreid Leerling-

VolgSysteem (LVS.) Dit LVS is ontwikkeld door Cito (Centraal instituut voor toetsontwikkeling.) Het geeft 

een beeld hoe een kind zich in vergelijking tot andere kinderen ontwikkelt op de diverse leerstoflijnen. 

Hierbij worden objectieve normen gehanteerd. 

De zorg voor kinderen met wordt zoveel mogelijk in de groep door de eigen leerkracht geboden. Mocht 

de leerkracht signaleren dat de ontwikkeling niet vloeiend verloopt, kan de leerkracht met de vragen in 

gesprek met de intern begeleider (Anneke Beukelman) en schoolbegeleider.  

Voor de leerlingen die ondanks extra zorg en inspanning toch problemen blijven, houden wordt een 

School ondersteuningsteam (SOT) georganiseerd. Ouders/ verzorgers worden altijd betrokken bij dit 

overleg. Ook is het mogelijk dat bij dit overleg onze school- maatschappelijk werker Esse Bolt aansluit 

of andere betrokkenen zoals een logopediste, e.d. Het kan voorkomen dat in overleg met ouders wordt 

besloten om een psychologisch- didactisch onderzoek af te nemen door de schoolbegeleider.  

 

3.3  Overgang naar een volgende groep 

Hoewel de wet op het basisonderwijs spreekt van een ononderbroken voortgang van het onderwijs, 

komt het weleens voor dat de school het noodzakelijk acht dat een leerling een jaar overdoet (verlen-

ging van een leerjaar). Het besluit daartoe wordt genomen in overleg tussen school en ouders. 

Alleen in het geval de overtuiging bestaat dat het kind zich daardoor beter zal ontwikkelen wordt er 

overgegaan tot verlenging van een leerjaar. Het besluit hiertoe wordt onderbouwd met gegevens van het 

leerlingvolgsysteem en de minimumdoelen die gelden voor de huidige en de volgende groep.  
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3.4  De overgang naar het voorgezet onderwijs 

Na acht jaar basisschool gaan, over het algemeen, de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De leer-

kracht van groep 8 geeft na overleg met andere leerkrachten een advies aan de ouders over de vorm van 

onderwijs die het meest geschikt is voor het kind. Bij aanmelding bij het voortgezet onderwijs spelen 

drie factoren een rol: 

1. Het advies van de leerkracht. 

2. De uitstroomprognose op basis van de gemaakte CITO toetsen in groep 3 tot en met 8, de NIO, het 

Drempelonderzoek en de IEP eindtoets. 

3. De wens van de ouders/verzorgers en het kind. 

 

In groep 7 & 8 kunnen leerlingen en ouders op open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten alvast kennis 

maken met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. Tijdens het schooljaar be-

zoekt groep 8 diverse scholen voor voortgezet onderwijs. 

Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen via een onderwijskundig rap-

port en blijven op de hoogte van hun prestaties.  

 

 

 

3.5  De taak van de intern begeleider  

De intern begeleider, Anneke Beukelman, coördineert de leerlingenzorg. Zij kan waar nodig diagnostice-

rende toetsen afnemen, houdt het CITO-leerlingvolgsysteem up to date, maar coacht bovenal de leer-

krachten bij het bieden van zorg in de groep. 

 

3.6  Zorgteam van De Brielse Veste 

Het Zorgteam van De Brielse Veste bestaat uit de leerkracht, de Ib’er, de schoolbegeleider, de school-

maatschappelijk werker en indien gewenst de directie. Hier kunnen (afhankelijk van de leerling) andere 

disciplines aan toegevoegd worden, zoals de schoolarts, logopedist, kinderfysiotherapeut en de wijk-

agent. Het doel is om zorgleerlingen van onze school in breder verband te bespreken en vanuit ieders 

deskundigheid te bekijken/advies te geven over mogelijke oplossingen rond problematiek van leer-

lingen.  
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3.7  Externe zorginstanties in de school   

Informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren te-

rechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot 

de 18e verjaardag kijken we op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we 

via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school.  

Geen vraag is ons te gek! 

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundi-

gen bieden advies, ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan zoeken we samen 

met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we samen met 

jou gezond en veilig opgroeien mogelijk. 

