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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Een 
goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 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.
Alle in de schoolgids benoemde documenten zijn op de pagina van onze school op de website 
www.scholenopdekaart.nl terug te vinden.
Ik nodig u graag uit een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek. Ik zal dan uitleg geven over de 
werkwijze van de school, er kunnen vragen gesteld worden en er zal een rondleiding door de school 
verzorgd worden.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Meester van der Brugschool

Doutzen van der Ende - Duiker, directeur

Voorwoord

1



Contactgegevens

Meester v d Brugschool
Melchior Clantstrjitte 20
8551NL Woudsend

 0514591627
 http://www.mrvdbrugschool.nl
 mrvdb@palludara.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Doutzen van der Ende - Duiker doutzenvanderende@palludara.nl

Directie is aanwezig op dinsdag, donderdag en wisselend op vrijdag.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

88

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting Palludara
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.205
 http://www.palludara.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Met een open blik samen op weg

Zorg voor jezelf en elkaarVeilige plek voor ontwikkeling

Vertrouwen in jezelf en elkaar Respect voor jezelf en elkaar

Missie en visie

SAMEN – LEREN – LEVEN 

De missie van Meester van der Brugschool
Wij willen over de brug komen met kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen, zodat zij optimaal 
voorbereid worden op de maatschappij en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen treden. 

Kernwaarden 
Op de Meester van der Brugschool willen we een brug slaan van onze missie naar ons dagelijks 
handelen. De volgende kernwaarden vinden wij van wezenlijk belang om op onze school kwalitatief 
goed onderwijs te bieden voor alle kinderen:

• Met een open blik samen op weg. 
• Een veilige plek om je te ontwikkelen. 
• Zorg voor jezelf en elkaar. 
• Vertrouwen in jezelf en elkaar.
• Respect voor jezelf en elkaar.

Visie Meester van der Brugschool
Op de Meester van der Brugschool leven en leren we samen. We zijn er van overtuigd dat een goede 
relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten leidt tot betere resultaten. Samenwerken leidt tot een 
sterke verbinding tussen kinderen en leerkrachten en kinderen onderling. Die verbinding bevordert een 
veilig klimaat waarin kinderen niet alleen kunnen leren, maar zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Identiteit 
De levensbeschouwelijke identiteit van de school is ontleend aan de christelijke traditie. We laten elkaar 
vrij in onze beleving, respecteren elkaar, maar vinden samen verwondering en inspiratie uit de bijbel. 
Wij staan voor christelijk onderwijs waarin iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders) zichzelf mag 
zijn. We dragen zorg voor elkaar en gaan met liefde en respect met elkaar om. Een school waar 
iedereen zich thuis voelt.

Identiteit

Protestants christelijk basisonderwijs
Meester van der Brugschool is een christelijke basisschool. Wij maken deze identiteit op verschillende 
manieren zichtbaar in de school. Iedere dag maken wij bewust tijd voor bijbelverhalen, liedjes, gebed 
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en gesprekken over dingen die de kinderen bezighouden. De christelijke feestdagen vieren we in de 
klas, in de school en soms in de kerk. De verhalen uit de bijbel dienen hierbij als inspiratie. Voorop staat 
dat elk kind er mag zijn. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en onderlinge verschillen te 
respecteren. Zij leren samenwerken en voor elkaar te zorgen, maar ook kritisch na te denken en 
zelfstandig taken aan te pakken. Wat wij ieder kind namelijk willen meegeven is dit: een stevige basis 
om zelfstandig, verantwoordelijk en liefdevol in de wereld te staan. Belangrijk is de rust in onze school, 
goed onderwijs, duidelijke regels en met een vast dagritme geven wij de kinderen de ruimte om te leren 
en hun talenten te ontwikkelen.
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De kinderen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Er werken 6 leerkrachten vast op school (3 
fulltime en 3 parttime). Daarnaast werken er 2 onderwijsassistenten. Eén onderwijsassistent is 
aanwezig voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De andere onderwijsassistent verzorgt 
vanuit werkdrukmiddelen groepsondersteuning. Er is een parttime directeur zonder lesgevende taken 
en een intern begeleider. Verder hebben we een personeelslid ter ondersteuning van het team (zgn. 
participatiebaan).

