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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

HERFST
door  L isette  Braaksma

Na een heerlijke vakantie zijn wij vol met nieuwe energie weer
aan de slag gegaan.
Voor de herfst hebben wij met een elkaar een druk programma
gehad met kookworkshops, het Creator Lab, de
Kinderboekenweek en het open podium. 

Met elkaar duiken wij nu de donkere periode in met
verschillende feesten Sint Maarten, Sinterklaas en voor je het
weet is het kerst.  

Omdat er regelmatig vragen over verlof komen en het niet bij
alle ouders bekend lijkt te zijn onder welke voorwaarden er
bijzonder verlof aangevraagd kan worden, staat er verderop in
de nieuwsbrief hier meer informatie over.

Rond december/januari komt er een tevredenheidsonderzoek
onder ouders. Dit gebeurt stichtingsbreed binnen Meer Primair.

 
 

. . .LEKKER IN JE VEL EN OPTIMAAL PRESTEREN!
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Er stromen alweer nieuwe kleuter aanmeldingen binnen. Denkt
u eraan om het jongere broertje of zusje aan te melden in het
jaar dat hij/zij drie wordt? Het aanmeldformulier kunt u
opvragen bij onze administratie

Alvast een fijn weekend gewenst.



AGENDA
Vrijdag 4 november t/m vrijdag 11 november
Week van de mediawijsheid.

Vrijdag 11 november
Sint Maarten

Maand november
Groep 8 CITO

Vandaag was het kijkochtend voor de ouders. 
De volgende is gepland op dinsdag 29 november.
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TEAM
Maaike van de Ster

Vorig jaar heeft zij haar man verloren en heeft zij een zwaar
jaar gekend. Eind vorig schooljaar is zij weer gestart met
werken, helaas lukte dit na de zomer niet meer. In overleg
hebben wij besloten dat Maaike niet meer terugkeert naar de
Brandaris. Zij krijgt vanuit Meer Primair verdere begeleiding in
haar loopbaan. 

Stefanie Lammers

Er is inmiddels iemand aangenomen ter vervanging van Maaike
en dit is Stefanie Lammers. Voor in ieder geval het komende
half jaar en waar nodig wordt dit langer. De opdracht die er
voor haar ligt is vanuit de regierol de ingezette structuur
verder vorm en inhoud geven, Esther al coachend hierin mee te
nemen én Nianne wegwijs te maken in de ib-wereld. Zo
ontstaat er voor een bepaalde periode een zorgcoördinator-
driehoek die naast het uitzetten van de zorglijnen zicht heeft
op de ontwikkelingen van de groepen en leerlingen binnen de
school.

Stefanie heeft veel ervaring in het onderwijs en heeft op
verschillende scholen een coachende rol gehad m.b.t. het
verbeteren van de kwaliteitsstructuur. Zij is gestart na de
herfstvakantie en komt twee dagen in de week werken.
Verderop in de nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Juf Brenda

Na de herfstvakantie heeft Juf Brenda de mededeling gedaan
dat zij een andere baan gevonden heeft die precies past in het
plaatje wat ze al een poosje zoekt. 
Zij gaat werken op IKC de Paradijsvogel in Vogelenzang. Daar
gaat ze 1 dag groep 4 draaien en 1 dag andere klassen
ondersteunen. 
Na de kerstvakantie gaat zij daar starten. Maandag 19
december is haar laatste werkdag op de Brandaris. 

Maandag gaat zij dit zelf vertellen aan de kinderen in de klas. 

Er wordt snel een vacature uitgezet.

Wij wensen Brenda veel plezier met haar nieuwe baan, maar
gaan haar heel erg missen. 
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TERUGBLIK STUDIEDAG MAANDAG 24 OKTOBER
door  L isette  Braaksma                                    

Afgelopen maandag hebben wij met elkaar een vruchtbare
studiedag gehad. In de ochtend stond de rekenscholing op
het programma waar wij vorig jaar mee gestart zijn. Met als
doel ons rekenonderwijs te versterken, zodat leerlingen
hogere resultaten behalen. 
Onderwerpen die aan bod gekomen zijn:
1.     Terugkoppeling van de groepsbezoeken die de extern
begeleider voor de herfstvakantie uitgevoerd heeft;
2.     Afspraken over de inzet van rekenstrategieën zodat er
van groep 1 tot en met groep 8 een doorgaande lijn ontstaat;
3.     Afspraken over de rekentaal die we met elkaar
gebruiken. Ook hier is de doorgaande lijn van belang om het
voor de kinderen zo duidelijk mogelijk te laten zijn. We
spreken allemaal over bijvoorbeeld 3 erbij, in plaats van 3
plus. 
4.    Het model van de expliciete instructie waarvan u
hiernaast het stappenplan van de opbouw van de rekenles
ziet.

