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Inleiding 
 
Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een 

passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te 

kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk.  

 

Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een 

dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het 

totale netwerk.  

 

De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op 

verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan 

zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in 

leerresultaten en leerkrachtvaardigheden.  
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Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 
 
Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk 

referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod, een 

breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO 

en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend 

onderwijsaanbod kunnen geven.  

 

Het breedte- en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het 

biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De onderwijsprofielen geven zicht op het 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school.  

 

Het onderwijsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd 

onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts 

een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het onderwijsprofiel is een instrument 

in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren.  

 

We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het 

zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen.  

 

Het onderwijsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de 

onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het onderwijsprofiel beschreven hoe de 

school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. 

 

De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven 

worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van ‘wat zie ik’. We 

vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het onderwijsprofiel inhoudelijk vorm moet 

geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de onderwijsprofielen qua vorm 

vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend 

netwerk.  
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Inhoudsopgave 
 
De vaste onderdelen van ons onderwijsprofiel zijn: 

 
 
Hoofdstuk 1 
 

1.1 Visie/ Missie/ eigenheid van de school/ouders 

 
Hoofdstuk 2 
 

2.1 Planmatig werken 

2.2 De leerresultaten 

2.3 Leerstofaanbod 

2.4 De bewaking van de leertijd  

2.5 Didactisch handelen & instructievaardigheden  

2.6 Het pedagogisch klimaat  

2.7 Het klassenmanagement 
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Hoofdstuk 1 Visie, missie en eigenheid van de school 

 
1.0. Identiteit 

 
1.1. Identiteit en eigenheid van de school 
 
Iedereen is welkom op de Brandaris, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Op de Brandaris worden 
Bijbelse waarden en normen gehanteerd. Van kinderen, ouders en collega’s wordt verwacht, dat zij deze 
respecteren. De Christelijke identiteit van de school komt tot uiting in wat we doen en wat er te zien is op school. 
Dagelijks wordt gewerkt met de godsdienstmethode Trefwoord. Hierbij is in het vaste lesprogramma ruimte gepland 
voor gebed, christelijke liedjes en Bijbelverhalen.  Wanneer er wordt gebeden wordt van de leerlingen een 
respectvolle houding verwacht. In de acht jaren, dat onze leerlingen op de Brandaris doorbrengen, komen alle 
belangrijke verhalen aan bod aan de hand van een leerlijn. 
 
Op onze school wordt vrijuit over en met God gesproken. Verbondenheid, vertrouwen, vergeving, duurzaamheid  en 
openheid zijn hierbij kernwaarden. Door het vertellen van Bijbelverhalen stimuleren wij onze  leerlingen na te 
denken over hun eigen waarden en normen. Als leerkrachten stellen we ons tot doel om een voorbeeldrol in te 
nemen en onze Bijbelse waarden en normen uit te dragen. 
 
Op onze school vieren we de christelijke feestdagen. Dit houdt in dat alle kinderen en leerkrachten hieraan 
deelnemen.  Bij Kerst  en Pasen vormen de geboorte, het lijden, het sterven en de opstanding  van de Heer Jezus 
Christus  de basis. Ook aan Hemelvaart en Pinksteren besteden we aandacht. 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen als wereldburgers opgroeien en andere levensbeschouwingen 
respecteren. Daarom wordt tijdens het vakgebied  “geestelijke stromingen”  met name in de bovenbouw aandacht 
besteed aan andere religies zoals Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme en de daarbij 
behorende feesten.   
 
Via de nieuwsbrief informeren we de ouders over de thema’s waar we mee bezig zijn. 
 
Op de Brandaris is een schoolklimaatovereenkomst van toepassing: 
 
In ons leren durven wij te veranderen en zien daar ook het belang van in, zodat iedereen in de school zijn 
zelfstandigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid neemt en geeft. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin we 
met respect omgaan met elkaars kunde en onkunde. 
 
Als team zijn en voelen we ons verantwoordelijk voor én met elkaar; dit doen we in veiligheid en met wederzijds 
vertrouwen. Wij nemen elkaar serieus en worden gehoord. 
 