CJG en het coronavirus 

Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze aangepaste 

dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veelgestelde vragen van andere ouders. 

Contact met het CJG 

De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je kunt ook 

rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school van jouw 

kind: 

 

• Linda de Geus  

• Telefoonnummer: 06 35 12 47 93 

• E-mail: l.de.geus@cjgrijnmond.nl 

 

Wil je meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl. Daar vind 

je ook een overzicht van de cursussen, themabijeenkomsten en webinars die wij aanbieden. 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Onze schoolmaatschappelijk werker is Esse Bolt. Als schoolmaatschappelijk werker (SMW) ondersteunt 

zij de ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen 

zijn: Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in 

de thuissituatie? Zijn er zorgen over pesten of gepest worden? Is er hulp wenselijk bij het opvoeden? 

 Middels een intakegesprek wordt er samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden voor uw kind om 

zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken, door trainingen of hulp bij het vinden 

van de weg tussen de instanties. 

 Tevens worden er ook trainingen aangeboden voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of 

Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heeft zij kennis van het aanbod van groepen van andere 

organisaties, zodat er zorg op maat kan worden geboden. 

 Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten 

aan verbonden. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 

  

Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat via e.bolt@kwadraad.nl 

of telefonisch op 06-46361024. 

  

Voor meer informatie kan u terecht op www.kwadraad.nl 

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/corona
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/
http://www.kwadraad.nl/
http://www.kwadraad.nl/
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Samenwerkingsverband Kindkracht  

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We 

willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. 

Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen 

met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te be-

palen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet ko-

men aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.   

  

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsver-

band Kindkracht in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle  scholen op Voorne-Putten, Ro-

zenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden.   

Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar 

kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.  

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kindkracht (ROK) waar scholen 

binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in 

de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in 

het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise.  Soms kan bijvoor-

beeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een 

kind.  

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het 

samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel 

aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samen-

werkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen. 

  

Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de website: www.swvkind-

kracht.nl 

  

Leerplichtambtenaar 

De Leerplichtambtenaar voor de gemeente Brielle is Sharif Alibaks. De leerplichtambtenaar wordt bij-

voorbeeld ingeschakeld bij onrechtmatig verzuim of andere zaken die te maken hebben met de leertijd 

van de leerlingen. In onderstaand stukje stelt hij zich voor. Ouders/ verzorgers kunnen zelf ook contact 

met de leerplichtambtenaar opnemen bij vragen. 

 

Mijn naam is Sharif Alibaks en sinds 1 mei 2021 werkzaam als leerplichtambtenaar bij de gemeente Hel-

levoetsluis. Vanwege de gemeenschappelijke regeling tussen de omliggende gemeenten ben ik ook als 

leerplichtambtenaar verbonden aan enkele scholen in Brielle en Westvoorne. 

Voorheen heb ik zelf 22 jaar als verzuimcoördinator in het Voortgezet Onderwijs gewerkt en onderhield 

ik veelvuldig contact met ouders/verzorgers en jongeren. 

Het welbevinden van jongeren en ouderbetrokkenheid vind ik zeer belangrijk en kan ik mij voorstellen 

dat u zich wel eens zou willen wenden tot de leerplichtambtenaar voor het vragen om advies. 

Dit kan door een mail te sturen naar s.alibaks@hellevoetsluis.nl  

Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, vergeet u dan niet om uw telefoonnummer te vermelden. 

 

 

 

 

 

http://www.swvkindkracht.nl/
http://www.swvkindkracht.nl/
mailto:s.alibaks@hellevoetsluis.nl
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4.  De ouders 
4.1  Contact met de ouders 

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van een kind. Samenwerking tussen ouders 

en leerkrachten komt het kind ten goede! Een goed en regelmatig contact vinden wij daarom van groot 

belang. 

 

Mogelijkheden 

Elke schooldag ontvangt de leerkracht de kinderen in de groep. Mocht u de leerkracht willen spreken, 

dan vragen wij u hiervoor een afspraak te maken na schooltijd of te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur. 

De leerkrachten willen graag vanaf 8.20 uur aandacht voor de leerlingen. Verder willen zij graag om 

8.30 uur beginnen met hun les. Wij vragen de ouders/verzorgers van onze leerlingen hier rekening mee 

te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.  

