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Altijd op zoek naar verbetering

persoonlijk, waarde(n)vol en met ambitie
De Brandsmaschool is een kleine, overzichtelijke en gezellige basisschool met
circa 230 leerlingen in het Spiegel in Bussum. Persoonlijk contact en respect
voor elkaar staan op onze school centraal. Ons doel is kinderen te laten
groeien tot zelfstandige, sociale mensen. Wij denken dat kinderen zich het
beste ontplooien als ze met plezier naar school gaan. Daarom is ons motto:
‘De tijd van je leven op de Brandsma!’
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de
Brandsmaschool! Marita Groenestijn, directeur, vertelt u graag meer over
onze school. En natuurlijk kunt u een rondleiding krijgen. U kunt haar bereiken
op 035 - 698 09 80 of via directiebrandsmaschool@proceon.nl.
•

•

•
Ambitie

Het kleinschalige van onze school en het gezellige gebouw
maken dat kinderen zich snel thuis en vooral veilig voelen. Onze
leraren werken samen met de kinderen en staan open voor hun
verhalen en vragen. We hechten veel belang aan een goede
band tussen ouders en school. Op de Brandsma zijn veel ouders
actief en nauw betrokken bij allerlei schoolactiviteiten.
We willen ieder kind laten groeien tot een zelfstandig, sociaal en
kritisch denkend mens. Hiertoe biedt de Brandsma kwalitatief
goed onderwijs met vernieuwende methoden. We leren ieder
kind respectvol om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn.
Zo brengen we de waarden vanuit onze protestants-christelijke
achtergrond tot uiting.
Onze school heeft een enthousiaste groep leraren. We hebben
een grote ambitie en staan open voor verbetering en doen veel
aan bijscholing. In ons klassikaal onderwijs is er persoonlijke
aandacht voor het niveau en tempo van het kind. Wie moeite
heeft krijgt extra hulp, wie goed kan leren krijgt uitdagende
opdrachten. Ieder kind krijgt de ruimte om zijn ambities te
ontdekken en talenten te ontplooien.

Op de Brandsmaschool zijn we altijd op zoek naar verbetering. Hieronder kunt u
lezen wat wij doen om het onderwijs zo optimaal mogelijk te houden. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag door naar onze schoolgids op
www.brandsmaschool.nl.
Hoog- en meerbegaafdheid
In de klas is er gestructureerd aanbod voor leerlingen die hoog- en meerbegaafd
zijn. Daarvoor zijn materialen aangeschaft. In de groepen 1 tot en met 8 worden
de projecten voortgezet die in de voorgaande schooljaren zijn ontwikkeld.
Daarnaast richt intern begeleider Nienke van Mourik zich tevens op het
onderwijs voor hoogbegaafden.
Techniek
Vanaf 2020 is techniek een verplicht vak in het basisonderwijs. Daarom heeft het
team een aantal studiedagen gewijd aan dit onderwerp onder leiding van de
Universiteit van Utrecht. De afgelopen jaren is projectmatig aandacht gegeven aan
techniek op de Brandsmaschool. In schooljaar 2016-2017 is er een leerlijn uitgezet
op het gebied van programmeren, robotica en Maker Education in samenwerking
met ict-LESKISTEN, deze leerlijn is geïmplementeerd in 2017-2018.
Integratie digitale middelen in het onderwijs
Tablets met het programma Snappet worden ingezet voor spelling, taal en
rekenen. Het onderwijs kan met behulp van de tablets afgestemd worden op het
niveau van uw kind. De versie van Snappet wordt regelmatig vernieuwd.
Communicatie met gebruik van social media
De school heeft sinds 2014 een vernieuwde website. In het afgelopen schooljaar
is het online platform Social Schools gelanceerd. Daar vindt u foto’s, video’s en
het laatste nieuws over de school.

Aanbieden van vreemde talen
Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt op de Brandsmaschool in alle groepen
Engelse les gegeven ofwel VVTO. Onder VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs)
wordt verstaan: het aanbieden van een vreemde taal vanaf de eerste groepen
van het basisonderwijs. De meeste landen om ons heen bieden leerlingen
vanaf zes jaar Engels aan. In Nederland staat het vak vaak vanaf groep 7 op het
programma. Steeds meer scholen, waaronder de Brandsma, kiezen ervoor om
het vak eerder aan te bieden.