In ons pedagogisch klimaat krijgen kinderen inzicht in hun vooruitgang, wordt er ook mét kinderen gepraat en 
maken zij deel uit van hun eigen leerplan. In ons opbouwende, veilige klimaat vinden wij een cognitieve, creatieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. 
 
Onze communicatie verloopt via duidelijke lijnen, is eerlijk, transparant, positief en respectvol naar alle betrokkenen 
(leerling-ouder-team). 
 
We luisteren naar elkaar, hebben oog voor elkaar en we zijn ons bewust van onze talenten en ontwikkelingspunten. 
In 2024 staat de Brandaris bekend om zijn kundig team, dat zijn eigen koers vaart, daarin uitblinkt, waarbij iedereen 
de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en gelukkig is om wie hij / zij is! 

 
1.1.1.  Concept school 

 

Onze school  hanteert het leerstofjaarklassensyteem. 
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1.1.2. Denominatie 

 

Protestants Christelijk. 

 

1.1.3. Motto van de school 

 

In het beleidsplan van het Samenwerkingsverband staat: “Creëer de optimale context.” Hier sluiten we ons graag bij aan 

met ons motto: “Lekker in je vel en optimaal presteren!” 

 

1.1.4. Kernwoorden 

 

Verbinding, communicatie, samenwerking, visie, ruimte, partnerschap, werkplezier, betrokkenheid, ontmoeting. 

 

1.1.5. Pijlers/ kwaliteiten 

 

- de identiteit 
- de uitgestelde aandacht  en het komen tot zelfstandig werken (de dobbelsteen),  
- het keuzemodel in de groepen 1 t/m 3 (het leren kiezen en zelfstandig verwerken), 
- het werken aan goed gedrag 
- het werken aan goede zorgbegeleiding (passend onderwijs), 
- een goede, open communicatie. 

 
1.2. Visie op  Leerlingen 
 

1.2.1. Verwachtingen (haalbaar-realistisch-ambitieus) 

 

Elk kind is welkom op de Brandaris. De verwachting is dat elk kind kan doorstromen naar een passende vorm van 

voortgezet onderwijs en op een fijne schooltijd terugkijken.  

 

1.2.2. Mate van verantwoordelijkheid 

 

We begeleiden onze leerlingen in samenwerking met de ouders bij het leren dragen van  verantwoordelijkheid in 

de breedste zin van het woord. 

 

1.2.3. Talenten 

 

 We hebben oog voor de talenten van kinderen.  

 

1.2.4. Sociale interactie/ het kind in zijn sociale omgeving 

 

Onze school is een Vreedzame school. Dat betekent dat wij op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. 

 

1.2.5. Samenwerking  binnen de school  (klassen doorbrekend/coöperatief leren/tutorleren?)  

 

We hechten binnen ons onderwijsaanbod waarde aan coöperatieve werkvormen. 
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1.2.6. Normen en waarden 

 

Christelijke normen en waarden staan op onze school hoog in het vaandel. Zie ook identiteit 1.1. 

 
1.3. Visie op onderwijs 
 
1.3.1. Wat is specifiek voor deze school 

 

Basisschool De Brandaris is een christelijke school en heeft als motto: “lekker in je vel en optimaal presteren”. ( zie 1.1.) 

Dat betekent ook optimaal leren. De school heeft hoge verwachtingen van elk kind.  

 

Veiligheid, een leerrijke omgeving, structuur, goed klassenmanagement, passende methodes en de juiste pedagogisch-

didactische leerkrachtvaardigheden zijn de bouwstenen voor een optimale ontwikkeling van elke Brandaris-leerling. 

 

De school volgt elk kind in zijn of haar ontwikkeling en sluit met de juiste zorg en aandacht aan bij de onderwijsbehoefte 

van het kind. De school hanteert daarbij een sluitend leerlingvolgsysteem waarbij leerlingen op het gebied van 

opbrengsten en resultaten zodanig gevolgd worden, dat zij de juiste begeleiding krijgen.  