 

Op de Brielse Veste wordt het communicatieplatform Parro gebruikt. Met deze app ontvangt u alle be-

richten die de leerkrachten van uw kind(eren) plaatsen. Ook algemene mededelingen en brieven worden 

via Parro verstuurd. Leerkrachten kunnen laagdrempelig benaderd worden middels de bericht functie.  

 

Koffieochtenden 

Een aantal keer per schooljaar organiseert de directie een koffieochtend. Op deze koffieochtenden zijn 

alle ouders en verzorgenden welkom. Het doel van deze ochtend is het uitwisselen van nieuws en zaken 

die met school en/of opvoeding van kinderen te maken hebben. Ouders kunnen op een informele ma-

nier praten met de directie en andere ouders. Wij ervaren deze koffie-ochtenden als laagdrempelig en 

informatief. 

 

Informatieavond  

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij ’s avonds een informatieavond voor de ouders van elke 

groep. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en de leerkracht informeert u over de activiteiten en 

de leerstof die in dat schooljaar aan de orde komen.  

 

Oudergesprekken  

Zoals eerder vermeld zijn er aan het begin van het schooljaar en in februari tien minuten gesprekken 

tussen ouders en leerkrachten waarbij alle ouders/ verzorgers worden verwacht. Resultaten, verwachtin-

gen en doelen komen tijdens deze gesprekken aan de orde. De gesprekken in november en voor de zo-

mervakantie zijn facultatief. Dat wil zeggen op verzoek van de leerkracht of ouders/ verzorgers.  

 

4.2  De ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en werkt samen met leerkrachten aan allerlei binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan hulp voor, tijdens en na vieringen, de schoolfoto-

graaf, het versieren van de school en excursies. Ook beheren zij de ouderbijdrage. 

 

4.3  Medezeggenschapsraad  

Naast de ouderraad bestaat op onze school ook een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggen-

schapsraad (MR) is een orgaan ter bevordering van de inspraak, voor ouders en leerkrachten, binnen 

onze school. Over vele onderwerpen die binnen de school spelen heeft de MR advies- of instemmings-

recht. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, de begroting, enz. De 

MR is bevoegd om alle zaken over de school te bespreken en kan voorstellen doen of standpunten ken-

baar maken aan het bevoegd gezag. De bevoegdheden van instemmingsrecht en adviesrecht staan be-

schreven in de WMO, de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 
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De MR bestaat normaliter uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. Dit schooljaar zullen de 

bestaande MR leden van de vorige scholen de huidige MR vormen.  Via een vaste plek in de nieuwsbrief 

en op de website kan de MR mededelingen plaatsen om ouders te informeren.  

 

Personeelsgeleding Oudergeleding 

Ariëlle Verbeek Annemiek Bels 

Manouk Sonneveld Jeroen Bergmans 

Carolien van Vliet Mariska van Vliet 

 

 

4.4  Leerlingenraad  

De Brielse Veste heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad twee leerlingen uit elke groep vanaf groep 5 

welke worden gekozen door de leerlingen uit hun eigen groep. Ze vertegenwoordigen alle leerlingen van 

de school. De leerlingenraad vergadert over zaken die de leerlingen belangrijk vinden om aan te pakken. 

Juf Iris en juf Milou zijn de contactpersonen van de leerlingenraad. Zij koppelen de onderwerpen die de 

kinderen bezig houden terug naar het team en de directie. Eén keer per jaar wordt er een leerlingencon-

gres gehouden georganiseerd door Edumare.  

 

4.5  Ouderbijdrage  

Uw bijdrage in de kosten van verschillende activiteiten is vrijwillig. Betaling heeft geen gevolgen voor het 

al dan niet toelaten tot de school en het deelnemen aan activiteiten. Wanneer iedereen bijdraagt in de 

kosten van de activiteiten, dan is de OR in staat om die ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren.  

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw begroot en voorgelegd aan de MR.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we u om de ouderbijdrage te voldoen. U kunt er voor 

kiezen de ouderbijdrage in termijnen te betalen.  