We werken in jaargroepen. Dit houdt in dat de leerstof verdeeld is over acht leerjaren en de school 
verdeeld is in acht groepen. Per leerjaar wordt de leerstof, behorende bij de groep, behandeld. Voor de 
verschillende vak- en vormingsgebieden wordt er een methode gevolgd. Regelmatig vinden er 
vernieuwingen van methodes plaats, om zo het onderwijs volgens de nieuwste inzichten te geven. 

Elke leerkracht heeft 2 jaargroepen onder zijn/ haar hoede. Wij hanteren de volgende 
combinatiegroepen:

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal en ontluikende 
geletterdheid 7 u 30 min 7 u 30 min

Beginnende 
gecijferdheid

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Beginnende gecijferdhei
5 uur 5 uur 

Groep 1 en 2

In de kleutergroepen werken wij ontwikkelingsgericht met een beredeneerd leerstofaanbod. Dat wil 
zeggen dat wij niet aan de hand van methodes werken, maar dat wij ons eigen aanbod maken aan de 
hand van de kerndoelen in de vorm van thema's. Wij maken gebruik van projecten van de 
kleuteruniversiteit. Deze projecten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor ze 
enthousiast worden en er een goede basis ontstaat om te leren. Kleuters leren in andere situaties en op 
andere manieren dan oudere kinderen. We willen tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van 
het jonge kind. Jonge kinderen willen bewegen en experimenteren. Spelen is hun meest natuurlijke 
bezigheid. Dat vraagt om een leeromgeving waarin het spel centraal staat. Van spelen leren jonge 
kinderen op de meest effectieve manier over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. 
Ontwikkelingsgebieden, zoals een beginnende taal en rekenontwikkeling, zijn wel te onderscheiden, 
maar in het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen. 

Een kind ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, 
leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als het leren rekenen, lezen of schrijven. We vinden het 
belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met elkaar, iets netjes te vragen, op de beurt wachten 
enz. 

Jonge kinderen hebben van zichzelf een grote ontwikkelingskracht, maar hebben volwassenen nodig 
om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versterken. De leerkachten zijn dan ook steeds bezig met 
het creëren van een rijke leeromgeving voor ieder kind. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 uur 6 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 

Taal
4 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling (Kwink) 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Fries
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijfonderwijs
1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Diversen (verkeer, 
burgerschap, vieringen 
etc.)

1 uur 1 uur 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Stichting Peuterspeelzaal Woudsend 'De Beltsjeblom' en Thuis bij Thea.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Op onze school werken op dit moment ongeveer elf personeelsleden. Een aantal daarvan werkt 
parttime. Er zijn momenten waarop vervanging nodig is. Op school hebben we een procedure 
afgesproken omtrent vervangingen (ook als dit niet lukt). Dit kan zijn bij: ziekte, arbeidsduurverkorting, 
buitengewoon verlof of scholing. Meestal zoeken wij dan een leerkracht uit de vervangingspool van de 
Stichting Palludara. Als er in het geheel geen invalkracht gevonden kan worden, wordt intern naar een 
oplossing gezocht. Door interne verschuiving kan een groep misschien toch worden vervangen.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Het team van leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider en schooldirecteur vormt, samen 
met de Ouderraad, Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad de spil van de school. Binnen 
het grotere geheel van Stichting Palludara wordt hier het dagelijkse onderwijsaanbod aan de kinderen 
op eigen wijze vormgegeven en uitgevoerd. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken op de school en de realisatie van het onderwijsaanbod binnen door het bestuur 
vastgesteld beleid en doelstellingen. De schooldirecteur geeft leiding aan het schoolteam en het 
ondersteunend personeel. De schooldirecteur informeert de medezeggenschapraad over haar school. 
Binnen de door het bestuur vastgestelde begroting en formatieruimte voert de schoolleider het 
schoolbeleid uit en legt daarover verantwoording aan de directie af. Dit staat beschreven in de wet op 
het Primair Onderwijs en in het bestuurs- en managementstatuut.

Directeur van de Meester van der Brugschool is Doutzen van der Ende – Duiker. Zij is 2,5 dag per week 
aanwezig.

