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Inleiding 
 
 
Dit schoolplan geeft informatie over onze school en een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking 
tot kwaliteitszorg, onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, bedrijfsvoering, ouders, externe relaties en de 
beleidsvoornemens. 
 
Schoolplan 2015-2019 is geschreven binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van  Stichting Meer Primair te 
Hoofddorp. 
 
Het is een belangrijk document voor de school en geeft een beschrijving van wat er de komende jaren gaat 
plaatsvinden binnen de school. Ook wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de uitvoering daarvan. 
 
Het schoolplan is in augustus 2015 geschreven door de directeur van de school; is  samengesteld in overleg met  MT, 
IB en team, heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
Jaarlijks worden de beleidsvoornemens in een jaarplan geactualiseerd en verwerkt in een update van het schoolplan 
alsmede een uitwerking  van het jaarplan gerealiseerd in de vorm van de PDCA-cyclus. Alle documenten zijn 
bovendien  afzonderlijk aan te reiken. 
  

 
 
 
 
Leon Dijcks 
Directeur CBS De Brandaris te Hoofddorp 
Hoofddorp,  september 2017 
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Hoofdstuk 1 De school 
 

1.1 C.B.S. De Brandaris en de Stichting Meer Primair 

 
Meer Primair is een onderwijsstichting, die is ontstaan door een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2014 tussen de 
Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs Haarlemmermeer (SKOH). 
 
Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, 
Badhoevedorp en Hoofddorp. CBS De Brandaris maakt onderdeel uit van deze Stichting. 
 
Meer Primair is werkgever van 550 medewerkers, die onderwijs verzorgt voor circa 5700 leerlingen in de 
Haarlemmermeer. CBS De Brandaris heeft in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een 
belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair. Meer Primair is weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen 
zich binnen de kaders optimaal profileren. 

 

1.2  Visie en missie  
 

Visie en missie Meer Primair 

 

De missie van Meer Primair geeft de ambities weer en de richting aan waaraan zij de komende jaren wil 

werken. Alle medewerkers, leerlingen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze 

missie te identificeren en daar vanuit te handelen.  

 

Ruim 5700 leerlingen zitten op de scholen van de Meer Primair. Alle talenten van deze kinderen worden zo 

optimaal mogelijk benut. Op deze wijze worden zij zo goed mogelijk op hun toekomst voorbereid. ‘Kinderen 

centraal’ betekent dat alles wat de scholen van Meer Primair doen op de ontplooiing van hun talenten en op 

de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid is gericht.  

 
De vijf kernwaarden 

 

Het fundament van handelen (de visie) binnen Meer Primair ligt in vijf kernwaarden, te weten:  

 

- Vakmanschap 
- Inspiratie 
- Ontwikkeling 
- Verbinding  
- Continuïteit 
 
Deze vijf kernwaarden ziet Meer Primair als leidraad voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle 

medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te 

handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor 

kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen de identiteit van de organisatie als geheel en van iedere school 

afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het christelijk en katholiek onderwijs centraal.  

  

Nader toegelicht: 

 

Vakmanschap 

 

De functie van leerkracht is een betekenisvolle functie. Hij verdient een podium dat recht doet aan de kwaliteiten 

als professional. Professioneel leiderschap en competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor 

ieder kind. 
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Meer Primair staat voor een leven lang leren en draagt er zorg voor dat gekwalificeerde medewerkers 

vakinhoudelijk op de hoogte zijn en over ruime pedagogische kennis beschikken. Het eigen gedrag geldt als 

voorbeeld voor leerlingen (en ouders). Het is van belang dat de expertise binnen de organisatie wordt gedeeld.  

 

Inspiratie 

 

Meer Primair is een organisatie met een interconfessionele identiteit, die rooms-katholiek en christelijk onderwijs 

verzorgt. Wij laten ons bij de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan kinderen inspireren door de verhalen uit 

de bijbel. 

 

Meer Primair staat voor inspirerend onderwijs. De scholen staan open voor iedereen, ook al is er sprake van een 

andere levensbeschouwelijke visie. Ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst, zolang er maar respect is 

voor de interconfessionele identiteit, voor elkaar en voor verschillen  Met alle verschillende kinderen bij elkaar 

vormen de scholen van Meer Primair een goede afspiegeling van de samenleving. Op alle scholen wordt 

godsdienstonderwijs aangeboden en maken kinderen kennis met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 

 

In ons onderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en morele 
verantwoordelijkheid van leerlingen in een multiculturele samenleving. 
 

Ontwikkeling 

 

Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders is essentieel voor de 

ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. 

 

Meer Primair is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne  leermiddelen en methoden in en hanteert diverse 

onderwijsconcepten.  Leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig (cognitief, motorisch, creatief en sociaal) 

ontwikkelen. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en “dynamische” leeromgeving. Zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van kinderen wordt gestimuleerd. Zij worden optimaal toegerust voor het voortgezet 

onderwijs en het functioneren in de samenleving. 

 

De medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend. 

 

Meer  Primair speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen (social media, burgerschapsvorming, ….). 

 

 

Verbinding  

 

Meer Primair is relatiegericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie en zorg.  

 

De scholen van Meer Primair staan midden in de samenleving en zoeken vanuit hun sociale functie verbinding met 

de omgeving. De scholen werken actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke 

omgeving van de school. Er is daarbij aandacht voor tolerantie, onderlinge solidariteit en de verscheidenheid in de 

maatschappij.  

 

Het pedagogisch handelen is in goed evenwicht met het behalen van leerresultaten. 

 

 

Continuïteit  

 

Het onderwijs van Meer Primair is van constante kwaliteit. Alle scholen vallen onder het regulier toezichtkader van 
de inspectie. Er worden hoge en realistische doelen gesteld. 
 
De scholen staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken continu aan verbetering en vernieuwing. 
De visie en de ambities zijn uitgewerkt in doelstellingen op de beleidsterreinen identiteit, onderwijs, personeel, 
organisatie, PR & communicatie, huisvesting en financiën nader uitgewerkt. 
De strategische doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd in te 
realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de jaarlijkse afspraken die tussen het College van bestuur en 
de Raad van toezicht, en het College van bestuur en de schooldirecteuren worden gemaakt.  
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De afspraken worden in een jaarplan vastgelegd. Daar waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren 
geformuleerd. Over de uitvoering van de afspraken rapporteren de scholen door middel van 
managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de afspraken op schoolniveau. 
 
De levensbeschouwelijke identiteit komt tot uiting in alle facetten van de dagelijkse praktijk. Iedere school draagt de 
kernwaarden van christelijk onderwijs uit. Medewerkers hebben een christelijke levensvisie of een positieve 
grondhouding t.a.v. het christelijk geloof. Scholen spreken halfjaarlijks over de invulling van de levensbeschouwelijke 
vorming en identiteit. 
 