 

De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: 

• Vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindviering) 

• Culturele vorming 

• Bijzondere gebeurtenissen 

• Schoolreis (groep 1 t/m 7) 

• Schoolkamp (groep 8) 

• Afscheid groep 8 

 

 

Voor het school jaar 2021 - 2022 is vastgesteld: 

Voor groep 1 t/m 7: € 60    (inclusief schoolreis) 

Voor groep 8: € 60 (het bedrag van de schoolreis zit in het kamp. Het resterende kampbedrag wordt 

apart berekend) 

 

4.6 Ouderhulp 

Wij kunnen niet zonder uw betrokkenheid als ouder! Betrokken en actieve ouders zijn een belangrijk 

element van onze school. Het is bovendien ook heel leuk om iets te doen op de school van uw kind. Be-

halve organisatorische functies (ouderraad, medezeggenschapsraad) is er ook veel behoefte aan prakti-

sche hulp: begeleiden van een excursie, begeleiden van een leesgroepje, versieren van de school, het 

schoonmaken van speelgoed en het ordenen van de bibliotheek. Gedurende het jaar plaatsen we nog 

oproepen voor extra ondersteuning bij bijvoorbeeld schoonmaak of een festiviteit.  
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4.7 Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare 

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 

Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van 

dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 

klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de web-

site van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het 

beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verhol-

pen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als 

personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen 

neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan 

welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.  

Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de 

vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk 

vermoeden van een strafbaar feit. 

De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en 

is te vinden op de website van de stichting.   

 

Interne contactpersoon op de school 

De school heeft twee contactpersonen, ook wel vertrouwenspersonen genoemd. Deze contactpersonen 

maken deel uit van de schoolorganisatie en hebben naast de taak tot verwijzen ook hulpverlenende, 

preventieve en begeleidende taken. 

Contactgegevens interne contactpersonen:  

Sarah van Akkeren & Natasja Lodder 

Contactgegevens: sarah.vanakkeren@edumarevpr.nl & natasja.lodder@edumarevpr.nl 

 

Externe vertrouwenspersoon 

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt 

bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwensper-

soon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw 

klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan 

of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een 

klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld 

bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van 

aangifte bij politie of justitie.  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:  

Jeroen Meijboom is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Hij is bereikbaar op 

T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evp@cedgroep.nl
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Landelijke Klachtencommissie 

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector 

waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot 

en met het wetenschappelijk onderwijs.  

Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl. 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111 

Bevoegd gezag: 

Stichting Onderwijsgroep EduMare 

Postadres: 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

Tel: 0181 391044 

 

Lof  

Heeft u geen klacht, maar wel een goed idee over verbetering van ons onderwijs of andere zaken, dan 

willen wij dat natuurlijk ook graag horen. Maakt u dan een afspraak met de directie, zodat zij kan bepa-

len of en hoe het idee verder kan worden vormgegeven.  

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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5. De medewerkers 
 

Directie 

De directeur van onze school is Marzena van der Toorn.  

Voor het aanvragen van een gesprek met haar kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0181- 

412086  of 06 -86899156 of een mail sturen naar marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl 

Naast Marzena is ook Caroline Stenneken aan de school verbonden als regio-directeur. 

 

Leerkrachten 

Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven in alle groepen van de basisschool.  

 

Intern begeleider 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Anneke Beukelman is op maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdagochtend aanwezig. 

 

Onderwijsassistentie 

Onze school beschikt over een aantal onderwijsassistentes en leerkrachtondersteuners: Jolanda van der 

Hoef, Mieke Vos, Nicole Pijl en Pauline Oosterman. Zij worden ingezet ter ondersteuning in de groepen 

waarbij dit gewenst is. In overleg met de directie en IB’er wordt de inzet afgestemd. 

 

Stagiaires 

Onze school biedt stageplaatsen aan studenten van verschillende hogescholen. Studenten van leraren-

opleidingen hebben een stageplaats in een groep en geven onder begeleiding van een groepsleerkracht 

les. Ook bieden we stageplaatsen aan mbo studenten die een pedagogische opleiding volgen. 

 

Administratief medewerker 

De directie wordt ondersteund door administratief medewerker Rubina van Dalen. Zij verzorgt voorna-

melijk de algemene, de leerlingen- en de financiële administratie. Rubina is op woensdag aanwezig. 