AUDIT 
door  L isette  Braaksma                                    

Binnen Meer Primair zijn er verschillende
beleidswerkgroepen actief die werken aan de strategische
koerspunten van de organisatie. De beleidswerkgroep
Onderwijs en Kwaliteit heeft de laatste maanden een
stichtingsbreed kwaliteitskader uitgewerkt onder de titel:
Regie op Onderwijskwaliteit.

Iedere school van MP krijgt -vanuit het bestuur- in een
cyclus een uitnodiging voor deelname aan een audit, zo zijn
wij, Klavertje vier en Oranje Nassau voor eind januari, begin
februari uitgenodigd.

                             

Concreet betekent dit, dat een externe auditor vanuit
Expertis Onderwijsadviseurs twee dagen meebeweegt op
school. Lesbezoeken, gesprekken met het zorgteam,
directie, hele team, ouders en leerlingen komt allemaal aan
bod. Na de tweede dag volgt er een centrale terugkoppeling
aan het team. 

We beschrijven als team met elkaar, in een
schoolzelfevaluatie, de huidige situatie en kijken vooruit
door het formuleren van ambities.

Samengevat: een mooi balansmoment om deze audit als
voeding te gebruiken voor het nieuwe schoolplan 2023 -
2027 die in het voorjaar 2023 verder vorm krijgt. 

                                 

Het middagprogramma stond in het teken van samen op
weg naar verbinding en gezamenlijke visie. Een traject waar
we ook vorig schooljaar mee zijn gestart. We hebben
geleerd over het model van de Transactionele Analyse (TA)
om zo inzicht te krijgen op ons handelen en onze
samenwerking om zo de professionele verbinding met elkaar
nog meer te versterken.



KINDERBOEKENWEEK       
Door de leeswerkgroep

5 oktober begon de kinderboekenweek "Gi-ga-groen.” 
De week werd geopend met een dans en zang op het
binnenplein. Iedere klas kreeg als cadeau een boek, waarna de
week begon met veel leesactiviteiten. 

De kinderen uit de groepen 7 kwamen voorlezen bij groep 1 tot
en met 4. Er kwamen ook ouders en opa's en oma's gezellig
voorlezen in de klas. 
Bij de groepen 1 tot en met 4 hadden we een tekenwedstrijd.
Bij de groepen 5 en 6 was er een voorleeswedstrijd in de klas.

De winnaars van de groepen 7 en 8 moesten tegen elkaar
strijden in de aula. Femke uit groep 7 is winnares geworden van
de Brandaris en zij gaat nu meedoen aan de nationale
voorleeswedstrijd. 

Van de ingeleverde bonnen van de Bruna worden eerdaags
boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek. Dank aan de
ouders die een bon hebben ingeleverd. 

 
De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek!

 
CBS De Brandaris | Dussenstraat 34 | 2134 DL Hoofddorp | Brincode: 27PG | 023-5618610 | directie@cbsdebrandaris.nl |

www.cbsdebrandaris.nl

OPEN PODIUM
Door Jol ien

Op 14 oktober vond het eerste Open Podium van dit
schooljaar plaats. Met veel enthousiasme en hier en daar ook
wat zenuwen, traden uit elke groep een of meerdere kinderen
op. We hebben fantastisch dans-, zang-, toneel- en
goocheltalent gezien. Maar er werden ook versjes opgezegd,
muziekinstrumenten bespeeld en raadsels verteld. En wat was
het fijn dat er ook weer ouders konden komen kijken! Dit keer
waren de ouders van de groepen 1/2A, 3, 5, 7A en 8A
uitgenodigd. Het volgende Open Podium moment staat
gepland op 18 april; dan is het de beurt aan de ouders van de
groepen 1/2B, 4, 6, 7B en 8B. 



MR
Door de MR

Beste ouders,

De afgelopen maanden heeft de MR niet stilgezeten. Via deze
weg willen wij jullie op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot de thema’s waar de MR zich
mee bezighield. 

De afgelopen periode hebben wij ons gefocust op;
1.          de indeling van de studiedagen, 
2.          werven van nieuwe MR leden, 
3.          frequentie van de schoolrapporten verlagen van drie
             naar twee per schooljaar. 