Alle scholen van Meer Primair zijn onderscheidend en beschikken over een herkenbaar eigen schoolconcept. 
Meer Primair werkt aan vernieuwend en eigentijds inspirerend onderwijs. 

 

Onderwijskundig  visie van de Brandaris 

 

Christelijke Basisschool De Brandaris heeft als motto: “lekker in je vel en optimaal presteren”. 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.  
 
Levensbeschouwelijke visie van de Brandaris 
 
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. 
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1.2.1.  Strategische doelen  

 
Meer Primair gaat voor kwalitatief goed bijzonder onderwijs, waarin de scholen staan voor hoogwaardige 
onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en werkklimaat  
 

 De (levensbeschouwelijke) identiteit komt tot uiting in alle facetten van de dagelijkse praktijk. 
 Iedere school draagt de kernwaarden van christelijk onderwijs uit. 
 Medewerkers hebben een christelijke levensvisie of een positieve grondhouding t.a.v. het christelijk geloof. 
 Schoolteams spreken halfjaarlijks over de invulling van de levensbeschouwelijke vorming en identiteit 
 Scholen van Meer Primair werken vanuit een geïnspireerde en gevarieerde leeromgeving. 
 Meer Primair werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs (inspirerend onderwijs). 

1.3 C.B.S. De Brandaris te Hoofddorp 

 
C.B.S. De Brandaris is sinds 2005 gesitueerd in Floriande, een aantrekkelijke nieuwbouwwijk in Hoofddorp. Op 1 
oktober 2015 telde de school 450 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. Het team bestaat uit een directeur, een 
managementteam van drie bouwcoördinatoren, twee intern begeleiders, een veertigtal groepsleerkrachten, een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs, twee onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en twee 
conciërges. 
 
De school kent weinig zogenaamde gewichtleerlingen en wordt voornamelijk bezocht door kinderen van autochtone 
Nederlanders. De schoolbevolking is een weerspiegeling van de wijk. 
 
Hoewel de school een specifiek christelijke identiteit heeft zijn alle ouders en kinderen, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke achtergrond, van harte welkom. Het aantal verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden is dan ook heel divers. 
 

1.4 Beleidsvoornemens 

 
De onderwijsvisie en de levensbeschouwelijke visie, welke in hoofdstuk 1.2 zijn beschreven,  liggen ten grondslag 
aan alles wat we op school doen. Vanuit die visie wordt ook gekeken naar de beleidsvoornemens voor de komende 
jaren. 
 
In het schoolplan wordt jaarlijks vier jaar vooruit gekeken. Het eerstvolgende schooljaar wordt jaarlijks het meest 
expliciet bekeken waarbij nieuwe beleidsvoornemens worden geformuleerd op grond van analyses, 
kwaliteitsonderzoeken, enquêtes en leerresultaten. Deze worden in een SMART tijdsplan weergegeven en 
vervolgens structureel geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van de PDCA-cyclus. De beleidsvoornemens 
worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg 
 

2.1 Strategische doelen kwaliteitszorg Stichting Meer Primair 

 
De scholen staan voor hoogwaardig onderwijskwaliteit 
 

 Alle scholen werken systematisch aan kwaliteitsverbetering.  
 Alle scholen voldoen aan de nieuwe standaard inspectienorm, waarbij meerdere scholen over de 

kwalificatie goed beschikken. 
 

2.2 Doelen kwaliteitszorg op schoolniveau 

 
Zoals in onze visie en missie wordt genoemd, is het doel van onze kwaliteitszorg  om de kinderen vanuit een sociaal 
emotioneel welbevinden te laten komen tot optimale leerprestaties. “lekker in je vel en optimaal presteren”. Om dit 
te bewerkstelligen is er schoolbeleid gemaakt waarin interventies worden genoemd, die bovenstaand doel helpen te 
bereiken. Dat wordt hieronder beschreven: 
 
Kwaliteitszorg betekent op de Brandaris, dat we de kwaliteit van ons onderwijs met betrekking tot het welbevinden 
van de leerlingen en hun leerprestaties planmatig, systematisch en structureel bewaken en verbeteren indien nodig. 
De criteria en kerndoelen die de overheid aangeeft zijn maatgevend.  
 
Aan de hand van onderstaande  informatiebronnen anticipeert de school op de kwaliteitszorg middels 
verbeteractiviteiten, die beschreven worden in het schoolplan en/of tussentijdse verbeterplannen: 
 

 schoolenquêtes onder leerlingen, leerkrachten en ouders 

 de gesprekkencyclus met het onderwijsgevend personeel 

 klassenbezoeken 

 opbrengsten en resultaten van de leerlingen; ons leerlingvolgsysteem; externe toetsen en onderzoeken 

 audits en inspectiebezoeken 

 het borgen, bewaken en bijstellen van vastgesteld schoolbeleid 
 
De kwaliteitszorg met betrekking tot de leerkrachtvaardigen in de dagelijkse praktijk wordt op de Brandaris getoetst 
middels klassenbezoeken door directie, interne begeleiding en middels collegiale consultatie  aan de van 
onderstaande aspecten, welke ook in de kijkwijzer zijn verwerkt: 
 

 Pedagogisch handelen 

 Effectief benutten van onderwijstijd 

 Taakgerichte werksfeer 

 Activerende directe instructie 

 Strategieën voor denken en leren 

 Systematisch volgen van vorderingen 

 Afstemming instructie en verwerking 

 Actieve betrokkenheid van leerlingen 

 Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces van het leren 
 

2.3 Schoolplancyclus 

 
Alle scholen van Meer Primair realiseren vierjaarlijks een nieuw schoolplan. Dit plan is een wettelijke verplichting en 
leidend voor de onderwijsinspectie. Scholen van Meer Primair hebben daarnaast de mogelijkheid het schoolplan 
jaarlijks voor een nieuwe periode van vier jaar vast te stellen.  
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Voor het samenstellen van het schoolplan wordt in grote lijnen de volgende werkwijze gehanteerd: 
 

 De school start met een nauwgezette bepaling van de stand van zaken met betrekking tot alle 
beleidsaspecten van de school 
 

 De school evalueert de schoolontwikkeling en maakt een analyse van de leerlingenpopulatie, de 
oudertevredenheid en het leerlingvolgsysteem. 

 

 Alle verkregen gegevens worden besproken met het team. Tevens wordt er informatie verstrekt over 
relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije  toekomst. Ook MR-leden zijn betrokken. 

 

 Op basis van de verkregen informatie en gebruik makend van de inzichten van de leerkrachten worden visie 
en missie waar nodig bijgesteld en worden beleidsvoornemens geformuleerd voor de nieuwe  
schoolplanperiode. Het schoolplan vraagt instemming van de MR en dient door het bevoegd gezag van 
Meer Primair te worden vastgesteld.  Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de 
hoofdlijnen. 

