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Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Branding. Met veel 
plezier bieden wij u deze schoolgids aan. In deze gids vindt u 
allerlei informatie over de school, wie wij zijn en wat wij doen. 
U kunt lezen over de visie van de school en de zorg die wij de 
kinderen bieden. De Branding is een interconfessionele basis-
school. Interconfessioneel houdt in dat bij ons op school elke 
geloofsrichting welkom is en dat wij vanuit school geen speci-
fieke geloofsrichting uitdragen. Om de betrokkenheid met onze 
school zo groot mogelijk te houden staan wij altijd open voor 
feedback, vragen en opmerkingen. Leerlingen, ouders en leer-
krachten vormen immers gezamenlijk de school. 

Wij wensen alle leerlingen en ouders een fijne en plezierige tijd 
op basisschool De Branding. 

Team basisschool De Branding

Inleiding 
Beste ouders,
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De 
meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waar-
op ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en 
vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te 
zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen 
en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te 
halen. Deze gids helpt u bij het kiezen van een basisschool die 
aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van wer-
ken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u 
als ouder verwacht.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ou-
der weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van 
onze school wordt. 
In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een 
rijtje gezet. Soms verwijzen wij voor uitgebreidere informatie 
over bepaalde onderwerpen naar onze website http://branding.
tabijn.nl. Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de 
medezeggenschapsraad (MR) samengesteld. Het schoolbestuur 
van de school, Stichting Tabijn, stelt vervolgens de schoolgids 
vast. 
Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd wel-
kom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen 
willen beantwoorden.

Tabijn 
Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio 
Midden- en Zuid Kennemerland bij schoolbestuur Tabijn. Deze 
scholen vallen onder rooms-katholiek, protestants-christelijk, 
interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Op een 
aantal scholen organiseert Tabijn ook buitenschoolse opvang in 
eigen beheer. Tabijn is het bevoegd gezag van onze school.
Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindver-
antwoordelijke. Het onderwijsbureau ondersteunt de scholen 
op administratief, financieel en personeelsbeleid. De sectoren 
ICT en huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over ei-
gentijdse huisvesting en ICT-toepassingen beschikken.
Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht.
De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeu-
renberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke onder-
werpen besproken en wisselen de directeuren kennis en erva-
ringen uit.
Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van de 
directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid 
en het organisatorisch beleid van de school.
De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschaps-
raad van de school.

Contact met het bestuur
De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Ta-
bijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil tre-
den met het bestuur zal dit altijd via de directeur van de school 
verlopen.

Scholen 
De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn:

Alkmaar:  Durv! (pr.-chr.)
Bergen:  Bosschool (algemeen bijzonder)   
  en de Willem-Alexanderschool (pr.-chr.)
Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.)
Castricum: Cunera, Paulus, Helmgras (allen r.-k.)  
  en Visser ’t Hooft (oecumenisch)
Egmond aan Zee: De Branding (interconfessioneel)
Egmond-Binnen: De Windhoek (r.-k.)
Heemskerk: De Vlinder, St. Leonardus, Anne Frank,  
  Het Rinket (allen r.-k.), De Otterkolken en  
  De Bareel (beiden interconfessioneel)
Heiloo:  De Duif (pr.-chr.)
Sint-Pancras: Het Baken (pr.-chr.)
Uitgeest:  Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer en Kornak  
  (allen r.-k.)
Verdere informatie staat op de website van Tabijn www.tabijn.nl.

Scholen op de kaart 
Op deze site vindt u als ouder veelzijdige informatie over ba-
sisscholen en middelbare scholen. De opgenomen informatie 
over alle basisscholen in de buurt kan u helpen een goede en 
geschikte school voor uw kind(eren) te kiezen. www.scholenop-
dekaart.nl.

Waar wij als school voor staan 

Missie 
Wij werken vanuit een basis van veiligheid, respect en positiviteit, 
waarin kinderen tot leren komen en zichzelf kunnen ontplooien. 
Wij vinden een sterke basis voor de toekomst belangrijk. Wij be-
geleiden ieder kind om zich te ontwikkelen, op het gebied van: 

• Gedrag 
Het pedagogisch klimaat van de school is gebaseerd op 
drie kernwoorden; veilig, verantwoordelijk en vriendelijk  

• Cognitief 
Extra begeleiding voor ieder kind en een uitdagend aan-
bod voor de meer-begaafden 

• Creativiteit 
Talentontwikkeling op basis van een creatief aanbod 

Visie 
De Branding is een vriendelijke dorpsschool die veel waarde 
hecht aan een prettige samenwerking met iedereen die bij de 
school betrokken is. Onze leerlingen ervaren plezier en succes 
op school. Zij ontwikkelen zich op cognitief en creatief gebied, 
ervaren uitdaging, zijn nieuwsgierig en voelen zich verantwoor-
delijk voor zichzelf en de wereld om hen heen.
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Kwaliteit van onze school 

Onderwijskwaliteit
Op basisschool De Branding hechten wij veel waarde aan voor-
spelbaarheid, orde en structuur. Kinderen weten in alle groepen 
door het gebruik van een dagrooster waar zij aan toe zijn. Er wor-
den vaste routines gebruikt gedurende de dag en vaste regels. 
Elke les wordt opgebouwd vanuit het zogeheten interactieve 
gedifferentieerd directe instructie model (IGDI). Dit betekent dat 
elke les uit een vast aantal effectieve fases bestaat. Bij iedere les 
wordt het doel benoemd, zodat kinderen vooraf weten waar zij 
naar toe moeten werken. Tijdens de verschillende lesfases wordt 
gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen (effectieve sa-
menwerkingsopdrachten). Tijdens het zelfstandig werken (de 
verwerking) wordt er zoveel mogelijk directie feedback gegeven 
aan de kinderen. Dit is zeer effectief bij het leren van kinderen. Na 
de les evalueren de kinderen gezamenlijk of zij het doel hebben 
behaald en wat zij mogelijk nog nodig hebben om het doel te 
bereiken. Binnen de les wordt er in 3 niveaus gedifferentieerd. Er 
is een basisgroep in de klas die de basisinstructie krijgt en daarna 
aan het werk gaat. Daarnaast is er een groep die deze instruc-
tie niet of minimaal nodig heeft en die meer verdieping van de 
leerstof aankan. En er is een groep die de basisinstructie krijgt 
en daarnaast preteaching of verlengde instructie. Naast de drie 
niveaus die in de groep aangeboden worden, wordt er buiten de 
groep extra aandacht besteed aan de kinderen die meer uitda-
ging nodig hebben in de vorm van een plusklas en wordt er extra 
aandacht gegeven aan kinderen die extra hulp nodig hebben. 
Deze extra hulp wordt in samenwerking met het samenwerkings-
verband geïnitieerd en uitgevoerd door een onderwijsassistent.
Deze verschillen in onderwijsbehoeften en instructies worden 
per periode in kaart gebracht per leerling en per vakgebied. Door 
observaties, methodegebonden toetsen en twee keer per jaar de 
CITO-toetsen te analyseren bekijken de leerkrachten in samen-
werking met de intern begeleider of zij op het goede spoor zitten 
of plannen moeten aanpassen. Wij maken gebruik van moderne 
methodes en leermiddelen. De methodes voldoen allemaal aan 
de door het ministerie vastgestelde referentieniveaus. Elke groep 
maakt gebruik van digitale schoolborden en in de groepen 6 t/m 
8 maken wij gebruik van Snappet (verwerking van de vakken op 
een Chromebook). Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van 
auditief en visueel materiaal. Op De Branding besteden wij uiter-
aard ook aandacht aan de muzikale en creatieve vorming van de 
kinderen. Het komende schooljaar willen wij deze lessen uitda-
gender en aantrekkelijker maken.  