 

 

 

 

mailto:marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl
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6.  Praktische zaken van A t/m Z 
 

Aanmelding leerlingen 

Kinderen kunnen vanaf hun derde verjaardag aangemeld worden bij ons op school. U kunt contact op-

nemen met de directeur, Marzena van der Toorn, voor een kennismakingsgesprek en de eventueel daar-

uit volgende inschrijving. Voor het aanvragen van een gesprek met haar kunt u contact opnemen via te-

lefoonnummer: 0181- 412086 / 06-86899156 of een mail sturen naar marzena.vandertoorn@eduma-

revpr.nl. 

 

Aanname leerlingen 

In Brielle werken het schoolbestuur en de gemeente samen voor een goede aanpak voor en spreiding 

van kinderen die extra zorg nodig hebben. De scholen hebben afgesproken onderling contact op te ne-

men over leerlingen die tijdens de basisschoolperiode binnen de gemeente van school wisselen. 

 

Beschadiging schoolspullen 

Kinderen krijgen veel spullen op school in gebruik waaronder boeken, een IPad/ Chromebook, schrijfge-

rei en dergelijke. Wij verwachten van de kinderen dat zij zuinig met deze spullen omgaan. Als school-

materialen door onzorgvuldig gedrag onbruikbaar worden, zullen wij u vragen om voor vervanging zorg 

te dragen. 

 

Aansprakelijkheid Chromebook 

De leerlingen moeten netjes en zorgvuldig met het device leren omgaan. De leerkracht begeleidt het 

kind wanneer nodig bij dit proces.  

Nu kan er altijd iets onverwachts gebeuren waardoor het device zwaar wordt beschadigd. Denk hierbij 

aan onvoorzichtigheid. Wanneer dit het geval is, zal de school de schade verhalen op de ouders/verzor-

gers. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de leerkracht. U kunt de schade met de school en 

verzekering afhandelen. 

 

Brengen en halen 

De deuren gaan om 8.20 uur open. U heeft dan de tijd om afscheid van uw kind te nemen. We verwach-

ten dat alle kinderen op tijd binnen zijn, zodat de leerkrachten op tijd met hun lessen kunnen starten! 

Wij vragen hierbij wel uw aandacht voor het volgende: 

- Probeer zoveel mogelijk lopend naar school te komen. 

- Fietsen op de stoep is verboden. 

- Indien u toch met de auto naar school komt, parkeer dan in de aangegeven parkeervakken en houd 

rekening met de rijrichting rond de school. 

- Parkeer uw eigen fiets zoveel mogelijk zonder anderen te hinderen. 

- Het schoolplein is verboden gebied voor honden. 

- Het is verboden om op het schoolplein te roken. 

 

Buitenschoolse opvang 

Voor informatie met betrekking tot buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar Kinderopvang Human-

kind www.humankind.nl  

 

Fietsen 

Zelf veilig naar school fietsen (of lopen) is belangrijk voor kinderen. Ze leren hierdoor al vroeg aan het 

verkeer deel te nemen. De leerlingen lopen met hun fiets aan de hand het schoolplein op en stallen hun 

fiets uitsluitend in de fietsenrekken. Wij verzoeken de ouders om hun kinderen hierin, indien nodig, te 

http://www.humankind.nl/
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begeleiden, zodat e.e.a. netjes gebeurt. Het sleuteltje wordt in de klas opgeborgen volgens de afspra-

ken. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat aan meegebrachte fiet-

sen.  

 

Hoofdluis 

Elk jaar komt het wel een keer voor dat er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd. Om hier gericht 

op in te spelen heeft De Brielse Veste ‘luizenouders’. Zij controleren preventief na elke schoolvakantie 

volgens een vast programma. Indien er sprake is van hoofdluis bij een van de kinderen vindt er intensie-

vere controle plaats. 

Indien uw kind hoofdluis of neten heeft, vragen we om uw medewerking om te voorkomen dat meer 

kinderen hoofdluis krijgen, door middel van dagelijks kammen van uw kind en het informeren van BSO 

of sportclubs.  

 

Infectieziekten 

Besmettelijke kinderziekten zoals krentenbaard, waterpokken, mazelen, kinkhoest of hersenvliesontste-

king steken soms opeens de kop op. Ouders en leerkrachten hebben dan vaak veel vragen.  