 

2.4  Jaarplancyclus 

 
De beleidsvoornemens uit het schoolplan worden jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van een voorgaand jaar.  Het jaarplan wordt aan de MR 
voorgelegd ter informatie. Aan het eind van elk jaar wordt het jaar  geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag. De 
uitkomsten daarvan zijn basis voor de invulling van een volgend jaarplan, binnen het kader van het schoolplan.  

 

2.5  Borging 

 
Passend binnen de PDCA- gedachte evalueren wij regelmatig ons onderwijs en zo 
nodig passen wij ons beleid aan. Wij maken hierbij gebruik van onder andere 
tevredenheidpeilingen bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Ook worden de 
opbrengsten geëvalueerd. Verder worden vergadermomenten gerealiseerd om als 
team/bouw te bespreken hoe het onderwijs verloopt en het beleid wordt 
vasthouden. Tijdens planning- en evaluatiegesprekken komt het functioneren van de 
leerkrachten/teamleden aan de orde.  
 
  
  

 
2.6 Beleidsvoornemens kwaliteitszorg 

 
De beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn terug te vinden in hoofdstuk  7 onder het kopje “kwaliteitszorg”. 
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Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid 
 

3.1  Strategische doelen onderwijskundig beleid Stichting Meer Primair 

 
De scholen staan voor hoogwaardige onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en werkklimaat 
 

 Voor alle scholen zijn de referentieniveaus taal en rekenen geïmplementeerd. 
 Alle scholen werken aan het verbeteren van de leerprestaties en beschikken over doorlopende leerlijnen. 
 Er is afstemming over het educatieve programma en doorstroom met het voortgezet onderwijs. 
 Techniek, cultuur-, natuur- en duurzaamheidseducatie maken vast onderdeel uit van het curriculum. 
 Scholen van Meer Primair werken vanuit een geïnspireerde en gevarieerde leeromgeving. 
 Alle scholen bieden kwalitatief goed bewegingsonderwijs. 
 Scholen van Meer Primair zijn onderscheidend en beschikken over een eigen schoolconcept. 
 Scholen passen kennis en onderzoek toe bij onderwijskundige vernieuwing. 

 
Een optimaal ontwikkelde ondersteuning structuur 
 

 Passend onderwijs is op alle scholen van Meer Primair structureel ingepast. 
 Alle scholen hebben beschreven op welke wijze het onderwijsaanbod op alle leerlingen wordt afgestemd. 

 
 
Aandacht voor talentontwikkeling 
 

 Iedere school stimuleert de veelzijdige ontwikkeling van kinderen. 
 Meer Primair heeft een adequaat aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

 
 

ICT en Onderwijs: Meer Primair biedt kwalitatief goed en doelmatig onderwijs in een optimaal toegeruste leer- en 
werkomgeving. 
 

 Alle scholen van Meer Primair realiseren een optimale digitale werk- , onderwijs- en leeromgeving. 
 Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen die mediawijs, digitaal geletterd en toegerust zijn 

met vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21
e
 eeuw.   

 Elke school beschikt over een onderbouwd meerjaren investering- en implementatieplan ‘ICT en 
Onderwijs’. 

 De scholen werken volgens de richtlijnen van de Wet op de privacy en het protocol Social media.  
 Meer Primair heeft een heldere structuur waarin ICT beleid, beheer en innovatie een plek heeft. 

 
ICT en toepassingen: zowel de inhoud (informatie, educatieve content) als de toepassingen (software) zijn 
aangepast op de ambities. 

 
 De scholen gebruiken effectief het digitale leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor onderwijs en 

algemene kennisbronnen.  
 De scholen beschikken over educatieve software pakketten voor de basisvakken, passend bij behoeften en 

talenten van leerlingen. 
 Ontwikkelingen op digitaal leergebied worden goed gevolgd om  keuzes te kunnen maken m.b.t. ICT 

systemen als een elektronische leeromgeving, leerling administratie- en leerlingvolgsystemen. 
 De organisatie beschikt over digitale stuur- en verantwoordingsinformatie die zowel voor in- als externe 

verantwoording kan worden ingezet.   
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3.2  Doelen onderwijskundig beleid op schoolniveau 

 
Wat het onderwijskundig beleid betreft, zijn de beleidsvoornemens van onze school reeds weergegeven in 
hoofdstuk 7. 
Het doel van ons onderwijskundig beleid is sterk verbonden met onze visie, onze missie en ons motto. Deze zijn alle 
gericht op het welbevinden van onze leerlingen. Vanuit dit welbevinden en vanuit onze professionele 
schoolorganisatie, in de breedste zin van het woord, zal elke leerling zich optimaal ontwikkelen en dito prestaties 
leveren. 
 
Onderwijsinhoudelijk worden de indicatoren van de inspectie als richtlijn aangehouden voor een goede 
kwaliteitszorg. Een tussentijds onderzoek van de organisatie Cadenza heeft plaatsgevonden in september 2014.  
Cadenza heeft op dezelfde indicatoren de school in kaart gebracht. Op grond hiervan zijn beleidsvoornemens 
geformuleerd, welke terug te vinden zijn in hoofdstuk 7. 
 
In dit schoolplan is een bijlage (bijlage 1) opgenomen met een schematische weergave van de indicatoren, die de 
Inspectie en Cadenza hanteren. 
 

3.3  Onderwijsorganisatie 

 

Het draait om het kind op de Brandaris. De organisatie is daar omheen gebouwd. Zoals ook in hoofdstukken 1 en 4 is 
aangegeven, zijn de visie en missie van de school alsmede een stabiele en duurzame schoolorganisatie van 
fundamenteel belang voor het bereiken van het motto van de school: “lekker in je vel en optimaal presteren”. 
De Brandaris werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent, dat er gedurende 8 schooljaren een vast 
lesprogramma wordt aangeboden per leerjaar. 
 
Belangrijk en praktisch onderdeel binnen onze onderwijsorganisatie is het klassenmanagement dat als een 
doorgaande lijn door de groepen dient te lopen. In het huidige schooljaar - en dat zal ook het geval zijn voor de 
schooljaren die volgen – wordt hard gewerkt aan het beschrijven en vastleggen van het beleid op het gebied van 
klassenmanagement en pedagogisch didactische activiteiten. Daarnaast staan het verder borgen en bewaken van 
beleid op het gebied van zorg, onderwijskwaliteit en ICT op het programma van de komende vier jaren. 

 

3.4  Ondersteuningsbeleid 

 
Met de komst van de wet op het Passend onderwijs wordt er van de school verwacht dat kinderen met verschillende 
onderwijsbehoeften kunnen worden opgevangen binnen het regulier onderwijs. In het onderwijsprofiel van de 
Brandaris staat precies beschreven hoe het Passend onderwijs op school geregeld is. 
 