De interne begeleider coördineert de zorgt en stuurt de processen aan voor kinderen met specifieke 
behoeften. De onderwijsassistenten worden door haar aangestuurd in de extra hulp voor kinderen.
Interne begeleider        Geartsje Tjeerdema
Onderwijsassistent       Rixt IJdema en Anneke de Vries 
Schoolassistent            Annita van der Meer  
ICT-coördinator            Gelske Veltman

De groepsleerkrachten zijn de hele dag in de weer met hun groep. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
groep en ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. 
Groep 1/2               juf Anneke
Groep 3/4               juf Gelske en juf Jeltje
Groep 5/6               juf Annikki en juf Sanne
Groep 7/8               meester Paul  
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Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij 
zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt. Het onderwijs in groep 1 en 2 verschilt van het onderwijs 
aan kinderen in groep 3-8. Dit zorgt voor een ander aanbod en aanpak in het onderwijs en activiteiten 
dan in de midden- en bovenbouwgroepen het geval is, daarom achten wij het van belang om de visie 
voor deze doelgroep te verfijnen.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Scholen verschillen onderling in werkwijzen, sfeer en resultaten. Kortom in kwaliteit. We meten onze 
kwaliteiten met behulp van zogenaamde kwaliteitskaarten. Deze kaarten geven aan wat wij belangrijk 
vinden en wat we nog willen ontwikkelen. We willen bijzonder graag de resultaten van de kinderen op 
een voldoende niveau brengen; het invoeren van nieuwe methodes alleen is niet voldoende. De 
kwaliteitszorg wordt onder andere gemeten met WMK (Werken met Kwaliteit). 

Resultaten

We willen de voortgang van de kinderen scherp volgen door middel van toetsen. Toetsen geven ons 
inzicht in de prestaties van uw kind. Als de ontwikkeling van uw kind wat minder vanzelfsprekend 
verloopt, bieden we hulp en/of stemmen we zijn/ haar programma af op deze ontwikkeling. Er wordt 
rekening gehouden met onderlinge verschillen. Dit is terug te vinden in de manier waarop de instructies 
gegeven worden en in de differentiatie van het zelfstandig werken. Wie moeite heeft met een bepaald 
onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie meer en moeilijker aan kan, krijgt meer. Bij de 
begeleiding en instructie van kinderen willen we de kinderen meer en meer op maat begeleiden. Dit 
gebeurt aan de hand van de dagelijkse voortgang, de methode gebonden toetsen, én op basis van de 
toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. We willen zo de instructie en verwerking van de leerstof 
passend aanbieden, waarbij de uitdaging van deze stof bijzonder hoog in het vaandel zal staan. Dit is 
tevens de reden dat we zijn begonnen met Snappet. Wij stellen onze instructie en begeleiding hier zo 
goed mogelijk op in. 

Doelen in het schoolplan 

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

De kwaliteitszorg wordt onder andere gemeten met WMK (Werken met Kwaliteit). Doelen uit het 
schoolplan worden opgenomen in de jaarplannen en uitgewerkt in de jaarplanning. Cyclisch komen 

Hoe bereiken we deze doelen?
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deze terug op teamvergaderingen.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Onze school is een school voor regulier Basisonderwijs. De zorg wordt bij ons geboden aan de 
leerlingen die dat nodig hebben op eigen niveau en dat kan op diverse gebieden zijn. In onze zorglijn 
leggen we uit wie voor ons zorgleerlingen zijn en hoe we hiermee omgaan. Zorg voor leerlingen op de 
basisschool is een dynamisch proces waarin iedere leerkracht professioneel handelt vanuit 
deskundigheid. Het aantal zorgleerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen 20 jaar enorm gestegen. 
Het is daardoor niet meer haalbaar om in een groep van 25 leerlingen met meer dan 10 individuele 
handelingsplannen te werken. We willen door middel van Handelingsgericht en Opbrengsgericht 
werken hier effectiever mee omgaan.

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs 
legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.  In principe en in beginsel zijn alle 
kinderen welkom op onze scholen. Onze scholen hebben een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen 
de aandacht krijgen die ze nodig hebben en er geen kinderen buiten de boot vallen. We geven passend 
onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij alle leerlingen het onderwijs krijgen 
dat bij hun behoeften aansluit. Dit staat beschreven in groepsplannen. We wachten daarbij niet af, maar 
handelen proactief. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We hebben een 
gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Binnen Palludara zien we ouders als 
samenwerkingspartners en zij worden dus betrokken bij het onderwijs aan hun kind.  We beschrijven onze 
basis- en extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel. Als er meer begeleiding voor uw kind 
nodig blijkt te zijn, hebben wij specialistische ondersteuning van intern begeleiders, ambulant begeleider, 
twee orthopedagogen/generalisten en ons bovenschools zorgteam (Intern Aanmeldingsteam 
Leerlingenzorg).  
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 10

Remedial teacher 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Onze school werkt met een pestprotocol van pestweb.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.