Kwaliteitszorg 
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van ons 
onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren 
maken wij gebruik van het “Draaiboek kwaliteitszorg op Tabijn-
niveau”. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat 
aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.
Om de kwaliteit van onze school goed gestalte te geven is er een 
schoolplan geschreven op het strategisch beleid van stichting 
Tabijn. Hierin wordt aangegeven welke stappen wij in het kader 
van kwaliteit de komende jaren gaan zetten. 
Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld. Hier wordt u door de mede-
zeggenschapsraad bij betrokken. Door het team wordt er op be-
paalde gebieden nascholing gevolgd. Deze nascholing staat om-
schreven in het nascholingsplan en ook in het schoolplan, welke 
ter inzage liggen op school. 
Werken aan kwaliteit is een doorlopend proces. Er wordt tijd en 
energie gestoken in het vormgeven van effectief onderwijs. Te-
vens blijven wij continu kijken of ons onderwijs nog aansluit bij 
de toekomst van uw kind. 
Een keer in de twee jaar wordt er een ouderenquête gehouden. 
Door deze enquête krijgen wij zicht op hoe u over de school 
denkt. Verbeterpunten uit dit onderzoek zijn ook in acties terug 
te vinden in ons jaarplan. 
Vanuit de onderwijsinspectie vindt er op alle basisscholen eén 

jaarlijks onderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek evalueert de in-
specteur in hoofdlijnen de gang van zaken op onze school op alle 
gebieden. Eén keer in de vier jaar vindt er door de inspectie een 
periodiek kwaliteitsonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt in-
dringend gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. De meest 
recente rapportage van de inspectie kunt u terug vinden op hun 
site. Wij zijn positief beoordeeld. Uiteraard houden wij de vorde-
ringen van de kinderen goed in de gaten door gebruik te maken 
van een uitgebreid zorgsysteem.  

Speerpunten voor het aankomende schooljaar
Wij streven als team constant naar verbetering van de kwaliteit 
van onze school. Daarom stellen wij gezamenlijk elk jaar weer 
doelen op voor onszelf, welke terug te vinden zijn in het school-
plan en het jaarplan. Ieder teamlid deelt hierin zijn verantwoor-
delijkheid. De directie volgt, controleert en bewaakt al de vorde-
ringen. 

Onderstaande doelen uit het strategisch beleidsplan 2014-2018 
van Tabijn vormen het uitgangspunt voor onze hoofddoelen 
voor aankomend periode:
• Alle leerlingen leren op hoog niveau.
• Leraren leren van elkaar en professionaliseren zich continu.
• Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT.
• Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innova-

tief onderwijs.
• Tabijn versterkt de rol van de ouders en andere partners.
• Bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders. 

Om inzicht te krijgen in de doelen voor het aankomende school-
jaar verwijzen wij u naar het jaarplan welke op school ter inzage 
ligt. 

Opbrengsten in de school
Wij stellen als school hoge, doch reële doelen op. Vanaf groep 
2 t/m 8 gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het CITO en 
het observatiesysteem KIJK. Hierdoor zijn wij in staat om goede 
vergelijkingen te maken op school- en landelijkniveau. Op deze 
(tussen) opbrengsten van de CITO krijgen wij ook toezicht van-
uit de inspectie. Deze aandacht voor kwaliteit, welke indirect in-
vloed heeft op de opbrengsten, zal gericht zijn op het behouden 
van de huidige resultaten en aandacht geven aan de groepen 
en vakgebieden waar naar ons idee nog meer kansen liggen. De 
gepleegde interventies vermelden wij hiervoor binnen ons zo-
geheten Early Warning systeem. Met de CITO-eindtoets hebben 
wij in het schooljaar 2017-2018 boven het landelijk gemiddelde 
gescoord, een gemiddelde score van 537,2. 
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Veiligheid op school 

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat van onze school drijft op drie kern-
woorden: veilig, verantwoordelijk en vriendelijk. 
Deze drie kernwoorden komen tot uiting in de onderstaande uit-
gangspunten:

• Een veilig, helder en stimulerend leerklimaat in de school
• Geordende, rijke en uitdagende leeromgeving
• Rustige binnenkomst en start van de dag
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen
• Positieve en actieve gespreksvaardigheden over leerlingen 

en collega’s 
• Positieve verwachtingen en complimenten over gedrag, 

werkhouding en resultaat
• Een sfeer waarin kinderen durven praten en voor elkaar op-

komen
• Naleven van regels en afspraken door leerkrachten, leerlin-

gen en ouders
• Naleven van anti-pestprotocol door leerkrachten, leerlingen 

en ouders

Groepsvorming
Kinderen verdienen het om in een positieve groep deel te nemen 
aan het onderwijsproces. In een positieve groep zijn de groeps-
normen positief. Dit heeft allerlei prettige gevolgen:

• Kinderen gaan met plezier naar school
• Betere leerresultaten
• Minder ordeproblemen
• De leerlingen helpen elkaar
• Prettig pedagogisch klimaat
• Prettige omgangsvormen
• Goede ervaring voor later; levenslessen
• Effectieve onderwijsvormen zijn uitvoerbaar

De eerste zes weken
Na de zomervakantie komen de kinderen terug op school. Zij 
hebben elkaar een lange tijd niet in de groep meegemaakt. Voor 
kinderen is de zomervakantie een lange periode. De belevings-
tijd is zo groot dat kinderen in die fase van hun leven fysiek en 
mentaal hard groeien. De ‘nieuwe’ groep tast elkaar in deze eerste 
fase af. Wat kan wel en wat kan niet in deze groep? Wanneer hoor 
je erbij? De groep begint zich langzaamaan te vormen en lijkt in 
de eerste weken rustig. Dit kan in de volgende fase behoorlijk 
veranderen. De duur van verkenning in een groep hangt van een 
drietal factoren af:

• Zijn de leerlingen gericht op de groep?
• Heeft de groep eerder als groep gefunctioneerd?
• De leeftijd van de groepsleden.

Kinderen hebben behoefte aan erkenning. Als de grenzen in de 
groep duidelijk zijn, gaan de kinderen erkenning zoeken en hun 
positie verwerven. Eerst voorzichtig, aftastend en later met meer 
nadruk. Afhankelijk van de behoefte zal het ene kind zich ster-
ker profileren dan het andere. Ieder kind wil in de groep ruimte 
om keuzes te maken. Dit leidt vaak tot botsingen. De eerste zes 
weken starten alle groepen dagelijks met groepsvorming. Het 
thema zelfvertrouwen en weerbaarheid staat de eerste weken 
centraal. 

Antipestaanpak
Naast het antipestprotocol neemt onze school deel aan KiVa. 
KiVa is een preventief antipestprogramma uit Finland. Het is een 
aantrekkelijk en gevarieerd programma om het pesten tegen te 
gaan. KiVa verhoogt het plezier voor alle leerlingen. Een belang-
rijk uitgangspunt in KiVa is dat de hele groep een belangrijke rol 
speelt bij het pesten. Alle kinderen hebben een rol bij het ont-
staan en stoppen van pesten. Het beïnvloeden van de groep is 
daarom belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten. 