Bij de laatste verandering hebben wij als MR ingestemd om een
pilot te starten. Gedurende de pilot zullen wij ervaringen
opvragen bij zowel de leraren als ouders. Hierover de komende
maanden meer. 

Verschillende ouders hebben ons de afgelopen tijd weten te
vinden, echter willen wij ons bereik vergroten en willen wij alle
ouders de mogelijkheid geven om hun input te geven. Zo
brengen wij graag onder uw aandacht dat de MR naast ons e-
mailadres (mr@cbsdebrandaris.nl) eveneens bereikbaar is via
een nieuwe gezamenlijke WhatsAppgroep van de MR en de
klassenouders. Uw input kan dus ook worden meegegeven aan
de klassenouders ten behoeve van de periodieke vergaderingen
van de MR. 

Voor het komend jaar zal de MR zich focussen op de volgende
thema’s: 
1.          communicatie;
2.          zorgstructuur (individuele leerlingenzorg); 
3.          profilering/de identiteit van CBS de Brandaris.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
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Door Nianne de Haas

Nieuw personeelslid MR

Mijn naam is Nianne, ik sta twee dagen per week voor groep
1/2b en werk de overige drie dagen als zorgcoördinator (ZC)
voor groep 1 t/m 4. 

Na meerdere jaren van komen en gaan (door reizen en
studies), heb ik besloten mij dit jaar volledig in te zetten voor
de Brandaris en zoveel mogelijk te leren. Naast mijn nieuwe
functie als ZC, ben ik dit jaar ook onderdeel van het
managementteam (MT) en nu ook de MR.

Ik hoop vanuit mijn verschillende functies en met mijn
kritische houding een bijdrage te kunnen leveren aan de
besluitvorming.



EVEN VOORSTELLEN
Door Marloes  van Rooi j ,  schoolcoach

Hallo, mijn naam is Marloes van Rooij en ik ben sinds begin dit
schooljaar schoolcoach op de Brandaris.
Ieder kind, elke ouder en elk gezin is uniek waardoor opvoeden
een bijzondere uitdaging kan zijn. Daarnaast komt elke ouder
en/of elk kind momenten tegen waarin ze niet lekker in hun vel
zitten en/of niet weten hoe ze met een bepaalde situatie om
moeten gaan. 
Op die momenten bied ik graag ondersteuning om ouders en
kinderen snel weer zelf op weg te helpen. 
In gezinnen en op school kunnen allerlei vragen over
opvoeding, ontwikkeling en gedrag naar voren komen. Ouders
kunnen vragen neerleggen bij de leerkracht of zorgcoördinator 
 en/of direct met de schoolcoach contact leggen. Ik hoop dan
ook voor iedereen toegankelijk te zijn en mee te zoeken naar
antwoorden op die vragen. Indien nodig kan ik ook meedenken
bij het vinden van passende specialistische hulp en
doorverwijzen. 

Hoe komt u met mij in contact?
•U kunt uw vraag neerleggen bij de leerkracht of de
zorgcoördinator. Dan neem ik daarna contact met u op of is er
eerst een gezamenlijk gesprek.
•U kunt telefonisch contact opnemen via 06-43628425.
•Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.
•U kunt uw vraag mailen naar marloes.vanrooij@altra.nl 
•Afspraken kunnen plaatsvinden bij u thuis of op school. 
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Door Stefanie  Lammer,  inter im zorgcoördinator

Mijn naam is Stefanie Lammers, 52 jaar, getrouwd met Fred
en samen hebben we 4 kinderen (en 3 katten). We wonen in
het centrum van Hoorn, vlakbij het water (we hebben ook een
boot waar we graag mee weggaan). Ik sport graag en ben gek
op Terschelling en Italië. 

Ik werk als coach in Hoorn en Amsterdam en daarnaast werk
ik als ZZP-er in het onderwijs, waar ik graag mijn bijdrage
lever als coach, procesbegeleider, of projectleider. Ik heb
hiervoor lange tijd als directeur in Amsterdam gewerkt op
diverse scholen. Deze ervaring komt me goed van pas in wat
ik nu doe.

Na de herfstvakantie ben ik gestart in de ondersteuning van
de zorgcoördinatoren. Ik heb eerder al kennisgemaakt met
een aantal collega’s en kreeg een hartelijk ontvangst. Ik heb
er dan ook zin in om te starten!

mailto:marloes.vanrooij@altra.nl


AANVRAAG BIJZONDER VERLOF, VAKANTIEVERLOF
Door L isette  Braaksma

Wij hechten er veel waarde aan dat de leerlingen het ritme van
school- en vakantiedagen volgen. Er is een verschil in verlof
wegens gewichtige omstandigheden of aanvraag vakantieverlof
buiten de schoolvakanties. Hieronder een verduidelijking.