Zeven dimensies ZIEN! werkt met zeven dimensies. Twee graadmeters, welke een signaalfunctie 
hebben, en vijf vaardigheidsdimensies, dit zijn direct te beïnvloeden leerlingkenmerken. Deze zeven 
dimensies geven relevante informatie over de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-
emotioneel gebied.   
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Graadmeters 

Welbevinden en betrokkenheid zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te 
profiteren van het onderwijsaanbod en zich te ontwikkelen. Bij Betrokkenheid gaat het om de 
gerichtheid om een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat zich niet zomaar 
afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen. Welbevinden betekent het 
‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk.   

Kwaliteitsdimensies 

ZIEN! stelt de leerkracht, naast de graadmeters, tevens vragen over vijf sociale vaardigheden: Sociaal 
initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. 
Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan 
contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen. 

Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen 
samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen 
plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling 
heen zetten. 

Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ 
bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te 
afhankelijk bent van wat anderen van je vinden. 

Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen 
gedrag. Dit wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de 
regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel 
en conflicten en ruzies worden opgelost. 

Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens 
daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. 
Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt 
doorgaans positief bij aan het groepsklimaat. 

ZIEN! staat ook op het schoolrapport van de kinderen. Door de signaalfunctie van ZIEN! is ervoor 
gekozen om leerlingen niet te beoordelen, maar om aan te geven hoe wij het kind Zien! Daarbij 
gebruiken we de termen “laag”, “beneden gemiddeld”, “boven gemiddeld” en “hoog”.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Bruinsma annekebruinsma@palludara.nl

vertrouwenspersoon Bruinsma annekebruinsma@palludara.nl

vertrouwenspersoon Tjeerdema geartsjetjeerdema@palludara.nl
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Klachtenregeling

De klachtenregeling van stichting Palludara is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde 
klachtenregeling. Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit 
dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen.

Wij stellen het op prijs dat u uw zorgen eerst met de betreffende leerkracht bespreekt. Wordt de klacht 
niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u met de directeur van de school in gesprek gaan. Leidt dit 
ook niet tot het gewenste resultaat, dan gaat de klachtenprocedure in. Het is niet de bedoeling dat de 
MR of de OR hier een rol in spelen.
Mocht het zo zijn, dat u ook met de directie niet tot een oplossing van uw probleem/klacht komt, dan 
kunt u zich in verbinding stellen met de klachtencontactpersoon van de school. Hij zal samen met u de 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Regelmatig vindt er contact plaats tussen de school en u als ouder. Wij zien de leerkrachten als 
professionals en ouders als deskundigen van hun kind. 

• Via het ouderportaal Social School worden nieuwsberichten, agenda-items, gespreksplanningen 
en oproepen geplaatst.

• Bij de start van het schooljaar worden er informatieavonden georganiseerd.
• Er worden 3x per jaar 10 minutengesprekken georganiseerd. Daarnaast staan onze deuren altijd 

voor ouders open.
• Er wordt 2x per jaar een rapport uitgereikt, dit geeft u informatie over de vorderingen van uw 

kind.
• Eén keer per jaar wordt er een jaarvergadering/ thema-avond gehouden in samenwerking met 

activiteitencommissie, medezeggenschaps- en ouderraad.

Hebt u vragen, kom dan gerust voor of na schooltijd, of maak een afspraak. Onze deuren staan altijd 
open!

Wij zien ouders als deskundigen van hun kind(eren). De professionals in het onderwijs en de 
deskundigen thuis moeten samen optrekken om ieder kind te bieden wat hij/ zij nodig heeft. Als 
personeel, ouderraad, medezeggenschapsraad en activiteitencommissie vinden wij de betrokkenheid 
van de ouders enorm belangrijk. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school. Een 
goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Van uw vragen en 
opmerkingen kunnen wij leren en, indien nodig, kunnen wij eventuele problemen oplossen. Ook zullen 
wij als school een beroep doen op ouders om aan activiteiten mee te doen. Wij willen samen school zijn, 
als personeel, ouders en leerlingen; de deur staat altijd voor u open. Op onze school is er een grote 
ouderbetrokkenheid.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De school kent een ouderbijdrage die door de Ouderraad geregeld wordt. Deze ouderbijdrage bedraagt 
per kind € 35,- per jaar. Om administratieve redenen stellen we het zeer op prijs als u de bijdrage aan 
ons over wilt laten maken via een af te geven machtiging. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. De 
ouderbijdrage is vrijwillig, echter wij willen u erop wijzen dat hiervan o.a. het sinterklaascadeautje, 
schoolreis/kamp, de kerstmaaltijd en nog vele andere activiteiten betaald worden. 