Protocol ‘Omgaan met gedrag op basisschool de Branding’
Om als leerkracht, team en/of directie adequaat te kunnen rea-
geren bij ongewenst gedrag van een leerling, hebben wij onze 
grenzen omschreven. Onze grenzen en acties die daarop kun-
nen volgen, hebben wij vastgelegd in een protocol ‘Omgaan met 
gedrag op basisschool De Branding’. Wij volgen het protocol om 
preventief te komen tot gewenst gedrag. Dit is een stappenplan 
waarin wij –in samenwerking met leerling(en) en ouders- willen 
komen tot gedragsverbetering van de leerling. Dit protocol kan 
in bepaalde gevallen parallel aan het pestprotocol worden inge-
zet. Beide protocollen kunt u vinden op de site van de school.  

Onze grenzen
Als team hebben wij grenzen opgesteld die wij als uitgangspunt 
nemen voor het mogelijk inzetten van het stappenplan. Onze 
grenzen hebben wij als volgt positief geformuleerd:

• De leerling draagt op een positieve wijze bij aan het groeps-
proces.

• Er is een optimale samenwerking tussen school en de ou-
ders.

• De leerling ontwikkelt zich op cognitief vlak.
• De leerling houdt rekening met zijn omgeving.

Wet sociale veiligheid op school
Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpassing 
van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een veilige 
school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspanningsver-
plichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit 
beleid vormt een samenhangend geheel aan maatregelen ge-
richt op preventie en afhandelen van incidenten en is verankerd 
in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren we de effecten 
van het veiligheidsbeleid. Geheel volgens de wet hebben wij een 
anti-pestcoördinator die het beleid tegen pesten coördineert en 
als aanspreekpersoon fungeert. Op onze school is dit Jamie Bak-
ker.

Schorsing of verwijdering
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing 
of verwijderen van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig 
wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstel-
baar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. 
Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het be-
sluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld 
nadat er overleg heeft plaats gevonden met de leerling, de ou-
ders en de groepsleerkracht.
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst 
zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgestelde 
procedure. Tabijn heeft hiervoor een protocol opgesteld. De on-
derwijsinspectie houdt toezicht op naleving van de procedure. 

Gedragscode
Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige 
school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze 
code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met 
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veilig-
heid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op 
de website van onze school. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervan-
gen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De 
wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat 
om privacy: 
1. Eigen verantwoordelijkheid - Het plaatsen van informatie 

op sociale media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 
Van ouders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee 
omgaan. Onze leerlingen brengen we met behulp van een 
doorgaande  leerlijn van gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en ken-
nis bij die nodig zijn voor een verantwoord gebruik van in-
ternet en social media.
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2. Verantwoordelijkheid Tabijn - Onze verantwoordelijkheid 
beslaat met name het verzamelen van gegevens en de vei-
lige opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toe-
stemming en internet- en social media-gebruik.

Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering 
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewust-
wording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de 
website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over 
de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlo-
pend geactualiseerd.

Gebouw
De arbowetgeving stelt eisen aan de veiligheid van ons gebouw 
en de omgeving. Binnen het team is een leerkracht met de taak 
arbocontactpersoon. Zij brengt door middel van de een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het veiligheidsniveau van ge-
bouw en plein jaarlijks in kaart. Wanneer er onveilige situaties 
worden geconstateerd, wordt er een plan van aanpak op gezet. 
Daarnaast functioneren er binnen onze organisatie bedrijfshulp-
verleners (BHV-ers), die opgeleid zijn om hulp te kunnen verlenen 
indien nodig. Zij krijgen jaarlijks een update van hun opleiding. 
In geval van calamiteiten treedt het ontruimingsplan in werking. 
Hiervoor wordt minimaal drie keer per jaar met alle leerlingen en 
medewerkers geoefend. 

Flexpool en vervanging
Iedereen kan weleens ziek zijn of om een andere belangrijke 
reden moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat 
lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten 
in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze 
leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg 
ingezet worden waar dit nodig is. 

Interne contactpersoon
De interne contactpersoon is aanspreekpunt, wegwijzer en luis-
terend oor bij klachten (van meldingen) van leerlingen, perso-
neel en ouders. Haar taken zijn:
• opvang en verwijzing
• voorlichting
• preventie
• een brugfunctie tussen de school en de externe vertrou-

wenspersoon. 

Waarom naar de interne contactpersoon in plaats van naar de 
leerkracht of directeur?
1. Vertrouwelijkheid, het probleem kunnen voorleggen zon-

der consequenties
2. Hart kunnen luchten
3. Angst om te bespreken met de persoon die het betreft
4. Niet gehoord worden c.q. erkend worden in de klacht
5. Klacht betreft directie
6. Ernst van de klacht (dan kan ook gekozen worden om direct 

naar de externe vertrouwenspersoon te gaan, zie verder in 
deze schoolgids)

De interne contactpersoon op De Branding is Marieke Veldt. U 
kunt contact opnemen via de mail m.a.veldt@tabijn.nl of door 
het algemene nummer van de Branding te bellen en naar haar 
te vragen. 

In- en uitschrijven van leerlingen

Aannamebeleid
In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname 
van leerlingen staat de keuze van de ouders voor de school voor-
op. Ouders kiezen voor de organisatievorm en voor het onder-
wijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke 
richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. 
Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden 
dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. 
Dit is het geval wanneer er door ons niet aan de onderwijsbe-
hoefte van een kind kan worden voldaan en/of wanneer eventu-
ele problematiek het groepsproces zal doen stagneren. 

Inschrijven en wennen
Als u besluit uw kind bij ons op school in te schrijven, vindt er 
vooraf een gesprek met de directie plaats om informatie over 
onze school te geven en vragen uwerzijds te beantwoorden. De 
gegevens die u bij inschrijving aan ons verstrekt, zijn alleen voor 
eigen gebruik. 
Inschrijven kan voordat uw kind de vierjarige leeftijd bereikt. 
Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind, worden er 
afspraken gemaakt voor wenmomenten. Uw kind maakt tijdens 
die momenten kennis met de groep en de leerkracht. Als uw kind 
vier jaar is mag het hele dagen naar onze school. Pas op 5-jarige 
leeftijd is uw kind leerplichtig. Voor zorgleerlingen kan een twee-
de intakegesprek nodig zijn. 

Wisseling van school
Indien ouders hun kind van basisschool willen laten veranderen 
kan dit pas nadat beide scholen met elkaar hierover contact heb-
ben gehad. Deze afspraak is gemaakt in het belang van het kind, 
de ouders en de school. Voor u betekent dit dat, indien u het 
noodzakelijk acht uw kind naar een andere basisschool te laten 
gaan, u altijd ook zelf contact op dient te nemen met de basis-
school van uw kind. Bij voorkeur vinden wisselingen plaats na 
een vakantie. Uiteraard gaat deze regel niet op indien u verhuist. 
Bij een wisseling van een school wordt er door ons altijd een on-
derwijskundig rapport opgevraagd van de oude school. 

Onderwijskundig rapport
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijs-
kundig rapport mee. Het onderwijskundig rapport is bestemd 
voor de school voor voortgezet onderwijs, waar uw zoon of 
dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de 
nieuwe basisschool. 