 

1.3.1. Speerpunten 

 

Verwezen wordt naar het jaarplan, dat deel uitmaakt van het schoolplan. 

 

1.3.2. Vertaling van visie naar de praktijk, wat is zichtbaar in handelen 

 

Het in praktijk gebrachte wordt middels klassenbezoeken gemonitord en tijdens team- en intervisiebijeenkomsten 

besproken. In de praktijk vinden wij dit verder onder andere terug in  

 de plusklas (MGT = Meer Getalenteerden) 

 hulpouders 

 dagopeningen 

 techniektorens 

 kunstmenu-deelname en dergelijke. 

 

1.3.3. Samenwerking met andere scholen 

 

De samenwerking met andere scholen  vindt op directieniveau plaats maar ook via bijeenkomsten, welke bovenschools 

zijn georganiseerd. 

 

1.4. Visie op de rol van de ouders 
 

Ouders zijn nodig waar het gaat om betrokkenheid bij kind en school, hand- en spandiensten (OV) en beleidsvorming 

(MR). 

 

1.4.1. Kerntriade 

 

De Brandaris sluit aan bij de kerngedachte van de triade leerkracht – kind – ouder met als uitgangspunt dat het kind zich 

optimaal kan ontwikkelen. 
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1.4.2. Educatief partnerschap (Ouder verantwoordelijkheid, Ouder betrokkenheid, Ouder participatie) 

 

Via leerling specifieke gesprekken, rapportavonden, ouderavonden, oudertevredenheidsenquêtes, nieuwsbrieven en 

dergelijke  wordt de ouderbetrokkenheid bij de school bevordert en in kaart gebracht. Via de MR-oudergeleding  

participeren ouders op het gebied van beleidsvoering terwijl de oudergeleding van de OV de betrokkenheid benadrukt op 

het gebied van hand- en spandiensten.  
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Hoofdstuk 2 Concretisering van visie, missie en eigenheid  
 
 
2.1. Planmatig werken 
 
Onze school geeft hieronder aan hoe zij de verbeteringen inzet, koppelt aan de leerresultaten, inplant in de jaarcyclus en 

borgt in het onderwijsprofiel.  

 

Op de volgende wijze geven wij hieraan invulling: 

 

1. Onze school gebruikt een systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van de leerlingen, namelijk het leerlingvolgsysteem (LVS), de zorg- en toetskalender en de jaarlijkse 

diepteanalyse van opbrengsten en resultaten en het daarbij horende stappenplan. 

2. Onze leraren volgen en analyseren de vorderingen van hun leerlingen systematisch aan de hand van de 

methode-gebonden en niet-methode-gebonden toetsen. 

3. Onze school gaat de effecten van de zorg en het onderwijsleerproces na door middel van de evaluatie van het 

stappenplan naar aanleiding van de diepte-analyse en de groepsplannen. Onze school evalueert daarmee 

jaarlijks ook systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.  

 

 

De Brandaris werkt planmatig. Hieronder staat onze zorg- en toetskalender waarin alle toetsen en zorgactiviteiten van het 

schooljaar overzichtelijk verwerkt zijn. 

 

 
2.1.1. Welk systeem van instrumenten en procedures wordt gebruikt voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van de leerlingen, ook bij verwijzing naar VO. 

 

In ons leerlingvolgsysteem worden alle toetsresultaten genoteerd. Deze worden gebruikt om de prestaties van de 

leerlingen te kunnen volgen. Zie ook toetskalender. 

 

2.1.2. Hoe de leraren systematisch de vorderingen van hun leerlingen volgen, plannen en analyseren. 

 

De vorderingen van de leerlingen op het gebied van toetsresultaten en opbrengsten worden tweejaarlijks in het 

leerlingvolgsysteem weergegeven. Aan de hand hiervan worden ook  elk half jaar diepteanalyses gemaakt. Aan de hand 

van de analyse van de resultaten worden individuele handelingsplannen gemaakt en groepsplannen. Tijdens 

groepsbesprekingen met de interne begeleider worden de resultaten geanalyseerd waarna hierop actie wordt 

ondernomen. 