Praktische informatie
Schooltijden
Op onze school werken wij met een continurooster.
Maandag, dinsdag en donderdag
8.45 – 15.00 uur
Woensdag
8.45 – 12.30 uur
Vrijdag
8.45 – 12.15 uur (groep 1 t/m 4)
8.45 – 15.00 uur (groep 5 t/m 8)

In groep 8 leren de kinderen Frans. Goed opgeleide docenten van de
organisatie Alliance Française geven de lessen. Het gaat om een afgeronde
lessenserie van 10 bijeenkomsten die gegeven worden onder schooltijd in
de klas. De lessen zijn zo opgebouwd dat alle leerlingen in de groep kunnen
meedoen.

Voor de kinderen die na 1 januari van het schooljaar 4 jaar worden, geldt dat zij
iedere vrijdag vrij zijn. De middagpauze duurt drie kwartier. De kinderen eten
samen met de leerkracht in de klas. Leerkrachten en ouders zijn aanwezig in de
middagpauze tijdens het buitenspelen. Met behulp van het pleinwachtrooster
kunt u zien wanneer u aan de beurt bent.

De Gelukskoffer: voorbereiding voor de middelbare school
De Gelukskoffer is een lesprogramma voor kinderen om extra positieve bagage
mee te geven voordat ze de stap naar de middelbare school maken. De
groepen 3, 5,7 en 8 volgen acht modules met verschillende thema’s. Kinderen
worden zich ervan bewust hoe ze zelf invloed op hun eigen geluk kunnen
uitoefenen, waardoor ze uiteindelijk in staat zijn om dit eigen geluk door te
geven aan anderen.

Binnenkomst in de klas
De kleuters mogen ’s morgens vanaf 8.35 uur naar binnen. Om 8.45 uur gaan de
deuren van de klaslokalen dicht en beginnen de lessen. De leerkracht komt om
8.35 uur naar buiten om de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 op te halen.

Naschoolse lessen
De school biedt naast het reguliere onderwijsprogramma ook extra
mogelijkheden voor de kinderen om zich daarbuiten te ontwikkelen op andere
vlakken. De afgelopen zes jaar heeft Mad Science een naschoolse
wetenschap- en techniekcursus gegeven op de Brandsmaschool. Ook komend
jaar wordt leerlingen de gelegenheid geboden hieraan deel te nemen.

Rust in de klas
Voor de rust in de klas en de hal vragen wij u om niet in het schoolgebouw
te blijven tijdens schooltijd. In de hal zijn vaak kinderen aan het lezen met
leesouders.
Tienuurtje en lunch
In de ochtenduren (meestal rond 10.00 uur) is er een eet- en drinkmoment voor
de kinderen. Tijdens de lunchpauze is er weer tijd voor een boterham, drinken
en andere gezonde versnaperingen. De kinderen nemen zelf alles mee. Na de
lunch gaan de kinderen weer naar buiten. Het eten en drinken zit in een tas en
deze hangt aan de kapstok. Geef alstublieft gezonde snacks en niet te veel mee.
Wilt u aan uw kind uitleggen welk eten/drinken voor welk moment is bedoeld
(10.00 uur of lunch).
Schoolmelk
Op school is het mogelijk om schoolmelk te krijgen. Wij verwijzen u naar de
website www.campinaopschool.nl.

Namen
Graag namen op bekers, trommels, jassen en tassen.
Ophalen
De kleuters komen met de leerkracht mee naar buiten. Zij blijven bij de
leerkracht totdat zij opgehaald worden. Met slecht weer wachten de kleuters in
de klas tot ze worden opgehaald.
Groepsmededelingen
Mededelingen betreffende de groep kunt u lezen op het memobord naast de
klas. Ieder lokaal heeft zijn eigen bord. Tevens hangt de activiteitenlijst op het
bord. Hierop staan de activiteiten die wij gedurende het schooljaar met de
kinderen ondernemen. U kunt zich opgeven om hierbij mee te helpen.
De kring
De kleuters zitten meerdere keren per dag in de kring.
Wat wij zoal in de kring doen:
» luisteren naar (bijbel)verhalen;
» liedjes zingen;
» taal- en rekenspelletjes;
» versjes opzeggen;
» gesprekjes voeren;
» toneelstukjes;
» en nog veel meer…
Bewegingsonderwijs
Groep 1 en 2 gymmen op woensdagochtend. Groepen 3 tot en met 8 gymmen
op woensdag en donderdag bij de gymzaal van Kindcentrum Emma. Wilt u
voor de gym het volgende meegeven: gymkleren en gymschoenen met profiel.
Dit alles in een tas, voorzien van naam.
Wat wij zoal doen tijdens deze lessen:
» tikspelletjes;
» ren-, loop-, kruip-, hinkel- en huppelspelletjes;
» klimmen, klauteren op en aan rekken en stokken;
» balanceren;
» springen en diepspringen;
» spelen met klein materiaal zoals hoepels, touwen en pittenzakken;
» vangen en gooien;
» gymmen op grotere toestellen;
» rustige kringspelletjes.