De school beschikt over een informatieboek van de GGD over het handelen bij infectieziekten. Sommige 

infectieziekten moet de directie verplicht melden volgens de infectieziektewet.  

 

Lunch 

De leerlingen krijgen vanaf groep 3 een half uur lunchpauze. Er wordt gezamenlijk in de klas gegeten en 

daarna wordt er een kwartier buiten gespeeld. In het kwartier dat er buiten gespeeld wordt, heeft de 

leerkracht even pauze. Er zal dan toezicht van de onderwijsassistentes en andere ambulante collega’s. 

De kinderen in groep 1/2 hebben langer de tijd om te eten. Wij hechten waarde aan gezonde voeding en 

zien graag een gezonde lunch mee naar school. 

 

Mobiele telefoons 

Veel kinderen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Deze zullen wij aan het begin van de 

dag innemen en aan het eind van de schooltijd weer teruggeven. Wij vinden dat de lessen niet door tele-

foongebruik gestoord moeten worden. Voor dringende boodschappen kunt u ons via de schooltelefoon 

bereiken. Bij schoolreizen, sporttoernooien en andere schoolactiviteiten in het algemeen worden mo-

bieltjes niet meegenomen. Het begeleidend personeel is altijd mobiel bereikbaar. 

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/beschadiging van de betreffende telefoon 

als deze toch naar school wordt meegenomen.  

 

Onderwijsinspectie basisonderwijs 

De inspecteur van de onderwijsinspectie bezoekt regelmatig de school en kan dan in verschillende groe-

pen een les bijwonen. De inspectie toetst of de school aan de wettelijke eisen voor het primair onderwijs 

voldoet. De gegevens van onze CITO LVS-scores, IEP-eindtoets, schoolplan, jaarplan en het jaarverslag 

worden ieder jaar aan de inspectie doorgestuurd. 

 

Onderwijskundig rapport 

Het onderwijskundig rapport is een rapport dat de school maakt als uw kind de school verlaat. Het 

maakt niet uit of dit aan het einde is van de periode aan het basisonderwijs of tussentijds. In het onder-

wijskundig rapport staat informatie over de resultaten en vorderingen van de leerling en in sommige ge-

vallen ook een schooladvies. Gegevens die erin kunnen staan zijn bijvoorbeeld:  

• Resultaten en vorderingen. 

• Resultaten van extra hulp aan uw kind.  
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• Sociale en emotionele ontwikkeling. 

• Werkhouding. 

• Een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 

Vanzelfsprekend informeren wij u over de gegevens die zijn verwerkt in het onderwijskundig rapport en 

heeft u recht op een kopie van het onderwijskundig rapport van uw kind.  

 

Ontruimingsplan  

In de school is een ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan aanwezig. Elk jaar wordt het plan met de 

kinderen geoefend.  

Minimaal twee teamleden zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er), een van hen is coördinator bij een eventu-

ele calamiteit. Ieder jaar gaan de BHV-ers op herhalingstraining. 

 

Pauzehap 

Rond 10.00 uur wordt er een korte pauze gehouden, waarin de kinderen iets drinken (het liefst water of 

melk) en fruit of een ander gezond pauzehapje eten, dat u als ouder meegeeft aan uw kind. Wij probe-

ren zo weinig mogelijk restafval te produceren, dus liever geen verpakkingen etc. weggooien op school.  

 

Europese privacy wetgeving (AVG) 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verordening zorgt 

ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.  

In verband met deze privacywetgeving heeft Onderwijsgroep Edumare een aantal richtlijnen moeten op-

stellen om deze privacyregels te kunnen waarborgen voor haar leerkrachten, overige werknemers en alle 

leerlingen. In verband hiermede willen wij u vragen de volgende privacyregels te respecteren en na te 

leven.  

Foto's op school: 

• Ouder(s)/verzorger(s) die meegaan op excursies en dergelijke verzoeken wij geen foto's en/of 

video's te maken. 

• Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten buiten de school, bijvoorbeeld 

sportdag, vragen wij geen foto's en/of video's te verspreiden waar andere kinderen op staan dan 

die van henzelf (wettelijk is elke burger verplicht bij de verspreiding van beeldmateriaal rekening 

te houden met de privacy van een ander). 