 

2.1.3. Hoe  de school de effecten van de zorg  na gaat en zo nodig bijstuurt. 

 

Zie 2.1.2. 

 

2.1.4. Wanneer evalueert de school systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 

 

Zie 2.1.2. 
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2.1.5. Wanneer de school het onderwijsleerproces evalueert. 

 

Het onderwijsleerproces wordt geëvalueerd tijdens groepsbesprekingen. Zie de toetskalender hieronder. 

 
 

ZORG- en TOETSKALENDER CBS de Brandaris   SCHOOLJAAR 2015-2016 

 

WEEK DATA 
 

PLANNING VAN DE TOETSEN SCHOOLWEEK 

ZORGACTIVITEITEN 
33 t/m 16 aug Zomervakantie  14-8-’15 Planning maken in paralleloverleg. 

34 17  t/m 21 aug  1 
Groepsplannen  rekenen en  lezen op orde. 
 

35 24 t/m 28 aug  2 
Paralleloverleg 25-8-‘15 
Stuurgroep HGW 27-8-‘15 

36 31 aug t/m 4 sept.  3 
Planning groepsbesprekingen invullen. 
Afname PDO’s. 

37 7 t/m 11 sept Groep 3 VLL kern 1, klaar. 4 
Afname PDO’s. 
Lijst ZAT overleg bijwerken 
Informatie avonden. 

38 14 t/m 18 sept  5 Paralleloverleg 17-9-‘15 

39 21 t/m 25 sept  6 
Groepsbesprekingen 1. 
ZAT overleg 22-09 2015. 
Stuurgroep HGW 24-9-‘15 

40 28 sept t/m 2 okt Groep 3 VLL kern 2, klaar. 7 Groepsbesprekingen 1. 

41 5 t/m 9 okt  8 
ZAT overleg. 
Afname PDO’s. 
Paralleloverleg 6-10-‘15 

42 12t/m 16 okt                     Herfstvakantie   

43 19t/m 23 okt                    Herfstvakantie     

44 26 t/m 30 okt 
Start KIJK registratie groepen 1 en 2. 
 

9 
Stuurgroep HGW. 

45 2 t/m 6 nov 
Groep 3 VLL kern 3, klaar  . 
 

10 
Gesprekken groep 8, 5-11-‘15 

46 9 t/m 13 nov 

Herfstsignalering 
Citotoetsen B8 begrijpend lezen, woorden- 
schat, spelling, rekenen/wiskunde, 
taalschaal, studievaardigheden. 

11 

Gesprekken groep 8, 10-11-‘15 
Afname PDO’s. 
Paralleloverleg 12-11-‘15 
Rapporten groepen 3 t/m 8 mee. 
 

47 16 t/m 20 nov 
Afsluiting KIJK registratie groepen 1 en 2  
16-11-‘15 
Taalschaal M5, M6, M7. 

12 
Afname PDO’s. 
Verplicht spreekuur groepen 1-7, 19-11-‘15 

48 23  t/m 27 nov  13 Verplicht spreekuur groepen 1-7, 24-11-‘15 

49 30 nov t/m 4 dec Groep 3 VLL, kern 4, klaar. 14 
Paralleloverleg 1-12-‘15 
Stuurgroep HGW 3-12-‘15 

50 7 t/m 11 dec  15  

51 14 t/m 18 dec  16  

52 21 t/m 25 dec Kerstvakantie   

53 28 dec t/m 1 jan Kerstvakantie   

1 4 t/m 8 jan Groep 3 VLL, kern 5 klaar. 17 

Adviesgesprekken groep 8 (leerkracht en 
ouders) 
Afname PDO’s. 
 

2 11 t/m 15 jan 
NIO onderzoek 6 leerlingen groep 8. 
Start Cito. 
Groep 3: M3 woordenschat, leestechniek, 

18  
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rekenen/wiskunde 1. 
Groep 4: M4 woordenschat, 
rekenen/wiskunde 1. 
Groep 5: M5 begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 2. 
Groep 6: M6  begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 2.  
Groep 7: M7 begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 3. 