De leerlingen

Wat leren de kinderen op school
Wij willen dat alle kinderen datgene leren wat binnen hun mo-
gelijkheden ligt. Cruciale factoren zijn hierbij welbevinden en 
betrokkenheid van zowel de kinderen als de teamleden. Als wel-
bevinden en betrokkenheid groot zijn dan kunnen de competen-
ties van de kinderen maximaal naar boven komen. Het aanbod 
bestaat uit vormingsgebieden op cognitief, expressief/creatief, 
sociaal emotioneel en sportief vlak. Voor dit aanbod maken de 
leerkrachten gebruik van moderne methodes en leermiddelen. 

Het onderwijs aan kleuters 
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich vei-
lig voelen en vertrouwd raken met hun schoolomgeving. Om dit 
te realiseren zorgen wij voor een positief pedagogisch klimaat 
in een uitdagende, gestructureerde speel/leer omgeving. Het 
welbevinden van het kind vinden wij heel belangrijk. Wij streven 
ernaar dat de relatie tussen het kind, de leerkracht en de ouders 
goed en open is. 
Jonge kinderen bevinden zich in de leeftijdsfase waarin ze de we-
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reld om hen heen vooral onderzoekend, ontdekkend en spelend 
tegemoet treden.
Door samen te spelen met andere kinderen leren ze te commu-
niceren, te handelen volgens regels, meningen uit te wisselen en 
eigen ideeën te beargumenteren. Door zich te verplaatsen in de 
rol van een ander ontwikkelt het kind sociale vaardigheden. Om 
de kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen proberen 
we een goede balans te vinden tussen de verschillende ontwik-
kelingsaspecten; sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cog-
nitief.
Kleuters ontwikkelen deze vaardigheden d.m.v. een gevarieerd 
spelaanbod in de verschillende speelhoeken, het werken in de 
groep en het aanbod in de (grote en kleine) kringen. Hierbij wor-
den alle activiteiten zoveel mogelijk in spel of spelenderwijs aan-
geboden, aan de hand van thema’s.
De thema’s worden aan het begin van het schooljaar bepaald. 
Een schooldag en een schoolweek voor een kleuter zijn gestruc-
tureerd ingedeeld. Gedurende de week zijn er regelmatig terug-
kerende activiteiten; in de grote kring, in de kleine kring, spelen 
en werken, gymmen, buitenspelen, eten en drinken.
Veel activiteiten binnen ons aanbod zijn een verkenning op de 
lees-, schrijf-, en rekenvaardigheden die nodig zijn voor groep 3. 
De kleutergroepen werken in heterogeen (verschillend in leef-
tijd) samengestelde groepen. Dit heeft een positief invloed op 
o.a. de sociale ontwikkeling van de kinderen. 
Leerlingen met aanvankelijke leesproblemen kunnen wij vroeg-
tijdig signaleren en begeleiden middels de methode BOUW! 
Deze digitale methode verzorgt extra oefening voor de leerlin-
gen van groep 2 t/m 4, voor zowel op school als thuis. 

Het onderwijs in groep 3 t/m 8
In groep 3 wordt het leesproces, dat vaak al start in de kleuter-
groep, verder gestructureerd. Wij gebruiken hiervoor de metho-
de ‘Veilig leren lezen’ (KIM-versie).
Vanaf groep 4 wordt ook de techniek van het lezen verder ge-
oefend. Dit gebeurt aan de hand van de methode ‘Estafette’ die 
vier dagen per week drie kwartier ingezet wordt. Tevens wordt 
er gebruik gemaakt van remediërend materiaal voor leerlingen 
die extra oefening nodig hebben. Voor leerlingen die extra oefe-
ningen nodig hebben gebruiken we verschillende bronnen voor 
verschillende doelen. Bijvoorbeeld woordrijen uit de methodes 
van Connect vloeiend lezen of Ralfi lezen. De methode Estafette 
behandelt per Avi-niveau de leesmoeilijkheden op woord-, zins- 
en tekstniveau. Via de boekjes ‘Vloeiend en vlot’ kunnen de kin-
deren zelfstandig (individueel of in tweetallen) of onder begelei-
ding gericht hun technische leesvaardigheid mee verbeteren. 
Het plezier in lezen is belangrijk. Door de hele school heen is er 
aandacht voor leesbevordering en leesplezier, bijvoorbeeld door 
de bibliotheekconsulente en door het houden van boekbespre-
kingen. 
Begrijpend en studerend lezen komt aan de orde met behulp van 
de taalmethode ‘Taal in beeld 2’. Het gebruik van begrijpend lees-
strategieën tijdens wereldoriëntatie en het aanbod begrijpend 
lezen gebeurt middels de methode ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Grip’.
Leerlingen met aanvankelijke leesproblemen kunnen wij vroeg-
tijdig signaleren en begeleiden middels de methode ‘BOUW!’
Deze digitale methode verzorgt extra oefening voor de leerlin-
gen van groep 2 t/m 4, voor zowel op school als thuis.   

Woordenschat 
In groep 3 moeten kinderen in zo kort mogelijke tijd goed ge-
automatiseerd technisch leren lezen, zodat zij in de jaren daarna 
de aandacht kunnen richten op begrijpend lezen/leesstrategie-
en. Woordenschat heeft geen grote invloed op het leren lezen, 
maar is wel van belang voor het begrijpend lezen. Een goede 
woordenschat is de basis voor het begrip van teksten. Daarom is 
het noodzakelijk dat onze school in groep 1 tot en met groep 8 
gerichte aandacht besteedt aan woordenschatontwikkeling. De 
relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen wordt duide-
lijker bij ingewikkelde teksten waar meer woorden aan de orde 
komen. Het is belangrijk dat jonge kinderen zich een functionele 

woordenschat eigen maken, die als basis fungeert voor het be-
grijpend lezen en het onderwijs in de kennisgebieden. Vanuit dit 
perspectief is het nodig dat de leerkracht vanaf het begin van 
groep 1 aandacht besteedt aan woordenschatontwikkeling. 
Onze bibliotheek bevat veel informatieve boeken omdat met 
name deze boeken een belangrijke bijdrage geven aan de woor-
denschatontwikkeling. Daarnaast zijn de boeken natuurlijk voor 
veel kinderen heel leuk om te lezen. 

Taal & Spelling
In groep 3 is sprake van een gecombineerde taal/leesmethode. 
Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. 
Hiermee leren kinderen technisch lezen, dat is leren lezen wat er 
staat. In deze methode is spelling, begrijpend lezen, woorden-
schat, spreken, luisteren en leesbevordering geïntegreerd. 

Groep 4 t/m 8 heeft een aparte methode voor taal en spelling. Via 
de methode taal in beeld besteden wij structureel aandacht aan 
woordenschat, spreken & luisteren, taalbeschouwing en stellen. 
Via de methode Spelling in Beeld komen op een gestructureerde 
manier de spellingsregels aan bod. Deze nieuwe methode sluit 
aan bij onze wijze van werken; zo is het reeds toegelichte IGDI-
model geïntegreerd. Ook gaat deze nieuwe versie uit van werken 
met drie instructiegroepen. 

Rekenen/Wiskunde
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode ‘Wereld 
in getallen (WIG). Deze methode sluit goed aan op de ontwik-
keling van de leerlingen. De leerlingen werken zowel met hand 
en werkboeken als met online software. De methode biedt veel 
ruimte voor het aanbieden van leerstof op verschillende niveaus. 