De school heeft twee intern begeleiders.. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede coördinatie van de ondersteuning 
van onze leerlingen. De directe ondersteuning ontvangen onze leerlingen van hun groepsleerkrachten, die op hun 
beurt uiteraard ondersteund worden door de interne begeleiders. 
 
In onze zorgkalender staan alle activiteiten planmatig weergegeven, zoals bijvoorbeeld groeps- en 
leerlingbesprekingen,  toetsweken,  evaluatiemomenten en het maken van de jaarlijkse diepteanalyse van 
opbrengsten en resultaten.  
 
Voor het huidige schooljaar en de komende schooljaren is bovendien het verder letterlijk beschrijven van het 
schoolbeleid ten aanzien van de zorg een belangrijk aandachtspunt. 
 
De zorg- en toetskalender van 2016-2017 is in een separaat document verwerkt en opvraagbaar. 
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3.5  Leerstofaanbod en methodes 

 
Hieronder een overzicht van het leerstofaanbod en de leertijd per vakgebied. 

 
Schoolplan en schoolgids Wat er op het lessenrooster staat Rapport 

  Aantal kwartieren per week  

Vak- en vormingsgebieden Weekplan in de groepen 1 2 3 4 5 6 7 8  

3.4  Godsdienstige vorming Trefwoord 8 8 8 8 8 8 8 8 Bijbelonderwijs 

3.5  Werken met 
ontwikkelingsmateriaal (incl. taal- 
en rekenactiviteiten en werkjes) 

Werkles 28 28        

3.6  Nederlandse Taal           Nederlandse taal 

3.6.0 taalontwikkeling 
3.6.1  Nederlandse taal 
 
3.6.2  Schrijven 
3.6.3  Technisch lezen  

Taalontwikkeling (kleuters) 
Taal (in groep 3 t/m 8) 
spelling (in groep 3 t/m 8) 
schrijven (groep 3 t/m 8) 
lezen (in groep 3, 4, en 5) 

10 10  
10 
6 
4 
18 

 
22 
6 
4 
4 

 
24 
7 
2 
4 

 
24 
7 
2 
2 

 
24 
6 
1 
 

 
24 
6 
1 

taalontwikkeling 
Taal/Lezen 
Spelling 
Schrijven 
Lezen 

3.7  Engelse Taal Engels (in groep 7 en 8)       4 4 Engels 

3.8 Rekenen/Wiskunde 
 

Rekenontwikkeling 
rekenen (groep 3 t/m 8) 

4 4  
15 

 
15 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

Rekenen/wiskunde 

3.9  Oriëntatie op mens en 
wereld  

Thema-activiteiten (groep 1 en 2) 12 12        

3.9.1  Aardrijkskunde aardrijkskunde (groep 3 t/m 8)   2 2 4 6 6 6 Wereldoriëntatie 
Aardrijkskunde 
Topografie 

3.9.2  Geschiedenis geschiedenis (groep 3 t/m 8)   2 2 4 4 4 4 Wereldoriëntatie 
Geschiedenis 

3.9.3 Geestelijke stromingen Godsdienstonderwijs  
aardrijkskunde 

         

3.9.4  Techniek natuuronderwijs (groep 5 t/m 8) 
handenarbeid 

         

3.9.5  Milieu natuuronderwijs (groep 5 t/m 8) 
aardrijkskunde (groep 5 t/m 8) 

  2 2 2 2 2 2 Wereldoriëntatie 
Biologie 
Aardrijkskunde 

3.9.6  Gezond en redzaam gedrag Verkeer 
sociale redzaamheid 

2 2 2 2 2 2 2 2 Kring 
gedrag  
Verkeer 

3.9.7  Natuuronderwijs Wereldoriëntatie                         
natuuronderwijs  

5 5 2 2 3 3 3 3 Wereldoriëntatie 
Biologie 

3.10  De Lichamelijke opvoeding buitenspel/bewegingsonderwijs 
(groep 1 en 2) 
zwemmen (gr 2 en 3) gymnastiek 
(groep 3 t/m 8) 
pauzes 

20 20 6 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
5 

6 
 
 
 
5 

Bewegingsonderwijs 
Spel (ook kleuters) 
Motoriek (kleuters) 

3.11  Kunstzinnige oriëntatie 
onderverdeeld in de volgende 
vakonderdelen 

 6 6 8 8 8 8 8 8 Creatief 

3.11.1  Tekenen en 
handvaardigheid 

Tekenen & handvaardigheid         Expressie vakken 

3.11.2  Muziek Muziek         Expressievakken 

3.11.3  Spel en bevordering 
taalgebruik 

Drama         Expressievakken 
Taal 

3.11.4  Beweging Dans         Expressievakken 
Bewegingsonderwijs 

3.12  Vakoverstijgende doelen Werken met de computer 
 

  9 9 
 

10 10 
 

10 10 
 

Werkverzorging 
Werkhouding  
Zelfstandig werken 
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Onze school gebruikt de volgende methodes: 
 
Levensbeschouwelijke vorming Trefwoord 
Lezen    Schatkist (groep 1 en 2)  
    Veilig Leren Lezen 
Schrijven   Pennenstreken 
Technisch lezen   Estafette 
Voortgezet technisch lezen Tekstverwerken, Nieuwsbegrip XL  
Taal    Taal Actief  
Rekenen   Alles Telt 
Aardrijkskunde   Argus Clou 
Geschiedenis Argus Clou 
Biologie    Argus Clou 
Techniek   Techniek Torens 
Verkeer    Klaar over 
Expressievakken Moet je doen (een methode met ruimte voor tekenen, handvaardigheid, muziek, 

drama en dans) 
Engels    Take it Easy 
Burgerschap:   Vreedzame School 
Computer   Basisbits 

 
3.6. ICT 
 
ICT wordt steeds belangrijker op onze school. De kinderen krijgen ruimschoots de kans om met een computer te 
(leren) werken.  Niet alleen met educatieve software maar ook door het lesprogramma van Basisbits waarbij 
kinderen niet alleen Word, maar o.a. ook met Power Point en Excel leren werken. De computers worden niet alleen 
gebruikt voor extra oefeningen. Ze worden ook gebruikt om kinderen te stimuleren tot het verzamelen en toepassen 
van kennis. De school  beschikt over goede apparatuur  gebundeld in een netwerk. 
 
Vanaf 2015-2016 worden ook jaarlijks tablets aangeschaft. Het school- en bestuursbreed vormen van een duidelijke 
visie met betrekking tot het werken met tablets is een belangrijk aandachtspunt in de beleidsvoornemens van de 
komende jaren.  
 

3.7  Onderwijskundige beleidsvoornemens 

 
Voor het formuleren van de onderwijskundige beleidsvoornemens is veel gekeken naar het rapport van Cadenza van 
september 2014. Aan de hand van de inspectiecriteria wordt in het rapport aangegeven op welke terreinen winst 
geboekt kan worden. Deze items zijn verwoord in onze beleidsvoornemens. 
 