3 18 t/m 22 jan 
LVS DMT Lezen M4 t/m  M7. 
 

19 

Adviesgesprekken groep 8 (leerkracht en 
ouders), 18 en 19-01-‘16 
Planning groepsbesprekingen invullen. 
Stuurgroep HGW 21-01-‘16 
Rapporten groep 2 mee. 

4 25 jan t/m 29 jan 
Groep 3 VLL kern 6, klaar + Winter –
signalering. 
Einde Cito. 

20 
Paralleloverleg 26-01-‘16 
 

5 1 t/m 5 feb LVS AVI M3 t/m M7. 21 
Groepsbesprekingen 2. 
Afname PDO’s. 

6 8  t/m 12 feb Cito spelling M3, M4, M5, M6, M7. 22 
Groepsbesprekingen 2. 
Afname PDO’s. 

7 16 t/m 20 feb Groep 3 VLL kern 7 klaar.  
Groepsbesprekingen 2. 
Afname PDO’s. 
Paralleloverleg 18-02-‘16 

8 22 t/m 26 feb Voorjaarsvakantie   

9 29 feb t/m 4 mrt                         Voorjaarsvakantie   

10 7 t/m 11 mrt  23 
Paralleloverleg 8-03-‘16 
Rapporten groepen 3 t/m 8 mee, 11-03-‘16 

11 14 t/m 18 mrt  24 
Afname PDO’s. 
Verplicht spreekuur groepen 1 t/m 7, 17-3-
‘16 

12 21 t/m 25mrt Groep 3  VLL kern 8 klaar. 25 
Verplicht spreekuur groepen 1 t/m 7, 22-3-
‘16 
Afname PDO’s. 

13 28 mrt t/m 1 apr Groep 3  VLL Lentesignalering. 26  

14 4 t/m 8 apr 
Start KIJK registratie groepen 1 en 2. 
Taalschaal E4, E5, E6, E7. 

27 
Proefcito groep 8, 5. 6 en 7 -4-‘16 
Afname PDO’s. 

15 11 t/m 15 apr 
Afsluiting KIJK registratie groepen 1 en 2. 
 

28 
Doublures moeten bekend zijn!! 
Paralleloverleg 12-3-‘16 
Afname PDO’s. 

16 18 t/m 22 apr 
Groep 3 VLL kern 9 klaar. 
Cito eindtoets. 

29 
Centrale eindtoets groep 8, 19,20 en 21-4-
‘16 
Afname PDO’s. 

17 
 
25 t/m  29 apr 
 

                     Meivakantie    

18 
2 t/m  6 mei 
 

                     Meivakantie   

   1919 9 t/m 13 mei Meivakantie 30 Planning groepsbesprekingen invullen. 

20 16 t/m 20 mei  31 Paralleloverleg 19-5-’16                                 

21 23 t/m 27 mei 

Groep 3 VLL kern 10 klaar. 
Start Cito. Groep 3: E3 woordenschat, 
spelling, leestechniek, rekenen/wiskunde. 
Groep 4: E4 woordenschat, spelling, 
rekenen/wiskunde, begrijpend lezen. 
Groep 5: E5 begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 2, 
studievaardigheden. 
Groep 6: E6  begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 2, 
studievaardigheden. 

32  



12 | P a g i n a  

 

 
 CBS De Brandaris Hoofddorp                                                                                                                        Onderwijsprofiel Passend Onderwijs   2015-2016                     
                                                                                                                                              

  
 

Groep 7: E7 begrijpend lezen, woorden- 
schat, rekenen/wiskunde 3, 
studievaardigheden. 

22 30 mei t/m 3 juni  33 
Groepsbesprekingen 3.  
Stuurgroep HGW   2-6-‘16  

23 6 t/m 10 juni 
Einde Cito. 
 