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Activiteitencommissie

Het grote aantal activiteiten die we als school organiseren maakt dat we regelmatig hulp aan 
ouders vragen. Bijvoorbeeld bij schoolreisjes, pleinactiviteiten of rijden naar excursies etc. 

klacht willen oplossen of verwijst u door naar een vertrouwenspersoon die aangesteld is door onze 
Stichting Palludara. 
Dhr. L. Hotsma  
A.H. Trompstraat 30 
8551  NV WOUDSEND 
Tel: 0514-591370
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
1. Telefonisch via 0514-591627
2. Via de oudercommunicatieportaal Social Schools

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via het verlofformulier op onze website https://mrvdbrugschool.nl/formulieren/

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Het reglement toelating is op school op te vragen.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Handige informatie op onze website

Op onze website www.mrvdbrugschool.nl vindt u meer informatie over onder andere praktische zaken 
van onze school, zoals bijvoorbeeld "privacy", "rookvrije school" etc. Daarnaast werken wij met Social 
Schools, een platform voor ouders, waar wij regelmatig ouders informeren over alles wat er op school 
gebeurt. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen worden er op gezette tijden in alle 
groepen toetsen afgenomen. Er wordt getoetst met methodegebonden toetsen, (toetsen uit de 
methode die gaan over wat er behandeld is). Daarnaast worden methodeonafhankelijke toetsen (CITO) 
gebruikt voor de volgende vakgebieden: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. De 
uitslagen van deze toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van het CITO. We kunnen door 
deze registratie onze school vergelijken met landelijke scores. Hieruit kunnen op school- en 
groepsniveau conclusies worden getrokken, die betrekking hebben op de aanbieding van de leerstof en 
de gebruikte methodes. Het belangrijkste is echter om door registratie van toetsresultaten de 
ontwikkeling van elk kind te bewaken.

Op gezette tijden observeert de groepsleerkracht de groep en maakt hiervan aantekeningen in de 
groepsmap. Iedere groep heeft een groepsmap met de dossiers van de leerlingen waar de leerkracht 
scores, toetsresultaten, observaties en andere zaken van de leerlingen noteert per kind. De algemene 
personalia van de kinderen staan in de computer welke door de directie wordt beheerd. Van de 
leerlingen die extra zorg ontvangen, is een apart zorgdossier. 

Minimaal drie keer per jaar, in oktober, maart en juni bekijken de leerkrachten samen met de IB’er 
(Interne Begeleider) de resultaten en sociale welbevinden van de leerlingen. Niet alleen de 
toetsgegevens, maar ook de resultaten van het werk in de klas worden hierbij meegenomen. We kijken 
of er vooruitgang is, hoe de prestaties zijn t.o.v. de klasgenoten en van het landelijke gemiddelde. Op 
deze vergadering bepalen we ook of er nog extra hulp nodig is, in welke vorm de extra hulp wordt 
gegeven en wie dit gaat doen. Na deze vergadering ontvangen de ouders, van de kinderen die extra 
hulp krijgen, een brief over de stand van zaken en over hoe we verder gaan. 

Door regelmatige toetsing kunnen achterstanden op tijd worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en 
geremedieerd door de leerkracht en Intern Begeleider. Daarnaast is er ook zorg voor kinderen die meer 
aan kunnen: d.m.v. verrijkingsstof van methodes of andere leermiddelen.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Vanaf schooljaar 2014/2015 heeft het basisonderwijs te maken met de verplichte Centrale Eindtoets 
Basisonderwijs. Dit betekent dat het vanaf dat moment voor alle leerlingen van het regulier 
basisonderwijs in groep 8 verplicht is om een eindtoets te maken. Op Meester van der Brugschool is 
gekozen voor “Route8” (http://route8.nl) als centrale eindtoets. Deze eindtoets is volledig adaptief. Dit 
houdt in dat de toets afgebroken wordt, zodra de leerling zijn eindniveau heeft gehaald. Dit betekent 
dus niet meer 3 dagen zweten, zoals we dit gewend waren bij de eindtoets, maar 1 of 2 dagdelen een 
eindtoets maken op eigen niveau. Deze toets past goed bij onze visie, op https://route8.nl/ouders/ kunt 
u meer informatie vinden.