Voor een overzicht van deze onderwijskundige beleidsvoornemens wordt verwezen naar hoofdstuk 7, waar deze 
overzichtelijk zijn terug te vinden. 
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Hoofdstuk 4 Personeelsbeleid 
 

4.1  Strategische doelen personeelsbeleid Stichting Meer Primair 

 
Professionalisering 
 

 Meer Primair streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin aandacht is voor talentontwikkeling, 

kennis en onderzoek en samenhang. 

 Meer Primair heeft leerkrachten in huis met vakmanschap en pedagogische tact en die bereid zijn hun 

expertise te delen.                                                                                                  

 Ondernemend en innovatief personeel, dat bereid is te werken aan de eigen ontwikkeling.  

 Meer Primair stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de medewerkers met het aanbod van de 

Hoofdpoort Academie en andere instanties en  o.a. het programma voor startende leerkrachten.                                                           

 Meer Primair intensiveert de samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten (hogescholen, ROC’s, 

academische pabo)  

Arbeidsomstandigheden 
 

 Meer Primair streeft naar duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 

 Medewerkers zijn in balans, zelfbewust, gezond en geïnspireerd aan het werk. 

 Scholen bieden een sociaal veilige leer- en werkomgeving voor de medewerkers. 

Meer Primair heeft een adequaat werkgelegenheidsbeleid 
 

 Meer Primair streeft, ondanks krimp, naar continuïteit in werkgelegenheid door strategisch 

personeelsbeleid te voeren. 

 Meer Primair voert een actief mobiliteitsbeleid en creëert loopbaan kansen voor haar medewerkers. 

ICT en medewerkers: de medewerkers hebben voldoende ICT bekwaamheden, onderhouden deze, en zetten deze 
in bij het pedagogisch handelen, het werken in de schoolcontext en professionele ontwikkeling 
 

 Medewerkers binnen Meer Primair beschikken over de benodigde competenties om ICT adequaat in te 

(kunnen) zetten. 

 Medewerkers werken blijvend aan de ontwikkeling van ICT vaardigheden (nascholing, leernetwerken). 

 ICT vaardigheid en bekwaamheid is een onderdeel van de gesprekkencyclus. 

 Meer Primair is een lerende organisatie waarin bestuurders en directeuren de ambitie hebben om 

medewerkers te faciliteren ICT bekwaam te worden.  

4.2  Ons huidige personeelsbeleid 

 
Het motto voor medewerkers is gelijk aan dat van voor de kinderen, ouders en alle andere betrokkenen van de 
Brandaris : “lekker in je vel en optimaal presteren” . Het personeelsbeleid is hierop afgestemd. Personeelsleden, die 
goed in hun vel zitten, stralen dit immers ook uit naar de kinderen, de  ouders en de collega’s. De kinderen staan 
hierbij centraal. 
 
Vanuit deze inspirerende gedachte kunnen de visie en missie van de school alsmede het daaruit voortkomend 
schoolbeleid met gezamenlijke draagkracht gerealiseerd worden. Beleidsafspraken ten aanzien van personeel 
dienen voortdurend geëvalueerd te worden en waar mogelijk verbeterd.  Zie daarvoor ook hoofdstuk 7 en punt 4.3. 
 
Voorwaarden om het bovengenoemde  te kunnen blijven realiseren, zijn: 
 

a. De liefde van de medewerkers voor elk kind 
b. Verbinding met elkaar  
c. Vertrouwen in elkaar 
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d. Gezamenlijke visie en missie dragen 
e. Kunnen denken in kansen 
f. Open communiceren met elkaar 
g. Prettig werkklimaat c.q. goede sfeer met elkaar scheppen 
h. Collegiaal zijn naar elkaar 
i. Loyaliteit aan elkaar betonen 
j. Overzichtelijk organogram 
k. Helder communicatieplan 
l. Duidelijk schoolbreed beleid 
m. Duidelijk en flexibel systeem voor taakbeleid (Cupella) 
n. Stabiele en duurzame organisatie 
o. Goede faciliteiten 

 

4.3  Voornemens op personeelsbeleid 

 
De voornemens op personeelsbeleid voor de komende jaren zijn al volgt: 
 

a. De functieprofielen van alle medewerkersfuncties, zoals deze in het functiehuis zijn opgenomen, tegen het 
licht houden van de dagelijkse praktijk en realiteit.  

b. Het organogram optimaliseren en afstemmen op de actuele situatie. 
c. Visie ontwikkelen op de managementstructuur voor de komende jaren en deze naar de dagelijkse praktijk 

vertalen.  
d. Visie ontwikkelen ten aanzien van de inzet van de interne begeleider(s) en deze naar de dagelijkse praktijk 

vertalen. 
e. Visie ontwikkelen ten aanzien van de inzet van collega’s met specialismes, bijvoorbeeld gedragsspecialisten 

en deze naar de dagelijkse praktijk vertalen. 
f. Een adequate en duidelijke gesprekkencyclus realiseren waar binnen de persoonlijke ontwikkeling en de 

schoolontwikkeling hand in hand gaan. 
g. Het verlagen van de ziekteverloffrequentie  door het ontwikkelen van een adequater en duidelijker 

verzuimbeleid. 
h. Doordachte nascholing op individueel en teamniveau voor professionalisering en deskundigheid op maat. 
i. Een inzichtelijk taakbeleidssysteem hanteren, dat realistisch is, conform de cao is, gedurende het jaar op 

maat aan te passen is en medewerkers op effectieve bekwaamheids- en vaardigheidsgebieden op 
gemotiveerde en inzichtelijke wijze doet functioneren. 

j. De Brandaris heeft relatief te weinig collega’s met een LB functie. Bij nieuwe vacatures zal hier specifiek 
naar gekeken worden. 

k. Extra aandacht binnen het taakbeleid voor de startende en oudere  personeelsleden vanaf 60 jaar. 
l. Het realiseren van collegiale consultatie zodat onderwijzend personeel van elkaars expertise en feedback 

kan leren en geïnspireerd worden. 
m. Binnen de nieuwe richtlijnen van de cao, het gebied van werktijden voor personeel optimaal  en effectief 

gestalte geven. Hierbij moet nog de keuze maken tussen het zogenaamde basismodel en het overlegmodel.  
De toe te passen vijf vuistregels van Meer Primair voor haar scholen zijn: 

 40 uur per week werken (1659 uur per jaar, parttimer naar rato) 

 428 uur verlof (parttimer naar rato) 

 Een dienstverband van minimaal 16 uur bij nieuwe benoemingen 

 41,5 werkweken in een jaar 

 Op alle scholen een rooster van gemiddeld 940 lesuren 
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Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering 
 
 

5.1  PR en communicatie (en organisatie) 

 

5.1.1. Strategische doelen op PR en communicatie Meer Primair 
 

 Alle scholen zijn marktgericht met een krachtig profiel 

 Alle scholen werken gericht aan profilering van de school.  