34 
Paralleloverleg 7-6-‘16 
Groepsbesprekingen 3. 

24 13 t/m 17 juni 
Groep 3 VLL kern 11 klaar + eindsignalering. 
LVS DMT Lezen E3 t/m E7. 
LVS AVI E3 t/m E7. 

35 
Spreekuur volgens afspraak. 
Groepsbesprekingen 3. 
Afname PDO’s. 

25 20 t/m 24 juni Groep 3 VLL Eindsignalering 36 Rapport groepen 1 t/m 8 mee. 

26 27 juni t/m 1 juli  37 
Spreekuur op uitnodiging groepen 1 t/m 7, 
28-6-’16. 

   2727 4 juli t/m 8 juli 4             38 Rapport groepen 1 t/m 7 mee, 8-7-‘16 

    28 11 t/m 15 juli 
Groep 3 VLL kern 12 klaar.            39  

29 
14 juli t/m  26 aug 
 Zomervakantie   
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2.2. Leerresultaten    
 
We zijn heel trots met de groei van de tussenopbrengsten en de uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet 
Onderwijs. Hieronder de inspectiekaart en een overzicht van de uitstroomgegevens. 
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2.3. Leerstofaanbod 
 
Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte- en diepteaanbod staat hoe 

de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch 

lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. 

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

Uitdaging 
Plus 

Schatkist 
Met Sprongen Vooruit 
Ontwikkelingsmaterialen 

Alles telt methode 
Plustaak 
Plusschrift 
ICT Alles telt 
Breinbreker 
Somplex 
Met sprongen vooruit 

Basis Schatkist 
Met Sprongen Vooruit 
Ontwikkelingsmaterialen 

Alles telt methode 
Even snel 
Even verder 
ICT Alles telt 
Met sprongen vooruit 

Diepte 
breedte 

Schatkist 
Met Sprongen Vooruit 
Ontwikkelingsmaterialen 

Alles telt methode 
Maatschrift 
Even snel 
ICT Alles telt 
Werkbladen passend bij het rekenonderwerp 
Met sprongen vooruit 
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Spelling Groep 1-2 Groep 3 Groep 4-5-6-7-8 

Uitdaging 
Plus 

Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen Taal Actief 
ICT Taal Actief 
Bakkaarten kasteel 
Ambrasoft spelling 

Basis Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen Taal Actief 
ICT Taal Actief 
Bakkaarten huis 
Ambrasoft spelling 

Diepte 
breedte 

Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen Taal Actief 
ICT Taal Actief 
Bakkaarten tent 
Zelfstandig spellen 
Ambrasoft spelling 
Flits 

 

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

Uitdaging 
Plus 

Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen 
Zon-versie 

Taal Actief 
Taalboek extra 

Basis Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen 
Maan-versie 

Taal Actief 
Taalboek extra 

Diepte 
breedte 

Schatkist 
Ontwikkelingsmaterialen 
Auditieve oefeningen (Wat 
zeg je?) 

Veilig leren lezen 
Veilig in stapjes 

Taal Actief 
Taalboek extra 

 

Begrijpend lezen   

Groepen  niveau 3 4  5  6  7  8  

Uitdaging 
Plus 

- Nieuwsbegrip 
vanaf Kerst 

Nieuwsbegrip 

Basis  Nieuwsbegrip  
vanaf Kerst 

Nieuwsbegrip 

Diepte 
breedte 

 Nieuwsbegrip 
vanaf Kerst 

Nieuwsbegrip 

 

 

Voor de ontwikkeling van sociale competentie hanteert de Brandaris in alle groepen de methode De Vreedzame 

School. Zo vloeit hieruit voort het inzetten van leerlingen uit de groepen 7 en 8 als mediatoren tijdens het 

buitenspelen, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Ook onze godsdienstmethode Trefwoord draagt bij aan de sociaal 

emotionele competentie. 

 

De school zal met ingang van schooljaar 2015-2016 “Zien” gaan gebruiken; dit is een registratie-instrument voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.   

 
2.4. De bewaking van de leertijd (per vakgebied) 
 

De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in een aantal uren per week. De leertijd bestaat uit 

gerealiseerde en effectieve leertijd.  De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd, dat daadwerkelijk 
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aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de 

leerlingen daadwerkelijk met de les bezig zijn.  