Voor ons zijn de individuele resultaten van de leerlingen een middel om na te gaan of ons beeld van de 
leerling wordt bevestigd. Voor het advies naar het Voortgezet Onderwijs werken wij met de 
Plaatsingswijzer. Er wordt gekeken hoe de kinderen de laatste 3 schooljaren scoren op de Cito-toetsen. 
Aan de hand van deze resultaten geven wij advies voor het Voortgezet Onderwijs.
De schoolscore geeft ons een beeld van de sterke en wellicht ook minder sterke kanten van ons 
onderwijs. Op die manier kunnen we onze koers vasthouden en wanneer nodig ook bijsturen.
Over het algemeen kunnen we als school zeker stellen dat we resultaten realiseren waarmee we voor 
de dag kunnen komen. Dat betekent echter niet dat we daarmee ook altijd tevreden zijn. De resultaten 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen 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.
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van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat we binnen ons onderwijs nog meer aandacht zijn gaan 
besteden aan bijvoorbeeld technisch lezen en begrijpend lezen.

Binnen stichting Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die 
talenten die een eindtoets niet meet. Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de 
toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische 
leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel 
(eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met de 
inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de 
methodegebondentoetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar 
afgenomen worden. 

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Het doel van de Centrale Eindtoets is dat er een ‘objectief tweede gegeven’ komt. Het advies van de 
basisschool is leidend geworden bij de plaatsing naar het voortgezet onderwijs. Als de uitslag hoger is 
dan het schooladvies dan moeten wij een heroverweging maken. Omdat wij de leerlingen gedurende 
hun hele schoolloopbaan volgen is een dergelijke toets vaak een bevestiging van wat wij als team al 
weten. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer als instrument om tot een advies te komen.

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze school houdt bij het advies 
voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseert het advies daarom altijd op een 
completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar 
gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van 
kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in 
overleg met de ouders en de leerlingen zelf.

Na de uitstroom volgen wij de leerlingen nog 2 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Op deze manier 
kunnen we kijken hoe ons advies is geweest. De terugkoppeling van de VO-scholen was dat 90% van 
onze adviezen na 2 jaar nog kloppen.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 9,1%

vmbo-k 9,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 18,2%

vmbo-(g)t 9,1%

havo 27,3%

havo / vwo 18,2%

onbekend 9,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder 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.

Zorg voor elke leerling

StructuurVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Pedagogisch klimaat
De Meester van der Brugschool is een sfeervolle school, waar structuur en rust geboden wordt. Iedere 
leerling mag zich ontwikkelen tot een zelfstandig en uniek persoon, die verantwoordelijkheid leert te 
accepteren voor zijn/ haar gedrag. Zo kan iemand tot zijn/ haar recht komen in sociale relaties en 
emotionele gevoelens. De sociale omgang is dus belangrijk. In een dergelijke situatie leert ieder kind 
zijn/ haar eigen kwaliteiten te ontdekken en zichzelf te zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om 
zelfvertrouwen op te bouwen. Het betekent ook dat kinderen verschillende talenten hebben en die 
willen we graag tot positieve groei helpen ontwikkelen. Door onze adaptieve manier van werken willen 
wij tegemoet komen aan verschillen en talenten.
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Didactisch klimaat
De Meester van der Brugschool is een school die mee gaat met de maatschappelijke veranderingen. Wij 
zijn een lerende organisatie en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de leerlingen. Wij 
zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin wij handelingsgericht werken. Dit doen wij doordat 
wij adaptief onderwijs geven binnen het leerstofjaarklassensysteem via het directe instructiemodel. Bij 
het aanbieden van de leerstof is het van belang om te differentiëren, werken op verschillende niveaus 
en aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Ons uitgangspunt is: "wat kan een kind wél?". Hierbij 
maken wij gebruik van verschillende zelfstandige en coöperatieve werkvormen. 

Zorgzame aandacht voor diversiteit
Alle kinderen komen met een “help mij met…” vraag op school. Wij zijn er voor de kinderen om hen 
hierin te begeleiden. Wij geven de leerling extra ondersteuning zodra de ontwikkeling stagneert of 
zodra de leerling meer uitdaging nodig heeft. Wij willen uitblinken in zorg voor elke leerling. Dit doen 
we door de kinderen te volgen in zijn of haar ontwikkeling en hierop adaptief in te spelen. 