 Alle scholen zijn klantgericht en implementeren marketing- en communicatiebeleid. 

 Communicatie met de ouders is actief gericht op het ontwikkelen van educatief partnerschap.   
 

 De bekendheid van Meer Primair is positief versterkt 

 Meer Primair staat bekend als een professionele organisatie met een sterke positie in de Haarlemmermeer. 

 Meer Primair biedt bijzonder onderwijs in de wijk. 

 De communicatiestrategie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheid van moderne media  

 

5.1.2. Doelen PR, communicatie en organisatie op schoolniveau 

 
De Brandaris profileert zich als een school met een warme sfeer waar leerlingen, ouders en leerkrachten graag 
vertoeven. Het welbevinden wordt gezien en uitgedragen als hét vertrekpunt en dé basis voor leren,  presteren, 
werken en samenwerken. 
 
Het doel op de Brandaris met betrekking tot ouders en externe relaties is het voortdurend realiseren en vasthouden 
van een open, transparante en op relatie gerichte communicatie welke gericht is op harmonieuze samenwerking en 
synergie. Dit vraagt van het team van de Brandaris, dat het zich voortdurend bewust is van de visie en missie van de 
school en deze uitdraagt.  
 
Mond op mond reclame van tevreden leerlingen, ouders en leerkrachten is de meest krachtige PR-vorm om nieuwe 
ouders, leerlingen en leerkrachten op de Brandaris te mogen begroeten. Zie ook hoofdstuk 6 over ouders en externe 
relaties. 
 
De Brandaris maakt daarnaast in groter verband deel uit van stichting Meer Primair. Deze stichting telt 19 scholen en 
staat goed bekend als een professionele organisatie met een sterke positie in de Haarlemmermeer. 

 

5.1.3. Beleidsvoornemens op PR, communicatie en organisatiebeleid 
 
Er zijn in dit schoolplan t.a.v. PR en communicatie geen specifieke beleidsvoornemens geformuleerd. De bij 5.1.2. 
genoemde doelen zijn actueel en worden nagestreefd. Ten aanzien van bedrijfsvoering en personeelsbeleid  wordt 
ten doel gesteld een organisatie-organogram  te realiseren voor nu en mogelijk voor de toekomst vanwege 
pensionering van de huidige adjunct-directeur in 2015-2016. Zie ook hoofdstuk 7. 

 

5.2 Financieel, materieel en huisvesting gerelateerd beleid 
 

5.2.1 Strategische doelen; financieel, materieel en huisvesting gerelateerd beleid Meer Primair 
 

 Meer Primair is transparant georganiseerd op alle niveaus waarmee zij de bedrijfsvoering op orde houdt 

 Meer Primair is in control en voldoet aan de eisen van Code Goed Bestuur. 

 Gezonde organisatie met een solide bedrijfsvoering.  

 Meer Primair gebruikt een transparante allocatie van middelen op basis van financiële en niet-financiële 
kengetallen. 

 Er is een adequaat managementinformatiesysteem voor sturing en verantwoording in gebruik. 
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 Meer Primair heeft, met het oog op continuïteit, een adequate meerjarenbegroting. 

 Op basis van risicoanalyse is er een passend systeem van reserves en voorzieningen. 

 Op alle niveaus wordt gewerkt volgens de vastgestelde processen als beschreven in Handboek 
Administratieve Organisatie. 

 Meer Primair streeft naar optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe 
dienstverlening  

 Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. 

 Meer Primair maakt optimaal gebruik van externe financiële dienstverlening en automatisering inclusief 
digitale informatiesystemen. 

 Aanvullende advieswerkzaamheden op expertisegebieden worden, indien nodig, ingehuurd. 

 Er is een cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken op alle organisatieniveaus 

 De uitputting van de jaarlijks vastgestelde budgetten, op school- en bestuursniveau, wordt middels de 
Planning& Control cyclus gevolgd. 

 Voor het verhogen van de onderwijskwaliteit stelt Meer Primair projectmiddelen beschikbaar. 

 Meer Primair stimuleert de school(directeur) gebruik te maken van de mogelijkheden tot extra subsidiering 
en sponsoring.   
 

5.2.2 Doelen financieel, materieel en huisvesting gerelateerd beleid op schoolniveau 
 
Op de gebieden van financieel, materieel en huisvesting gerelateerd beleid op schoolniveau wordt jaarlijks in overleg 
met het bestuur van Meer Primair een meerjaren investeringsplan gemaakt waarin materiële zaken en 
huisvestingszaken worden begroot. Binnen de financieel beschikbare kaders wordt de begroting zodanig opgesteld, 
dat er op inzichtelijke wijze duidelijk wordt, hoe de gelden jaarlijks worden ingezet.  Derhalve wordt verwezen naar 
de beschikbare begroting voor elk kalenderjaar. 
 
Aangaande huisvesting valt het beheer van het gebouw onder SBSH ( Stichting Brede School Hoofddorp). 
 

5.2.3. Beleidsvoornemens 
 
Er zijn momenteel geen specifieke beleidsvoornemens ten aanzien van dit onderdeel geformuleerd in hoofdstuk 7. 
Wel zijn er t.a.v. huisvesting doelen gesteld t.a.v. de luchtkwaliteit en de zonwering. Deze worden in goed overleg 
met SBSH aangepakt en staan ook vermeld in de beleidsvoornemens. 
 
 

5.3 ICT en infrastructuur 

 

5.3.1. Strategische doelen ICT en infrastructuur Meer Primair 

 
Doelen Infrastructuur: 
  
In alle groepen wordt gewerkt met: 
 

 een digitaal schoolbord 

 computers in de klas 

 elke groep een groepspagina op de website 

 leerlingvolgsysteem ParnasSys 

 software-programma’s 
  
Doelen ICT:  
 
Tot doel op alle scholen wordt gesteld dat: 
 

 de kinderen in de (boven)bouw op de hoogte zijn van de gevaren en voordelen van sociale media en weten 
hoe ze deze media op een juiste wijze kunnen gebruiken. 

 de ICT coördinatoren door middel van het coachen van leerkrachten hen voortdurend nieuwe vaardigheden 
aanleren.  

 Op de scholen beleid wordt ontwikkeld aangaande het werken met tablets. 
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5.3.2. Doelen ICT en infrastructuur op schoolniveau 
 
De genoemde strategische doelen die Meer Primair aan de scholen stelt ten aanzien van ICT en infrastructuur 
worden planmatig en systematisch ingevoerd op de Brandaris en opgenomen in het schoolbeleid. 
 