Schrijven 
Taal, lezen en schrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het leren schrijven 
door kinderen de juiste pengreep aan te leren. Ook leren zij dan 
allerlei lijnen, kruisjes en cirkels te tekenen en maken zij kennis 
met schrijfbegrippen als ‘van links naar rechts’. 
Vanaf groep 3 leren kinderen schrijven via de methode Pennen-
streken. Eerst patronen, daarna losse letters. In groep 4 leren 
kinderen hoofdletters. Vloeiend aan elkaar leren schrijven, is het 
uiteindelijke doel. Belangrijk is dat kinderen een vlot, leesbaar en 
verzorgd handschrift krijgen. 

Wereldoriënterende vakken
Vanaf groep 5 zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuur ver-
plichte vakken in het basisonderwijs. Met ‘Wijzer door de wereld’ 
en ‘Wijzer door de tijd’ hebben wij een tweetal aansprekende 
methodes om kinderen op een leuke manier les te geven in aard-
rijkskunde en geschiedenis. Het gaat niet alleen om feitenken-
nis. Ook een positieve houding ten opzichte van natuur, volken 
in andere landen en onze voorouders hoort hierbij. Topografie 
vormt natuurlijk een wezenlijk onderdeel, maar er is binnen dit 
vakgebied ook ruimte voor gesprekken, spreekbeurten (vanaf 
groep 4) en werkstukken (vanaf groep 5). Aan het natuuronder-
wijs besteden wij in groep 5/6 aandacht door het kijken naar het 
schooltv-programma Nieuws uit de Natuur. De schooltuin zorgt 
voor een praktische en leerzame aanvulling op het natuuronder-
wijs in groep 5.

De groepen 1 t/m 4 kijken school-tv waarin aandacht is voor onze 
eigen leefomgeving. Verwerking van deze lessen vindt plaats in 
een gesprek met de kinderen. 

Verkeer 
Het verkeeronderwijs begint op een speelse manier, maar eindigt 
serieus met het verkeersexamen in groep 7. Een landelijk examen 
dat uit een theoretisch en praktisch gedeelte bestaat. Hierbij ge-
bruiken wij de methode ‘Wijzer door het verkeer’. 
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Engels 
Engels staat op het programma van groep 7 en 8. Naast een posi-
tieve houding ten aanzien van de Engelse taal, leren de kinderen 
de taal te begrijpen, spreken en lezen. Veel kinderen komen al da-
gelijks in aanraking met de Engelse taal en vinden het een enorm 
leuk vak om te leren. Engels wordt gegeven met behulp van de  
methode ‘Hello World’. De kinderen hebben een gezamenlijke in-
teractieve les, waarna verwerking op twee niveaus plaats vindt. 
In principe betekent dit oefenstof voor groep 7 en voor groep 8. 
Engelstalig opgegroeide kinderen kunnen echter direct met het 
hoogste niveau meedoen. Het lesaanbod bestrijkt namelijk een 
periode van twee jaar, waardoor herhaling niet voorkomt. 

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs geeft kinderen de mogelijkheid om met 
andere leerlingen te spelen en zich op motorisch en cognitief 
gebied te ontwikkelen. Een basis dus, van waaruit kinderen zich 
verder kunnen ontwikkelen. 

• Groep 1 en 2 heeft twee keer in de week op vaste dagen 
gymles in het speellokaal. De leerkracht kiest voor gymmen 
in ondergoed of voor gymkleding. Schoenen en in het laat-
ste geval ook kleding zijn standaard in een tasje voorzien 
van  naam op school aanwezig. De gymdagen zijn opvraag-
baar bij de leerkracht van de groep. 

• De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week 
45 minuten les waarvan een keer van een vakleerkracht gym 
en het andere moment van de leerkracht. Deze lessen zijn 
in sporthal De Watertoren. De kinderen gaan hier lopend 
naartoe. 

Het aan- en uitkleden neemt met name bij de jonge kinderen tot 
en met groep 3 veel tijd in beslag. Oefen dit thuis en zorg voor 
praktische kleding op de gymdagen.

Expressie & Cultuur 
In groep 1 en 2 vormt expressie een bijna dagelijks verweven ac-
tiviteit in het onderwijsaanbod. Vanaf groep 3 komt expressie als 
vak op het rooster te staan, waar handvaardigheid, drama, teke-
nen en muziek toebehoren. 

Plusleerstof
Kinderen die meer aankunnen, willen wij graag in de breedte 
ontwikkelen. Doel is dat kinderen zoveel mogelijk in harmonie 
zijn, waardoor zij een hoger advies voor het voorgezet onderwijs 
kunnen krijgen. Daarnaast is een doel dat deze kinderen, die ge-
makkelijk kunnen leren, moeilijke leerstof krijgen aangeboden 
die zij niet in één keer kunnen behappen. Hierdoor leren zij pro-
blemen in stukken te hakken en dat is een vaardigheid die zij la-
ter zeker nodig hebben. 

Plusklas 
Een van de doelen van de Branding is om passend onderwijs-
aanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafden van groep 1 
t/m groep 8. Dit wordt in de klas gerealiseerd door middel van 
compacten en verrijken van de leerstof, naast dit aanbod gaan 
we vanaf schooljaar 2018-2019 starten met een interne plusklas 
voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8. 
De doelen van de plusklas zijn:
• De kinderen zitten lekker in hun vel en gaan met plezier 

naar school.
• De kinderen zijn productief.
• De kinderen behalen de kerndoelen.
• De kinderen behalen de plusdoelen. 
 
De plusdoelen zijn gericht op
• leren leren - werkhouding, werken volgens plan, manieren 

van leren.
• leren  denken -  analytisch denken, creatief denken, kritisch 

denken.
• leren leven -  inzicht in jezelf, omgaan met anderen.

Tijdens het uur (half uur bij onderbouw) in de plusklas, krijgen 
de kinderen instructie, coöperatieve werkvormen en wordt het 
zelfstandige verrijkingsmateriaal besproken. 

Uitjes/ excursies
Elke groep gaat op excursie. De excursie zal gekoppeld zijn aan 
een onderdeel van het lesprogramma. 

De zorg voor onze leerlingen 

Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Pas-
send onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend 
mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra 
hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker 
gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat ex-
tra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragspro-
bleem. 
Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent 
dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te 
geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet an-
ders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland
Een Samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen 
gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Sa-
menwerkingsverband PO Noord-Kennemerland is het samen-
werkingsverband van alle basisscholen en alle speciale (basis)
scholen in de regio Noord-Kennemerland. Samen zoeken naar 
de beste oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, 
welke ondersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) 
zou dat het beste kunnen? Het samenwerkingsverband wil scho-
len begeleiden zodat de school de begeleiding die elk kind no-
dig heeft kan bieden. Het liefst zo dichtbij huis als mogelijk zodat 
kinderen met broertjes en zusjes naar school kunnen in de buurt 
waar ze opgroeien. Alles is erop gericht dat alle leerlingen zich zo 
soepel mogelijk en optimaal kunnen ontwikkelen.

De missie van het samenwerkingsverband en haar samenwer-
kende schoolbesturen is: “Goed onderwijs voor alle kinderen in 
Noord-Kennemerland!”
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, aansluitend bij de on-
derwijsbehoeften van het kind en zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving. 
Het vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind 
en leerkracht is de basis, in partnerschap met de ouders. 
Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
samenwerkingsverband, bestuur, scholen en ouders. 
Het vertrouwen in en het leren van en met elkaar zijn daarbij be-
langrijke pijlers. 

Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwer-
king. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. 
En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders wor-
den gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn 
immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen. 

Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste infor-
matie over de landelijke ontwikkelingen. 
Kijk op www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over 
het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland.
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Zorgverbreding en het leerlingvolgsysteem
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed 
te kunnen bewaken en (verder) te verbeteren maken wij gebruik 
van het kwaliteitsdraaiboek van Tabijn. Dit document kunt u vin-
den op onze website. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg 
opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onder-
wijs stelt. Bij de Cito-toetsen die we onder andere hiervoor af-
nemen, hanteren we de voorwaarden en voorschriften van Cito.
De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, me-
thodegebonden toetsen en door middel van observaties in hun 
ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leer-
lingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. 
Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het on-
derwijsleerproces op welk vakgebied dan ook stagneert krijgen 
betreffende leerlingen direct hulp om hiaten te voorkomen en/of 
te herstellen. Deze extra hulp wordt in principe binnen de groep 
gerealiseerd door de leerkracht. Ouders worden vanaf het begin 
van dit proces hierover geïnformeerd. Ditzelfde geldt ook voor 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Uitgangspunt is het werken in drie niveaus, basisaanbod, plus-
aanbod en extra zorg. 
Mogelijkheden tot extra hulp zijn:
• Aangepaste instructie (voor- en/of na-instructie)
• Extra aandacht tijdens het zelfstandig werken 
• Het aanbieden van afgepaste overzichtelijke hoeveelheid 

leerstof
• Het zoveel mogelijk en zolang mogelijk gebruik maken van 

realistisch materiaal
• Huiswerk
De zorg voor de groep en individuele leerlingen wordt gecoör-
dineerd door de intern begeleider, kortweg IB-er genoemd. De 
extra hulp wordt vastgelegd in het groepsplan, het Topdossier, 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kan na over-
leg en toestemming van ouders zowel het interne ondersteu-
ningsteam als het ondersteuningsteam met externen (bestaande 
uit; de directie, de IB-er, de leerkracht, de ambulant begeleider 
van het samenwerkingsverband en de ouders) verschillende ge-
richte onderzoeken (laten) uitvoeren die nauwkeurig de moge-
lijkheden en beperkingen aangeven. Aan de hand van deze on-
derzoeken kan er een gepast programma worden opgesteld, een 
arrangement worden aangevraagd of kan een leerling verwezen 
worden naar een andere vorm van onderwijs bijv. speciaal basis-
onderwijs. Voor leerlingen in groep 6 t/m 8 waarbij uit onderzoek 
blijkt dat zij afgestemd onderwijs (middels een onderwijsarran-
gement en/of eigen leerlijn) nodig hebben op cognitief of soci-
aal emotioneel gebied, kan een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
opgesteld worden. 
 

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen 
Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen 
onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien 
het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding 
noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, 
ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meld code Huiselijk Geweld 
en Kindermishandling van kracht. In deze wet wordt aan instel-
lingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren de plicht opgelegd 
om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling, zodat organisaties en professionals weten welke 
stappen zij moeten zetten als zij mishandeling of verwaarlozing 
signaleren. Het doel van deze meldcode is sneller en adequater 
ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
De meldcode bevat een stappenplan waarin de leerkracht/ intern 
begeleider duidelijke handreikingen krijgt wat er van hem/haar 
wordt verwacht vanaf het moment dat er signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling zijn waargenomen. De school is 
verplicht de signalen intern te bespreken en kan daarbij advies 
vragen aan veilig thuis. Ook zal er met de ouders een gesprek 
voeren over de signalen.
De intern begeleider heeft een training gehad om signalen van 
kindermishandling en huiselijk geweld te herkennen. Als aan-
dacht functionaris kindermishandeling weten zij welke moge-
lijke vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld tegen de 
kinderen te voorkomen en aan te pakken.
Onze school maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het 
stappenplan dat de school hanteert vindt u op https://www.nji.
nl/nl/Producten-en-diensten/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-
Kindermishandeling-in-het-primair-onderwijs.html
Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op school.

Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishan-
deling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in 
de nieuwe organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Veilig 
Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800-
2000. Meer informatie via de website www.vtnhn.nl

De aandachtfunctionaris op onze school is Annie Bos. Zij zorgt 
voor een goed verloop van de procedure bij een vermoeden van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is tevens intern be-
geleider. 

Verwijsindex 
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeug-
digen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ont-
wikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrok-
ken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met 
de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de 
instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de 
domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijk werk een convenant afgesloten.
De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal systeem, 
de zogenaamde Verwijsindex.
In de Verwijsindex worden uitsluitend de naam en enkele per-
soonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er geregistreerd 
of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft 
ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld 
en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de proble-
matiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op 
de hoogte gebracht.
Op www.multisignaal.nl vindt u meer informatie over de verwijs-
index.
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Verslaglegging van gegevens over leerlingen
Van elke leerling wordt een digitaal leerlingdossier bijgehouden. 
In het dossier bevinden zich verslagen (o.a. handelingsplan-
nen) van eventuele extra hulp die leerlingen hebben gekregen 
evenals uitslagen van toetsen en observaties. Ook verslagen van 
oudergesprekken en verslagen van leerlingbesprekingen die ge-
houden worden met collega’s en/of intern begeleider worden 
hierin bewaard. Een aantal zaken wordt als aanvulling in een pa-
pieren dossier bewaard. Dit kunnen zijn: resultaten van methode 
toetsen, aanmeldingsrapportage voor externe toetsinstanties en 
onderwijskundige rapporten van vorige scholen. Bij het tussen-
tijds verlaten van onze school wordt er voor de nieuwe school 
een onderwijskundig rapport gegenereerd op grond van boven-
staande gegevens. 

Verlengen of versnellen
Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of 
haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Om hierover een 
zorgvuldig besluit te kunnen nemen maken wij een afweging op 
basis van de volgende gegevens; toetsen, observaties van werk-
houding, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, relevante 
gegevens zoals leeftijd en doel van de verlenging. Op dezelfde 
manier kijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan. 
In beide processen is er een nauwe samenwerking tussen ou-
ders, kind en leerkracht. De leerkracht bespreekt dit vanaf okto-
ber minimaal drie maal (oktober, februari, maart) met de ouders. 
Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke beslissing die effectief 
wordt gemaakt in ons interne ondersteuningsteam in april/mei. 
De directie heeft het uiteindelijke beslissingsrecht. 

Afspraken hulpverlening* onder schooltijd
Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek 
van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun 
kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diag-
nostisering als voor remediering. 
De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onder-
zoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er 
vooraf overleg is tussen ouders en school. 
We hanteren de volgende afspraken:
1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskun-

dige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan 
mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzeke-
ring.  Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. 
Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders 
en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortko-
men zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.

2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten on-
derzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin 
vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onder-
zoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt 
altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de exter-
ne. Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld 
voor advies.

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. 
Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

De overgang naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 7 maken de Cito-Entreetoets. Samen 
met de leerling en de ouders worden de mogelijkheden van 
doorstroom naar het voortgezet onderwijs besproken. De uitslag 
van de Entreetoets is voor ons een indicatie voor het niveau van 
het kind op dat moment en een richtlijn voor datgene waar extra 
aan gewerkt moet worden in de nog resterende basisschoolperi-
ode. Mede aan de hand van het niveau, de werkhouding en het 
gedrag wordt de wens geformuleerd en, als voorlopig advies, 
aan het einde van het gesprek genoteerd. Vanaf januari kunnen 
leerlingen van groep 8 informatie lezen en folders meenemen 
over diverse voorgezet onderwijs in de regio. Bovendien worden 
er scholen bezocht. In februari zijn er open dagen, zodat ouders 
en leerlingen (ook interessant voor leerlingen uit groep 7!) een 

indruk van de scholen kunnen krijgen. Samen met de leerling en 
de ouders bespreken wij de keuze voor een school voor voort-
gezet onderwijs. De keuze voor de voorgezet onderwijs school 
moet voor 1 maart gemaakt worden. 