Ons motto is: “basis als het kan, speciaal als het nodig is”.

School in samenwerking met ouders en de omgeving
Leerkrachten maken als professionals het verschil. Zij werken dagelijks met de leerlingen en helpen ze 
in het proces van leren. Ouders zijn de pedagogische deskundigen van hun kind(eren). Zij weten als 
geen ander hoe hun kind is in verschillende situaties. Samen, leerkrachten en ouders, staan we sterk om 
de kinderen optimaal te laten ontwikkelen en te leren samen leven. Ook de omgeving van de school, de 
samenleving, speelt een belangrijke rol. Wij willen de talenten van Woudsend en omgeving inzetten in 
ons onderwijs. Wij gaan deze gebruiken om ook de talenten van kinderen te ontwikkelen.

Relatieschool-ouders/verzorgers
De contacten tussen school en ouders moeten laagdrempelig zijn. Een open houding tussen de 
leerkrachten en ouders is hierbij een voorwaarde. Wij hechten veel waarde aan het vroegtijdig 
bespreken van het welbevinden en de vorderingen van de kinderen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. Vooral daar waar het ontwikkelingsbeeld gaat afwijken van het bekende patroon, willen 
wij alert zijn om samen met de ouders goede afspraken te maken.

Het pedagogisch expertsysteem ZIEN! is een krachtig instrument om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart te brengen. ZIEN! 
onderscheidt zich van andere signaleringsinstrumenten door de ingevoerde gegevens te analyseren en 
er uitspraken aan te verbinden. Zo helpt ZIEN! om het gedrag van de groep en/of van de leerling te 
begríjpen! Uitspraken die verder gaan dan de signalering van een tekort en die wijzen op onderliggende 
vaardigheden die versterkt kunnen worden. 

Zeven dimensies
ZIEN! werkt met zeven dimensies. Twee graadmeters, welke een signaalfunctie hebben,en vijf 
vaardigheidsdimensies, dit zijn direct te beïnvloeden leerlingkenmerken. Deze zeven dimensies geven 
relevante informatie over de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. 

Graadmeters
Welbevinden en betrokkenheid zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te 
profiteren van het onderwijsaanbod en zich te ontwikkelen. Bij Betrokkenheid gaat het om de 
gerichtheid op een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat zich niet zomaar 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen. Welbevinden betekent het 
‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont eenblijde en levenslustige indruk. 

Kwaliteitsdimensies
ZIEN! stelt de leerkracht, naast de graadmeters, tevens vragen over vijf sociale vaardigheden: Sociaal 
initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. Wanneer 
een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact maken 
met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen. 
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen 
samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen 
plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling 
heen zetten. 
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ 
bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te 
afhankelijk bent van wat anderen van je vinden. 
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen 
gedrag. Dit wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de 
regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel 
en conflicten en ruzies worden opgelost. 
Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens 
daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. 
Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt 
doorgaans positief bij aan het groepsklimaat.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

We werken met een continurooster. De school begint 's morgens om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. 

Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.

Groep 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 19:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 19:00

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 19:00

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 19:00

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 19:00

Maandag: flexibele opvang via www.thuisbijthea.nl
Dinsdag: flexibele opvang via www.thuisbijthea.nl
Woensdag: flexibele opvang via www.thuisbijthea.nl
Donderdag: flexibele opvang via www.thuisbijthea.nl
Vrijdag: flexibele opvang via www.thuisbijthea.nl
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 05 juni 2022 06 juni 2022

Laatste schooldag 15 juli 2022 15 juli 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. http://www.thuisbijthea.nl

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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In het schooljaar 2021-2022 vullen we de volgende margedagen in, waarbij de leerlingen vrij zijn:

• maandag 8 november 2021
• vrijdag 11 februari 2022
• woensdag 3 maart 2022
• dinsdag 7 juni 2022
• donderdag 30 juni 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

groepsleerkrachten maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

directie dinsdag, donderdag, vrijdag 8.00 - 17.00

intern begeleider dinsdag 8.00 - 17.00

In onze schoolgids en oudercommunicatieportaal leggen we uit hoe onze verlofregeling en 
oudercontacten zijn geregeld. Primair vinden we het belangrijk dat onze deuren altijd open staan voor 
onze (toekomstige) ouders.
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