5.3.3. Beleidsvoornemens 
 

Belangrijkste beleidsvoornemen voor de leerlingen is om beleid te maken aangaande het werken met tablets en dit 
te implementeren. Daarnaast is het werken met leerlingvolgsysteem  ParnasSys en het uitbreiden van de vele 
mogelijkheden van dit systeem een belangrijk speerpunt. Beide zijn genoemd in de beleidsvoornemens in hoofdstuk 
7. 

 

5.4 Huisvesting 
 

5.4.1 Strategische doelen huisvesting Meer Primair 
 

 Meer Primair beheert en exploiteert haar schoolgebouwen op een effectieve en efficiënte wijze 

 Meer Primair anticipeert op veranderende eisen (instandhouding en exploitatie van de verschillende 
onderwijsgebouwen) in relatie tot de demografische ontwikkeling en levensvatbaarheid.  

 Schoolgebouwen zijn goed onderhouden en eigentijds. 

 Meer Primair streeft naar effectiviteit t.a.v. de inzet van beschikbare schoolgebouwen. 

 Het binnenklimaat en hygiëne in de scholen zijn optimaal. 

 Alle scholen zijn zuinig met energie en gericht op duurzaamheid. 

 De schoolgebouwen van Meer Primair voldoen aan de (onderwijskundige) eisen van de toekomst 

 Onze schoolgebouwen zijn toegerust op onderwijskundige vernieuwing. 

 Meer Primair initieert en participeert in samenwerkingsprojecten als brede school en integraal 
kindcentrum. 

 Meer Primair stimuleert haar scholen tot een verbinding tussen onderwijs en opvang. 

 Meer Primair streeft naar een optimale bezetting van schoolgebouwen middels dag-arrangementen en 
vol(g)tijdelijke bezetting. 

 Meer Primair ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid 

 De verantwoordelijkheid voor huisvestingsbeleid is zodanig belegd dat er wordt geanticipeerd op de 
toekomst. 

 Meer Primair is toegerust op de overheveling buitenonderhoud en mogelijke verdere doordecentralisatie. 

 Het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Haarlemmermeer is leidend bij de uitvoering. 

 Meer Primair streeft naar optimale bestuurlijke samenwerking op het gebied van onderhoud en, waar 
nodig, wordt externe deskundigheid ingehuurd. 

 

5.4.2 Doelstellingen en beleidsvoornemens voor huisvesting op schoolniveau 
 
Zie 5.2.3. 
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Hoofdstuk 6  Ouders en externe relaties 
 
 
6.1  Strategische doelen ouders en externe relaties 
 
Het doel op de Brandaris met betrekking tot ouders en externe relaties is het voortdurend realiseren en vasthouden 
van een open, transparante en op relatie gerichte communicatie welke gericht is op harmonieuze samenwerking en 
synergie. 
 
De Brandaris heeft als motto voor de kinderen: “lekker in je vel en optimaal presteren”. Dat geldt ook voor 
leerkrachten en ouders. Wanneer leerkrachten en ouders een goede op relatie gerichte communicatie hebben, 
heeft dit een directe positieve invloed op de kinderen. Zonder relatie geen prestatie. Daarom is een goede 
communicatie een doel en middel in één op de Brandaris. 
 
 

6.2 Huidige situatie  
  
Communicatie met ouders/verzorgers 
 
Een open, transparante en op relatie gerichte communicatie met ouders wordt in eerste instantie gerealiseerd door 
een warme en toegankelijke  houding van elk teamlid naar de ouders toe. 
 
In praktisch opzicht zullen onze ouders die op relatie gerichte communicatie ondervinden vanaf het welkom bij de 
toegangsdeur door de directie en interne begeleiding tot in de klas bij de leerkracht van hun kind(eren).  Afspraken 
kunnen altijd gemaakt worden waarbij ruim de tijd wordt genomen om de ouders te woord te staan. 
 
Informatie wordt de ouders gegeven via circulaires, die zowel op papier als digitaal door de klassenouders worden 
aangeboden. Ook de nieuwsbrief biedt elke ouder informatie over de school. Hierop kan men zich abonneren zodat 
deze automatisch wordt ontvangen zodra deze weer aangeboden wordt. De nieuwsbrief kan ook via de website 
geopend worden. 
 
Informatieve ouderavonden en spreekavonden waarop het rapport wordt aangeboden, zijn van tevoren in de 
jaarplanning opgenomen. 
 
Contacten met het voortgezet onderwijs 
 
De contacten met het voortgezet onderwijs worden onderhouden door de leerkrachten van de groepen 8, de 
interne begeleiders en de directie. In ons beleidsstuk PoVo wordt in een stappenplan en tijdspad beschreven  hoe 
deze contacten verlopen. Er is sprake van een goede en collegiale samenwerking met de collega’s van het 
Voortgezet Onderwijs. 
 
Contacten met de kinderopvang en peuterspeelzaal 
 
De Brandaris heeft goede contacten met Mirakels, de peuterspeelzaal in de Brede School.  Op vooraf afgesproken 
data vinden er jaarlijks  met de gebruikers van onze Brede School de zogenaamde gebruikersoverleggen plaats maar 
ook daar buiten zijn de contacten collegiaal en professioneel. 
 
Ook met de verschillende kinderopvanginstellingen in Floriande heeft de Brandaris uitstekende contacten en 
afspraken. 
 
De school in de wijk 
 
De Brandaris maakt samen met Rooms Katholieke  basisschool “Klavertje Vier” deel uit van de Brede School in 
Floriande. De Brandaris profileert zich hierbij als degelijke school met een christelijke identiteit en een warme 
uitstraling naar kinderen en ouders. 
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6.3 Beleidsvoornemens 

 
Een open en transparante, verbale en non-verbale communicatie met alle geledingen bewaken en optimaliseren via 
briefings, meetings, nieuwsbrieven en de website, is een belangrijk beleidsvoornemen naar ouders en externe 
relaties toe. Zie ook hoofdstuk 7, beleidsvoornemens. 
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Hoofdstuk 7: Beleidsvoornemens 
 

Beleidsvoornemens schoolplan 2017-2021 
 
Doel bereikt 

 Herijken

In ontwikkeling  of te evalueren 

Nog op te starten 

 
1 Visie en missie 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

        

1.1 Visie en missie onderwijskundig (zie onderwijsprofiel) herzien       

1.2 Christelijke identiteit; herzien       

        

2 Kwaliteitszorg          

        

 Kwaliteitsbewaking en kwaliteitszorg  
(n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014)  

      

        

2.1 Jaarlijkse evaluatie van resultaten plannen en maken (diepte-analyse)       

2.2 Regelmatige evaluatie van het onderwijsleerproces plannen  > opzoeken inspectie 
 

      

2.3 Planmatig systeem van werken aan verbeteractiviteiten ontwikkelen 
 

      

2.4 Systeem maken waarbij de kwaliteit van het onderwijsleerproces geborgd wordt 
(HGW/OGW) 

      

2.5 Verantwoordingsmomenten – en informatie aan belanghebbenden over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit inplannen 