Cito-score 
In februari is er een gesprek met ouders, leerling en leerkracht 
over de doorstroommogelijkheden van de leerling. In mei is 
de uitslag van de Cito Eindtoets bekend. De uitslag van de Cito 
Eindtoets is niet bindend, het advies van de leerkracht wel. Alle 
dossiers hierover zijn voor de ouders in te zien. De Cito Eindtoets 
laten we door alle leerlingen van groep 8 maken. Met ingang van 
het schooljaar 2014-2015 mag een leerling de Cito-eindtoets niet 
meer herkansen voor een betere score. Dit mag nog wel wanneer 
het kind ziek was op de dag van afname. De leerling kan door 
de Cito-score wel opschalen in VO-advies maar het advies kan 
niet naar beneden bij gesteld worden. Bij de eindscores wordt de 
uitslag van leerlingen die vanuit de basisschool een beschikking 
voor het praktijkonderwijs hebben buiten de berekening van het 
gemiddelde gehouden. 

Wie werken er bij ons op school

Directie Lenneke Kerssens 

Onderbouw groep 1 en 2 Aletta Jansen 
Marlene Roodbol

Middenbouw groep 3 en 4 en 5 Maaike Taylor
Wytske Borst
Hannie Piepers
Marjolein Dijkstra
Marieke Veldt

Bovenbouw groep 6 en 7 en 8 Annie Bos
Chantal Huybers
Jamie Bakker
Irina Ursem 

Onderwijsassistenten Cindy Zonneveld
Marlies Eveleens - Laan

Interne begeleiding Annie Bos

Administratief medewerker Gerarda de Waard 

Taalcoördinator Irina Ursem

Coördinator BSO Astrid Kromhout

De buitenschoolse opvang Branding 
BSO Branding biedt professionele buitenschoolse opvang aan 
kinderen van basisschool de Branding. Kinderen zijn er in hun 
vrije tijd, dus spelen staat voorop. Met veel plezier neemt BSO 
Branding de verantwoordelijkheid voor uw kind tijdelijk van u 
over. Wij bieden uw kind een plek waar het zich thuis voelt, met 
vriendjes en vriendinnetjes kan spelen en mogelijkheden zich te 
ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers houden rekening met 
de verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinde-
ren, zodat elk kind, ongeacht de leeftijd zich thuis voelt bij BSO 
Branding. Een goed onderbouwd pedagogisch beleid is het uit-
gangspunt van deze opvang. De werkwijze van onze BSO wordt 
jaarlijks gecontroleerd door de GGD.
Bij BSO Branding beschikken we over een grote (gemeenschap-
pelijke) ruimte, die in gebruik is als aula, bibliotheek en BSO. De 
ruimte is efficiënt en vrolijk ingericht. De pedagogisch medewer-
kers verzorgen de dagelijkse activiteiten voor alle leeftijden.

Inschrijven
Wanneer u uw kind inschrijft voor de buitenschoolse opvang 
wordt er, indien er sprake is van een wachtlijst, gekeken naar 
datum van inschrijving. Broertjes en zusjes hebben hierbij voor-
rang. Wanneer u uw kind inschrijft kunt u kiezen voor inclusief 
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vakantie of exclusief vakantie. Zodra bekend is dat uw kind ge-
plaatst kan worden, maken we een afspraak voor een kennisma-
king. Uiteraard is het altijd mogelijk om op afspraak een kijkje te 
komen nemen bij BSO Branding. Wij hanteren een opzegtermijn 
van 2 maanden. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk worden 
gedaan.

Opvangvormen; 
• Structurele opvang - Hieronder verstaan wij vaste afname 

op vaste dagen van voor- en/of naschoolse opvang tijdens 
schoolweken en/of vakanties. 

• Incidentele voorschoolse-, naschoolse- of vakantieopvang 
Voorwaarden: het maximum aantal kinderen wordt niet 
overschreden en het aantal ingeplande pedagogisch me-
dewerkers laat het toe. In de incidentele opvang zit geen 
structuur. Hiervoor geldt een ander uurtarief dan voor de 
structurele opvang.

Wanneer studiedagen van de school vallen op een dag waarop 
de BSO geopend is, bieden wij  de hele dag opvang tegen het 
reguliere middagtarief. Dit geldt alleen voor kinderen die deze 
dag vast afnemen.

Kosten
De actuele uurprijzen staan vermeld op de website van de 
school, onder het kopje ‘buitenschoolse opvang’. De kosten van 
incidentele opvang zijn hoger dan van de structurele opvang. 
BSO Branding kent een jaarlijkse prijsverhoging op indexbasis. 
Voor actuele prijzen of vragen omtrent BSO Branding kunt u ook 
contact opnemen met de coördinator via het telefoonnummer 
072- 5069995.

De ouders 

Informatievoorziening
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school 
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op 
school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden 
bepaald.  De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de 
andere en een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. 
Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de 
ouders verkeren.
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die 
het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. 
Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.

Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen 
en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben 
allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders die-
nen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan 
de directeur van onze school. 
Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor 
een gezamenlijk gesprek. Als de ouders dit anders willen, kunnen 
zij contact opnemen met de directeur.
Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mo-
gelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder 
te behalen.

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben een 
beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om 
moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te 
geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bo-
vendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op 
informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over 
schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen 
op school. En als het belang van het kind zich tegen informa-
tieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op 
informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psy-

choloog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een 
ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs 
aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van 
de leerling toegevoegd.
Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie ver-
strekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven.
Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met 
gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op 
informatie.

De stem van ouders 

De medezeggenschapsraad
Aan De Branding is, zoals wettelijk voorgeschreven, een mede-
zeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR worden besluiten 
besproken die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerlin-
gen en het werk van de leerkrachten. De MR bestaat uit twee ou-
ders en twee vertegenwoordigers van het personeel. Door deze 
samenstelling komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
een goed functionerende school tot uitdrukking. De invloed van 
de MR op besluiten varieert afhankelijk van het onderwerp van 
geïnformeerd worden, advies geven tot instemming verlenen. 
Dit kunnen voorgenomen besluiten zijn van de directie, maar 
ook de MR kan zelf knelpunten aan de directie voorleggen. Het 
gaat hierbij altijd om algemene zaken en nooit om individuele 
klachten of problemen. 
De leden van de MR komen circa acht keer per jaar samen en 
voeren dan overleg met de directie. De directie is gemandateerd 
om namens het bestuur van Tabijn met de MR overleg te voeren. 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Natasja van de Wal Chantal Huijbers

Marcia Pronk-Jeurissen Vacature 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn be-
staat uit 14 leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. Deze 
leden worden vanuit en door de betreffende geledingen geko-
zen en hebben zitting voor een periode van drie jaar.
De positie van de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap 
Scholen. De taak van de  GMR is het om het beleid te beoordelen 
dat  voor alle of een meerderheid van de  Tabijnscholen geldt. 
Taken en bevoegdheden  zijn vastgesteld in een door het bestuur  
opgesteld regelement. Statuut en regelement  zijn te lezen op  
https://www.tabijn.nl/organisatie/medezeggenschapsraad/