Indien u een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden wil aanvragen (10 dagen of minder) mag dit op
grond van artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10
schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de
school te worden voorgelegd.
Indien dit meer dan 10 dagen is, moet dit minimaal 8 weken van
tevoren via de directeur, bij de leerplichtambtenaar te worden
voorgelegd.

Indien u een verzoek om vakantieverlof wil aanvragen mag dit
op grond van artikel 13 a       van de Leerplichtwet 1969 dient
minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school
te worden voorgelegd.

Richtlijnen vakantieverlof:
·wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan;
·een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat
geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
·eenmaal per schooljaar worden verleend;
·niet langer duren dan 10 schooldagen;
·niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het
schooljaar.

Aanvragen dienen altijd te verlopen via de Directeur. Het
formulier kunt u vinden op de website onder het kopje onze
school > ziekmelden en verlof.
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Richtlijnen gewichtige omstandigheden:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor
zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen
en in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten
t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met
de directeur of de leerplicht(plus)ambtenaar (bij meer dan 10
dagen);
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten: 
- in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen 
- in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen
- in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag
- in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen;
f. Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- , 25-,
40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders voor 1 dag;
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur of
leerplichtambtenaar belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende
redenen:
·goedkope vliegtickets; 
·familiebezoek in het buitenland;
·omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets
meer zijn in de vakantieperiode;
·eerder vertrek of latere terugkomst in verband met
verkeersdrukte;
·één van de kinderen kan niet achterblijven;
·oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
·vakantiespreiding in den lande;
·dienstrooster van werknemer.



COMMUNITY
Door Gert ine Hazelaar

Geveltuintjes
Zaterdagochtend 8 oktober hebben zo’n 14 ouders en 5 kinderen zich
ingezet om een start te maken met de geveltuintjes en het
vergroenen van de boomspiegels rond de berken. Het initiatief
hiertoe ligt bij drie moeders die voor deze zaterdag een plan gemaakt
hebben en ervoor gezorgd hebben dat de benodigde materialen
aanwezig waren. We hadden goed weer en er is ontzettend hard
gewerkt. Alle plannen van de moeders zijn uitgevoerd:
-Tegelwippen (de tegels bewaren we om in de toekomst te gebruiken
bij het opbouwen van een buitenlokaal); 
-Randen/verhogingen plaatsen bij de twee geveltuintjes en de bomen;
-Verwijderen van de dode berk;
-Losmaken en verrijken van de aarde;
-Het in de grond zetten van de gedoneerde struiken/planten. 

Donderdag 13 oktober hebben de moeders met kinderen uit
verschillende groepen die buiten kwamen spelen de plantjes en bollen
in de grond gezet. De moeders hebben ervan genoten om te zien hoe
actief en serieus kinderen hiermee bezig waren. Ook werd er vol
bewondering gesproken over een leerling uit groep 8 die heel goed
uit kon leggen hoe je een nieuwe plant goed in de grond krijgt. 

In het HC-nieuws is hier ook een mooi artikel over geschreven.
Hierbij de link naar het artikel in het HC nieuws.

In de komende periode kan u de vraag verwachten of u de
mogelijkheid heeft om bollen / planten te sponsoren! Kortom: we
zitten niet stil en gaan verder met het vergroeningsplan van de
pleinen. 

Start training EHBO 
Dinsdag 25 oktober heeft de eerste groep teamleden van
Brandaris en Klavertje vier gezamenlijk de herhaalcursus
EHBO gevolgd. In de komende maanden worden in groepen
van maximaal 12 personen de herhaaltrainingen EHBO en
BHV gegeven. Brandaris, Klavertje vier en Mirakels volgen dit
met elkaar.
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Klassen met Oekraïense kinderen zijn
gestart in ons gebouw
Sinds maandag 3 oktober komen er dagelijks twee bussen
naar onze school met Oekraïense leerlingen. In twee groepen,
groep 5-6 en groep 7-8 krijgen zij les van leerkrachten uit de
Oekraïene en onderwijsassistenten uit Nederland.

Bij het buitenspelen zijn de groepen gelijk buiten met groepen
5 t/m 8 van Brandaris. Was alles in het begin nog een beetje
onwennig, inmiddels ie iedereen gewend en hebben de
Oekraïense collega's hun draai gevonden.
  

https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/866679/leerlingen-klavertje-vier-en-de-brandaris-vergroenen-de-omgevin