      

2.6 Schoolplan en jaarplan; hierin een SMART omschrijving van alle verbeterpunten 
weergeven en het erbij behorend tijdspad 

      

2.7 Het doelgericht leren formuleren van beleid op het gebied van kwaliteitszorg- en 
bewaking 

      

2.8 Systeem ontwikkelen waarin schoolafspraken en -beleid duidelijk staan 
weergegeven en worden geborgd 

      

2.9 Passend Onderwijs; het onderwijsprofiel realiseren 
 

      

        

3 Onderwijskundig beleid       

        

3.1 Onderwijs en identiteit 
(n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014) 

      

3.1.1 Activerende Directe Instructiemodel       

3.1.2 Strategisch denken en leren       

3.1.3 Eigen verantwoordelijkheid leerlingen voor hun leerproces       

3.1.4 Doelmatig samenwerken en interactie       

3.1.5 Afstemming onderwijstijd op verschillen in ontwikkeling tussen ll.       

3.1.6 Overgang groep 2 naar 3       

3.1.7 Geen rooster in groep 1-2       

3.1.8 Doorgaande lijn systematiek zelfstandig werken       

3.1.9 Gerichte differentiatie (zie groepsplannen)       
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3.1.10 Verlengde instructie (zie groepsplannen)       

        

3.2 Zorg en begeleiding   
 (n.a.v. Cadenza-onderzoek; september 2014) 
zie ook H 3  paragraaf ondersteunings- of zorgbeleid 

      

3.2.1 Voortgang borgen om leerlingen systematisch analyseren 
 

      

3.2.2 Realiseren dat de aard van de zorg deskundig bepaald wordt op grond van de 
analyse van verzamelde gegevens 

      

3.2.3 Een systeem ontwikkelen waarin de zorg planmatig uitgevoerd wordt (zorgplan en 
toetskalender) 

      

3.2.4 Effecten van de zorg regelmatig evalueren en inplannen 
 

      

3.2.5 Een grondige analyse van de zorg inplannen en daarna een vertaalslag maken naar 
groepsplannen en leerkrachtengedrag 

      

3.2.6 Criteria voor een zorgleerling formuleren 
 

      

3.2.7 Een aantoonbare analyse kunnen geven op grond waar de zorg van een leerling op 
gebaseerd kan worden (Cito-analyse) 

      

3.2.8 Activiteiten voor specifieke zorgleerlingen kunnen ontwikkelen en tonen (OPP, 
individuele HP’s of groeps-HP’s) 

      

3.2.9 Concrete individuele plannen voor zorgleerlingen kunnen  ontwikkelen en tonen 
 

      

3.2.10 Het planmatig sturen en handelen door de leerkracht in kaart brengen en waar 
nodig  de leerkracht hierin coachen 

      

3.2.11 Zorg interne begeleiding 2.0. 
 

      

        

3.3 Nieuw aan te schaffen methodieken en vakgebieden 
 

      

3.3.1 Zaakvak aardrijkskunde        

3.3.2 Zaakvak geschiedenis       

3.3.3 Zaakvak natuurkunde       

3.3.4 Sociaal Emotioneel Volgsysteem       

3.3.5 Verkeer       

3.3.6 Schrijven       

3.3.7 Aanvankelijk lezen       

3.3.8 ICT; tablets; opstart en uitbreiding gebruik       

3.3.9 Kunst, cultuur en muziek (tevens profilering)       

3.3.10 Schatkist kleutermethode       

        

3.4 Inzet externe partners 
 

      

3.4.1 OA (onderwijsadvies); begeleiding op onderwijskundige speerpunten       

3.4.2 WSNS (Passend Onderwijs); hulp en begeleiding; specifiek gericht op leerlingenzorg       

        

4 Personeelsbeleid       

        

4.1 Een organogram voor nu en de toekomst realiseren 
 

      

4.2 Interne Begeleider voor de onderbouw vacature; profiel ontwikkelen       

4.3 Directie, adjunct directeur vacature; profiel ontwikkelen voor adjunct-directeur of 
voor constructie met bouwcoördinatoren 

      

4.4 Inzet personeel met specialismes ( bijv. gedragsspecialisten); leerwerkgroepen; 
professionele leergemeenschap 
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4.5 Gerichte nascholing (teamniveau/individueel niveau) te realiseren middels een 
nascholingsplan afgestemd op de kaders van dit plan  

      

4.6 Gesprekkencyclus en klassenbezoeken inplannen 
 

      

4.7 Implementatie en afstemming van de nieuwe cao op het gebied van 
personeelsbeleid,  werktijden en taakbeleid 

      

  
 

      

5 Bedrijfsvoering       

        

5.1 Organisatie 
 

      

5.1.1 Een organisatie- organogram voor nu en de toekomst realiseren 
 

      

5.1.2 Besluitvorming  in een systeem concretiseren (borging en bewaking) 
 

      

5.1.3 Formalisatie beleid (systeem om beleid snel terug te vinden) 
 

      

5.1.4 Schooltijdenrooster bekijken n.a.v. nieuwe cao en zonodig aanpassen       

5.1.5 ParnasSys als leerlingvolgsysteem en schoolorganisatiesysteem verder 
implementeren 

      

5.1.6 Communityschool “In de Breedte” project 
 

      

        

5.2 PR & Communicatie 
 

      

5.2.1 Nieuwsbrief 
 

      

5.2.2 Open en transparante, (non) verbale communicatie met alle geledingen bewaken, 

optimaliseren (briefings, meetings, nieuwsbrieven, teammededelingen en website.) 
      

5.2.3 Uitstraling van de school en sfeer 
 

      

5.2.4 Verouderde website vernieuwen en optimaliseren via Schools United 
 

      

5.2.5 PR-leerwerkgroep 
 

      

5.2.5 Kunst, cultuur en muziek (tevens profilering) 
 

      

5.2.6 Tevredenheidspeiling februari 2016 (werkgroep) 
 

      

        

5.3 Huisvesting & Financiën 
 

      

5.3.1 Luchtkwaliteit       

5.3.2 Warmte in het gebouw in de zomer       

        

6 Externe relaties       

        

6.1 Brede School; professioneel en planmatig samenwerken met externe partners       

6.2 GGD en schoolmaatschappelijk werk; professioneel en planmatig samenwerken met 
externe partners 

      

 
061117 
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Instemming 
 
 
Het College van Bestuur van Meer Primair stemt in met de inhoud van dit schoolplan. 
 
Namens het College van Bestuur tekent mevrouw M. Vendel. 
 
Hoofddorp 2 juli 2015, handtekening: 
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Instemming 
 
 
De medezeggenschapsraad van CBS De Brandaris stemt in met de inhoud van dit schoolplan. 
 
Namens de MR, Els Reichart, lid personeelsgeleding. 
 
Hoofddorp, 2 juli 2015, handtekening: 
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