De oudervereniging 
De oudervereniging is een vertegenwoordiging van de ouders 
van de school. Zij is behulpzaam bij de organisatie en uitvoering 
van allerlei activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het 
Sinterklaasfeest, Kerstmis en het jaarlijkse schoolreisje. Er wordt 
regelmatig (circa 6 keer per jaar) over uiteenlopende onderwer-
pen vergaderd. Hierbij is ook een afgevaardigde van het team  
aanwezig. Tijdens deze vergaderingen wordt de Oudervereni-
ging onder andere geïnformeerd over gebeurtenissen en wijzi-
gingen vanuit school. 
Eenmaal per jaar organiseert de oudervereniging een algemene 
vergadering waarvoor alle ouders van de school worden uitge-
nodigd, de jaarvergadering. Deze vindt plaats aan het begin van 
het schooljaar. Tijdens die vergadering worden de volgende on-
derwerpen behandeld:
• Besteding van de vrijwillige ouderbijdrage over het afgelo-

pen schooljaar
• Begroting komende schooljaar
• De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het komen-

de schooljaar. 
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Ouderbijdrage 
De ouderverenging int jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage. De 
hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarver-
gadering zoals hierboven genoemd. Zonder deze bijdrage kan 
de oudervereniging niet functioneren en is het niet mogelijk de 
feesten en activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De be-
steding van de ouderbijdrage wordt in overleg met de school-
leiding bepaald. Ieder jaar wordt de begroting van het komende 
schooljaar besproken de jaarvergaderingen wordt de ouderbij-
drage vastgesteld. 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u per gezin een bericht 
met het verzoek de ouderbijdrage te betalen. 
Het geld zal onder andere besteed worden aan:
• het Sinterklaasfeest
• het Kerstfeest
• Sint Maarten, Pasen 
• excursies en overige activiteiten (o.a. afscheid groep 8)
• het schoolreisje
Alle kosten die samenhangen met deze feesten worden niet door 
het Rijk, gemeente of bestuur vergoed, maar moeten door mid-
del van ouderbijdrage bekostigd worden.

Aan de ouders van de leerlingen van groep 8 wordt voor het 
kamp van groep 8 nog een extra financiële bijdrage gevraagd. 
Als betaling om welke reden dan ook problemen oplevert, kunt u 
altijd bij de directie naar binnen lopen om samen naar een oplos-
sing te zoeken (bijv. in termijnen betalen). 

Klachtenregeling en klachtencommissie 
Niet voor elk probleem dat zich op school voor doet is ook een 
klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan wor-
den bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op 
school ter inzage en staat ook op de website van Tabijn. De re-
geling geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan 
worden met de interne contact persoon van onze school. Op 
onze school kunt u daarvoor terecht bij Annie Bos. Deze contact 
persoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van 
Tabijn, dhr. Freek Walther. Hij kijkt of hij zelf iets kan doen aan de 
klacht. Als dat niet kan helpt hij de klager de klacht neer te leggen 
bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten 
is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. 
In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welk ter-
mijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie. 
Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebeid van sek-
suele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van 
de school. 
Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder On-
derwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (T 070-3861697).

Vertrouwensinspecteur 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht 
met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discri-
minatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen 
waarover u contact op kan nemen. Het meldpunt vertrouwensin-
specteurs is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.
                                         
Sponsoring 
Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op 
landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn 
naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van 
sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich 
te houden aan het convenant.

Verzekering 
Alle medewerkers en leerlingen zijn bij Tabijn verzekerd voor 
ongevallen. Deze verzekering geeft dekking in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle 
bij de activiteit in en rond school betrokken personen gedurende 
hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in school-

verband en wel gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan 
van personeel van de stichting.  Deze verzekering dekt alleen de 
kosten die niet worden gedekt door de reguliere ziektekosten  of 
andere verzekeringen van persoonlijke aard. 
Tabijn heeft tevens een verzekering verkeersdeelnemers welke 
dekking biedt voor bestuurders en inzittende van het betref-
fende voertuig bij een ongeval. Deze polis biedt dekking bij het 
ontbreken van een inzittende verzekering van het betreffende 
voertuig.  Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet wor-
den gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekerin-
gen van persoonlijke aard.
Alle medewerkers zijn verzekerd voor schade waar ze aansprake-
lijk voor zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad van 
personen waarvan het bestuur verantwoordelijk is en er schade 
aan derde is ontstaan door verwijtbaar of nalatig gedrag.  Deze 
polis biedt geen dekking aan schade die is veroorzaakt door leer-
lingen onderling of aan persoonlijke eigendommen van leerlin-
gen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan eigendommen en verlies en diefstal van eigendom-
men van leerlingen.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het meenemen van 
eigendommen van huis voor eigen risico is.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervan-
gen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De 
wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat 
om privacy: 
1.  Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op 
social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ouders 
wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze leer-
lingen brengen we met behulp van een doorgaande  leerlijn van 
gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een 
verantwoord gebruik van internet en social media.
2. Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid be-
slaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige op-
slag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming en 
internet- en social media-gebruik.
Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering 
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewust-
wording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de 
website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over 
de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlo-
pend geactualiseerd. 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die 
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te ver-
helpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of in-
sectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om 
hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op een 
terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de 
gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in derge-
lijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden 
en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen de Tabijn-
scholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch hande-
len’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Wet sociale veiligheid op school
Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpassing 
van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een veilige 
school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspanningsver-
plichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit 
beleid vormt een samenhangend geheel aan maatregelen ge-
richt op preventie en afhandelen van incidenten en is verankerd 
in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren we de effecten 
van het veiligheidsbeleid. Geheel volgens de wet hebben wij een 
anti-pestcoördinator die het beleid tegen pesten coördineert en 
als aanspreekpersoon fungeert. Op onze school is dit Annie Bos.
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Vakantierooster 
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie* 22 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019

Paasweekend Valt in de meivakantie 

Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2019

Pinksteren  10 juni 2019

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

Studiedagen 29 oktober 2018        
30 november 2018
15 februari 2019        
25 maart 2019
17 juni 2019
12 juli 2019

Peuteropvang
In ons gebouw is een peuteropvang gehuisvest. De peuterop-
vang valt onder de stichting Forte.

Externe contacten 
Inspectie 
Met regelmaat brengt de inspecteur een bezoek aan school. De 
bevindingen zijn te lezen op internet. Wij gebruiken deze bevin-
dingen om ons onderwijs voortdurend verder te ontwikkelen. 

GGD en Jeugdgezondheidszorg 
Zodra uw kind vier jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD de begeleiding van uw kind over van 
het consultatiebureau. De medewerkers van de Jeugdgezond-
heidszorg letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
uw kind. Tijdens het opgroeien, kunnen er stoornissen of achter-
standen ontstaan; ook zonder dat kinderen ziek lijken. Het is be-
langrijk dat deze stoornissen of achterstanden zo vroeg mogelijk 
worden ontdekt om problemen op latere leeftijd te voorkomen. 
Ook voor opvoedingsvragen en zorgen omtrent het gedrag van 
uw kind kunt u terecht bij de medewerkers van de Jeugdgezond-
heidszorg. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de web-
site www.ggd.nl. 

Adressen
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland 
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Telefoonnummer 072-792 0110

12



Interconfessionele basisschool De Branding

Pastoor van Kleefstraat 19
1931 BL Egmond aan Zee

072-506 9995
branding@tabijn.nl

http://branding.tabijn.nl