 

Hieronder een overzicht van de te besteden uren op de vakgebieden rekenen, spelling technisch en begrijpend 

lezen. 

 

Technisch 

lezen 

1* 2* 3 4 5 6 7 8 

Plus 5 5 7,5 5 4 4 4 4 

Basis 5 5 7,5 5 4 4 4 4 

Intensief 8 8 8 8 8 8 8 8 

*Voorbereidend lezen 

 

Rekenen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plus 5 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Basis 5 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Intensief 5 5 7 7 7 7 7 7 

 

Spelling 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plus 0 0 2 2 2 2 2 2 

Basis 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Intensief 0 0 3 3 3 3 3 3 

 

Begrijpend 

lezen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Plus 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Basis 0 0 2 2 2 2 2 2 

Intensief 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 

2.5. Didactisch handelen 

 
We sluiten aan bij de opvattingen van de Inspectie die het als volgt omschrijft: “Het didactisch handelen van de 
leerkracht is gericht op het ontlokken en bevorderen van leerprocessen waarbij de leerkracht sturing geeft aan het 
leerproces en de eigen keuzes van leerlingen. Zo vraagt de leerkracht zich voortdurend af welke hulp, opdracht of 
aanwijzing gegeven kan worden om leerlingen te helpen tot leren te komen.” Uitgangspunt bij het didactisch 
handelen is het werken met een instructiemodel. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht afstemt op het 
niveau van de leerlingen. 

 
Instructiemodel: 

- De school werkt met het directe instructie model 

- De school heeft bepaald welke elementen ze per les-fase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende 

schema: 

Plus Introductie: 
- Leerling verwoordt zelf het doel van de les 

Inoefening/Verwerking: 
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- Leerling gaat zelfstandig aan het werk 

Terugkoppeling: 
- Leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij geleerd 

heeft en hoe het werken ging 

Basis Introductie: 
- Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan 

- Leerkracht vertelt het doel van de les 

- Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) 

Instructie: 
- Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën  

- Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven 

- Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten 

doen 

Inoefening: 
- Leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave 

Verwerking: 
- Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. 

- Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen 

- Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback 

Terugkoppeling: 
- Leerkracht houdt de nabespreking direct na de in oefening /verwerking 

- Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) 

- Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben 

Breedte Instructie: 
- Leerling krijgt verlengde instructie 

- Leerkracht doet de opgave minimaal twee keer goed voor 

Inoefening: 
- Leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgave samen met de leerling  

Verwerking: 
- Leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen. De lijst met taken ligt in het 

zicht van de leerlingen 

 

2.6. Het pedagogisch didactisch klimaat (algemeen pedagogisch handelen en gedrag) 
 
algemeen 
 
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de 

leerlingen, te weten: relatie, competentie en autonomie. 

 

Relatie 

 

De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom.  

Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. 

 

Competentie 
 
De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken daarna dat ze steeds meer 
aankunnen. 
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Autonomie 

 

Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk 

geval voor een deel) hun leergedrag sturen. 

 
Visie op pedagogisch handelen 
 
Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. 
Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te 
bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen 
meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. 
 
Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. 
 
Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed 
voorbeeld doet goed volgen. 

 

Gedrag 
 
Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken op een rij gezet. Deze afspraken worden nageleefd 
door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. 
 

a. Omgaan met gedrag 
 

A
fs

p
ra

ke
n

, v
an

 t
o

e
p
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n
g 

o
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lle

 le
e

rl
in

ge
n

 

- De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, non-

verbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de 

leerlingen). 

- De leerkracht negeert in eerste instantie ongewenst gedrag maar beloont gewenst gedrag. 

- De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: 

 hij maakt gebruik van gebaren om stilte 

 hij wijst naar een betreffende pictogram (waarin de gedragsregel is omschreven 

 hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. 

 hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als 

individueel 

 hij sanctioneert ongewenst gedrag met een correctiemaatregel. 