Speelgoedmiddag
Op de donderdag vóór iedere schoolvakantie en na Sinterklaas is er bij de
kleuters speelgoedmiddag. De kinderen mogen één stuk speelgoed mee
van huis nemen om er samen op school mee te spelen. Het speelgoed wordt
bij voorkeur aan de kapstok gehangen. Wij verzoeken u geen make-up of
speelgoed dat veel lawaai maakt mee te geven.
Ziek/absentie
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch melden vóór 8.35 uur?
Wij verzoeken u zo min mogelijk tijdens schooltijden met uw kind naar
de dokter, tandarts of zwemles te gaan.
Schoolshirt
Tijdens de (sport)activiteiten om en buiten de school wordt alle kinderen
gevraagd het schoolshirt te dragen. Dit schoolshirt wordt eenmalig verstrekt
aan alle nieuwe kinderen via de leerkracht van uw kind. Indien uw kind een
nieuw schoolshirt nodig heeft (kwijt of te klein) kunt u deze kopen bij de
groepsleerkracht. De kosten van een extra schoolshirt bedragen € 10,00.
Verjaardagen
De vierde verjaardag wordt niet op de basisschool gevierd. De vijfde en
zesde verjaardag worden feestelijk in de klas gevierd. U bent welkom om de
verjaardag van uw kind om 8.45 uur mee te vieren in de kring. Rond 10 uur
trakteren de kinderen in de klas. Daarna mag uw kind de school rond om de
felicitaties van de overige leerkrachten in ontvangst te nemen. Wij verzoeken
u vriendelijk om geen kauwgom, lolly’s of fluitjes/ toeters/stempels te
trakteren en wij waarderen het zeer als de traktatie gezond en niet te
overdadig is.
Website
Onze school heeft een website: www.brandsmaschool.nl. Op het online platform
Social Schools komen regelmatig stukjes en foto’s te staan uit verschillende
klassen. Social Schools is ook te downloaden als app voor de smartphone.
Noodformulier
Wij vragen u aan het begin van ieder schooljaar een formulier in te vullen.
Mochten wij u, in geval van nood, niet kunnen bereiken op uw reguliere
nummer, dan kunnen wij contact opnemen met de door u aangegeven
personen. Op dit formulier kunt u tevens de allergieën van uw kind aangeven.

Allergieën
Kinderen met allergieën kunnen niet alles eten en zijn daardoor beperkt. Wij
willen hier graag rekening mee houden en vragen u contact op te nemen met
de leerkracht.
Luizenouders
Iedere klas heeft 2 luizenouders die na iedere vakantie alle kinderen controleren
op luizen. Mocht er bij uw kind iets gevonden worden, dan wordt u gebeld en
verzoeken wij u om uw kind op te halen voor behandeling. De luizenouders
geven u op verzoek ook tips om luizen te voorkomen.
Klassenouders
Iedere groep heeft twee klassenouders, die de leerkrachten assisteren bij zaken
van organisatorische aard. De klassenouders benaderen ouders om te helpen
bij activiteiten en zorgen voor informatie over activiteiten van de groep. Ze
verwelkomen de nieuwe ouders per mail.
Vertel het ons
Met vragen, opmerkingen, ideeën en zorgen kunt u altijd bij de leerkracht
terecht. Als er iets is wat uw kind dwars zit, ga dan gerust naar de leerkracht en
leg het probleem voor. Samen kan er naar een oplossing gezocht worden. Zijn
er in huiselijke kring dingen gebeurd of staan deze te gebeuren, de leerkracht
hoort het graag. Op die manier kunnen zij het kind beter begrijpen en hierop
inspelen.
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