• Ouder(s)/verzorger(s) die komen kijken tijdens schoolactiviteiten binnen de school verzoeken wij 

geen foto’s en/of video’s te maken. 

• Wij vragen ouders om toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website, in de krant en op 

social media.  

Rook- en alcoholvrije school 

In de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden.  

Ook hebben we afgesproken dat tijdens vieringen en festiviteiten geen alcohol in het bijzijn van de kin-

deren geserveerd wordt. In het algemeen geldt dat kinderen meer leren van wat volwassenen doen, dan 

van wat volwassenen zeggen. Dat geldt ook voor het gebruik van alcohol. Wij willen daarom op een ver-

antwoorde manier met alcohol omgaan binnen de school. 

 

Schoolfotograaf 

Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf in het voorjaar De Brielse Veste. Er wordt van elk kind een portret-

foto en een foto van de groep gemaakt. Van broertjes en/of zusjes wordt ook een gezamenlijke foto ge-

maakt. Dit is vrijblijvend. U krijgt een code mee naar huis waarmee u de foto’s kunt bekijken, zodat u op 

uw gemak kunt besluiten of u de foto's wilt bestellen. 



   pagina 34 van 37 

 

Schoolreis/schoolkamp 

De leerlingen van groep 1 tot en met 7 gaan op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. 

Indien wij te maken hebben met een gecombineerde groep 7/8, zullen de leerlingen van groep 7 ook 

mee op kamp gaan. 

 

Schooltijden  

Op de Brielse Veste werken wij met een vijf-gelijke dagen model met continurooster. Dit betekent dat de 

schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn van 8.30 tot 14.00 uur.  

 

Schoolverzekering 

Het bestuur heeft voor onze school een collectieve verzekering afgesloten bij een grote verzekerings-

maatschappij. Voor ouders is het van belang te weten dat de polis de volgende twee onderdelen dekt: 

• Aansprakelijkheid voor al diegenen die namens het bestuur/de schoolleiding op school werkzaam 

zijn (leerkrachten, stagiaires, overblijfmoeders); indien een van hen iets doet of nalaat waardoor een 

ander schade berokkend wordt, is hij/zij daarvoor aansprakelijk. Via de verzekering kan de bedoel-

de schade worden vergoed. Leerlingen zijn niet voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Die 

verzekering dienen ouders particulier af te sluiten. 

• Ongevallen voor al diegenen die in of om de school lichamelijk letsel oplopen. Materiële zaken val-

len niet onder deze verzekering. 

 

Schorsen en verwijderen  

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en 

dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich 

naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een 

antipestprotocol opgesteld en is er een internetprotocol voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te 

vinden in het veiligheidsplan van de school (zie website van de school).  

De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich 

echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn gedrag niet bijstelt, kan het 

bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen.  

Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of: 

- Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de 

ordemaatregel die wordt opgelegd; 

- De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending. 

Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren con-

form de procedurele regels die hiervoor gelden. Deze regels kunt u vinden in het stappenplan schorsen 

en verwijderen op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare:  www.onderwijsgroe-

pedumare.nl. 

 

Vakanties en vrije dagen  

Schoolvakanties       

 Van Tot en met 

Herfstvakantie Zaterdag 16 oktober Zondag 24 oktober 

Kerstvakantie Vrijdag 24 december Zondag 9 januari 

Voorjaarsvakantie Zaterdag 26 februari Zondag 6 maart 

Paasvakantie Vrijdag 15 april Maandag 18 april 

Meivakantie Zaterdag 23 april Zondag 8 mei 

Hemelvaart Donderdag 26 mei  Zondag 29 mei 

http://www.onderwijsgroepedumare.nl/
http://www.onderwijsgroepedumare.nl/
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Pinksteren Maandag 6 juni  

Zomervakantie Zaterdag 9 juli Zondag 21 augustus 

 

Studiedagen en vrije dagen 

Vrijdag 17 september 2021 

Vrijdag 24 september 2021 

Vrijdag 1 april 2022 

 

Verjaardagen  

Het is gezellig als uw kind op zijn of haar verjaardag op wat gezonds trakteert. Kinderen die bepaalde 

voedingsstoffen niet mogen, hebben de mogelijkheid om een eigen trommeltje in de groep te zetten. 

Maar het is leuker wanneer u zelf, als ouder van een jarig kind, aan deze kinderen denkt. 