 De leerkracht geeft positieve feedback op het gedrag van de leerlingen: hij streeft naar 

meer complimenten dan correcties.  
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b. Pedagogisch handelen gericht op de relatie  

 
Basis - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen met een hand bij het begin van de dag. Dit is 

ook het geval aan het einde van de schooldag. 

- De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. 

- De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het 

samenwerken te bevorderen. 

- De leerkracht benoemt de afgesproken gedragseisen aan het begin van elk dagdeel en houdt de 

leerlingen en zichzelf daar consequent aan. 

- De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. 

- De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. 

Breedte - De leerkracht spreekt zijn interesse minstens één keer per week uit naar de leerling over 

schoolwerk, spel en culturele achtergronden. 

- De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt 

de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. 

- De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk; 

bijvoorbeeld een dyslectische leerling krijgt een goede lezer als ondersteuner naast zich 

(maatje, tutor). 

 

c. Pedagogisch handelen gericht op de competentie 

 
Basis - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat 

hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. 

- De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar. 

Bijvoorbeeld door een duim op te steken. 

- De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het 

werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht).  

- De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het 

sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). 

- De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun 

mogelijkheden. 

Breedte - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door 

vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten. 

- De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. 

- De leerkracht leert de leerling naar zichzelf te reflecteren. (zelfreflectie) 

 

d. Pedagogisch handelen gericht op de autonomie 

 
Basis - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de 

ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. 

- De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over minimaal 4 belangrijke 

gedragsregels in de groep. 

- De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. 

- De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om mee te denken en beslissen over de inrichting 

van het lokaal. 

- De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld feestelijke) 

activiteiten in de groep. 
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- De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen 

elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. 

-  De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven 

aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken van een collage, 

het schrijven van een verhaal, etc. 

- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep 

die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. 

Breedte - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar. 

- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen. 

- De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat 

betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. 

 

2.7 Klassenmanagement 

 
Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande 

activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hier binnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de 

ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 

a. Ruimte 

 
Basis - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. 

- De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. 

- De klok hangt zichtbaar in de klas. 

- De pictogrammen met de dag planning hangen zichtbaar op het bord. 

- De leerkracht stelt minimaal twee keer per jaar nieuwe tafelgroepen samen.  

Breedte - De pictogrammen met de dag planning liggen zo gewenst zichtbaar op de tafel van de leerling. 

- Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling. 

- De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. 

- Er zijn schotten in de klas waarachter de leerlingen kunnen werken. 

- Er zijn koptelefoons beschikbaar. 

b. Tijd 

 
Plus - De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. 

Basis - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant. 

- De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. 

- De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. 

- De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen direct na binnenkomst  in de kring 

plaatsnemen.  

 

Daarna gaan zij aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: 

 een zelfgekozen activiteit 

 activiteiten die klaarstaan 

 activiteiten voorzien van een naamkaartje 

De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: 

 zelfstandig werken (minstens 1 per week) 

 instructiemomenten (minstens 1 per week) 

 samenwerken (minstens 1 per week) 

Breedte - De leerkracht maakt voor de leerling een planning . 
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c. Activiteit 

 

Basis - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken.  

- De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: 

 individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden 

 individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt 

 samenwerkend leren 

- De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. 

- De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de 

tijd om het werk af te ronden. 

- De leerkracht vertelt: 

 wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken 

 wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt 

 wanneer hij weer beschikbaar is. 

Breedte - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar. 

 
 
Hoofddorp, 7 maart 2016 
 
Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen tijdens een viertal bijeenkomsten van de werkgroep.  
 
De werkgroep was als volgt samengesteld:  

 
Jeannette Poel, intern begeleider groepen 1-4 
Marja Jansen, intern begeleider groepen 5-8 
Gerrie de Haan, groepsleerkracht 
Liesbeth Lauw, groepsleerkracht 
Inge Linssen, groepsleerkracht 
Johanna Rijpstra, adjunct-directeur 
Leon Dijcks, directeur 
Fons Slot, Samenwerkingsverband 
 

 
 
 

 