Vanaf groep 1/2  gaan de kinderen langs de andere leerkrachten van de parallelgroepen als zij jarig zijn. 

De vierde verjaardag wordt niet op school gevierd.   

 

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders  

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd. Vrij 

of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet.  

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de 

schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal 

twee aansluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. De 

directeur van de school moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep 

van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aansluitende weken, binnen de gewone school-

vakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk 

om verlof aan te vragen in dat schooljaar.  

 

Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of 

werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs 

worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische pro-

blemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt 

behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet voor het oplossen van roosterproblemen van de 

werkgever of eigen bedrijf.  

 

Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar 

gemeld worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven. 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden. 

Mocht de school in gebreke blijven en ongeoorloofd verzuim goedkeuren of niet melden, worden er boetes 

opgelegd die in de duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school. 

Is uw aanvraag afgewezen en vindt u dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd, dan kunt u hiertegen in 

bezwaar gaan bij de leerplichtambtenaar van Brielle. 

 

In gevallen van verhuizing, trouwerijen, begrafenissen, ambts- en huwelijksjubilea of andere naar het 

oordeel van de directie belangrijke redenen, kan verlof worden aangevraagd. Het verlof wordt uitsluitend 

verleend indien: 

• Het verlof vooraf door middel van het aanvraagformulier extra verlof is aangevraagd. 

• Het geen verlof betreft zoals een lang weekend of en dag eerder vertrekken of later terugkomen van 

vakantie. 
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Het verlofformulier kan bij de directie of administratief medewerker worden aangevraagd. 

 

Ziekmelding 

Ziekte en bezoek aan dokter, tandarts, etc. graag vóór schooltijd melden. Dit kan gemakkelijk door een 

bericht via Parro naar de leerkracht te sturen. 

Het is voor ons van groot belang dat u uw kind afmeldt. Mochten wij geen bericht hebben ontvangen 

vóór 9.00 uur, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers. 

 

  

7.  De komende jaren 
Het komende schooljaar werken we verder aan de ontwikkeling van onze school. We hebben de vol-

gende speerpunten geformuleerd:  

* Implementeren van Groove me (methode Engels) 

* Oriëntatie op een nieuwe methode wereldoriëntatie  

* Teamontwikkeling op het gebied van effectieve instructie 

* Uitwerken van een digitale leerlijn 

 

 

8. Namen en adressen 
 

Contactgegevens school: 

Samenwerkingsschool De Brielse Veste 

M.H. Trompstraat 24b 

3231 XP Brielle 

Telefoon: 0181 412086/ 06-86899156 

E-mail: Marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl 

Website: www.brielseveste.nl 

 

Bestuur 

Bestuur Edumare 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

0181 – 391043 

 

College van Bestuur Edumare: 

I. van Doesburg 

 

Onderwijsbegeleidingsdienst  

CED Rijnmond-Zuid 

Achterweg 11a 

3171 EA Poortugaal 

Tel. 010-5032500 

 

 

 

 

 

 



   pagina 37 van 37 

School Maatschappelijk werk  

Kwadraad 

Tel. 088-9004000 

 

CJG Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige 

Gooteplein 5b 

3232 DA Brielle 

Tel. 088-2010000 

www.centrumvoorjeugdengezin.nl 

 

Kindkracht 

Dennis Gerits  

Bestuurder: SWV Kindkracht 

Samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs VPR 

Adres: Gemeenlandsedijk Noord 26c, 3216 AG Abbenbroek 

Telefoon: 0181-760901 

 

Kinderopvang Humankind 

www.humankind.nl 

 

 

Bureau Jeugdzorg Spijkenisse 

Oostkade 18 

3201 AM Spijkenisse 

0181 625022 

 

Inspectie Onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

Vragen over onderwijs: 0800 8051  

 

Leerplichtambtenaar  

Sharif Alibaks 

Leerplichtambtenaar 

Werk, Inkomen & Zorg 

Gemeente Hellevoetsluis 

Tel.: 14 0181 

Mob.:  06-34 47 41 88 

s.alibaks@hellevoetsluis.nl 

 

 

http://www.humankind.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
mailto:s.alibaks@hellevoetsluis.nl

