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Een woord vooraf Inhoud  

Als ik dit schrijf, ligt de 
sneeuw nog op het 
schoolplein en hangt de 
kou in de lucht. Het is toch 
nog even echt winter 
geworden en dat betekent 
mutsen op, handschoenen 
aan en sneeuwballen 
gooien. Er was zelfs in de 
nacht een heuse 
sneeuwpop verrezen voor 
de hoofdingang van het 
Braambos: wie zou dat 
hebben gedaan?  

Verder staan in januari natuurlijk de CITO-toetsen centraal 
in alle groepen. Met ingang van heden doen we dat NIET 
meer in de groepen 1/2 en verderop kunt u lezen 
waarom dat is. De andere kinderen zwoegen er wel op: 
natuurlijk om te kijken wat het niveau van het kind is, 
hoewel we dat natuurlijk al weten aan de hand van 
allerlei andere gegevens en observaties. De CITO-toetsen 
zijn ook vooral bedoeld voor de school om te zien hoe 
onze scores zich verhouden tot andere scholen in 
Nederland. Niet om te vergelijken, maar om te zien of ons 
onderwijs ook de resultaten biedt die we mogen 
verwachten gelet op de leerlingen die bij ons op school 
zitten. De resultaten worden dan ook geanalyseerd op 
leerling niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Uit 
die analyses trekken wij dan conclusies met betrekking tot 
ons onderwijs.  Met het rapport en de 10-
minutenavonden in deze weken ook nog op het 
programma, hoeven we ons niet te vervelen op Het 
Braambos!  

John van Bemmelen  
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Kalender    

- Woensdag 6 februari 
- Donderdag 7 februari 
- Maandag 11 februari 
- Donderdag 14 februari 
- 18 t/m 22 februari  

Boekenbraderie 
Rapport mee 
10-minuten gesprekken gr 1-7 
10 minuten gesprekken gr 1-7 
Voorjaarsvakantie 

Nieuw logo en website  

Met veel plezier presenteren wij dit Braambos Journaal in een nieuwe lay-out. Het logo van 
Het Braambos heeft een opfrisser gekregen en de nieuwe stijl en kleuren zult u op steeds 
meer manieren tegenkomen. De kinderen hebben ook een leuke attentie gekregen om het 
nieuwe logo van hun school aan ze te laten zien. Binnenkort prijkt er ook een mooi nieuw 
naambord met het nieuwe logo op de gevel van de school.  

De website is ook aangepast aan onze nieuwe huisstijl. De opbouw van de pagina’s is ook 
aangepast. De ziekmeldingen vindt u voortaan onder de kop ‘ONZE SCHOOL – 
ZIEKMELDING'. We zijn in overleg met de aanbieder van onze Schoolapp zodat binnenkort 
ook ziekmeldingen via de app kunnen worden gedaan. Tot die tijd kan het telefonisch of via 
de website. Dit Braambos Journaal heeft u ontvangen via de app in plaats van via ons 
administratiesysteem. Voortaan ontvangt u zo de nieuwsbrief en kunt u deze ook teruglezen 
in het Ouderportaal, op de website en in de app. Al deze veranderingen zijn onderdeel van 
de verbeterslag die we maken in het makkelijker en vooral overzichtelijker communiceren 
met de ouders. Heeft u nog tips voor ons, dan horen wij dat graag.  

 

Inloop 

Zoals gebruikelijk wisselen we na de voorjaarsvakantie 
van inloopdagen. Zo bieden we meer ouders de kans 
om regelmatig in de klas van de kinderen mee te 
kijken. In groep 1-2 kunt u elke dag uw zoon of dochter 
in de klas brengen. Na de voorjaarsvakantie zijn de 
inloopdagen in groep 3 tot en met 8 dinsdag en 
vrijdag. Op de andere dagen vragen we u afscheid te 
nemen in de gang, om zo de rust in de groepen te 
bewaren. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen. 

 

Trakteren  
Je verjaardag vieren op school is een feest! En trakteren hoort daar natuurlijk bij. De kinderen 
trakteren in hun eigen klas. Het is leuk als u een lekkere traktatie voor alle kinderen in de klas 
verzorgt. De traktaties worden steeds mooier en groter en dat is soms iets te veel van het 
goede. Een cakeje, zakje chips, iets lekkers is genoeg. Een zakje met een aantal snoepjes erin 
is echt te veel. Ook is een cadeautje zoals een potlood, fluitje of iets dergelijks niet nodig. Wij 
vragen u om de traktatie leuk, lekker en vooral beperkt te houden. Voor inspirerende ideeën 
kijk eens op www.gezondtrakteren.nl   en www.voedingscentrum.nl / traktaties 
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Toetsen bij kleuters  

Al lang vinden wij dat we de kinderen in de onderbouw geen recht doen als we een CITO 
toets afnemen. Het is een onnatuurlijke vorm van meten, die de kinderen niet gewend zijn en 
het toetst onvoldoende objectief. Als een 5/6 jarig kind niet lekker in zijn/ haar vel zit zal het 
daardoor snel een ander niveau laten zien dan dat het werkelijk zou kunnen. Gelukkig denkt 
de overheid daar ook zo over en hebben we de mogelijkheid om op een andere manier te 
toetsen. Vanaf heden zullen we in de groepen 1/2  geen CITO toetsen meer afnemen, maar 
gebruiken we ons leerling volgsysteem KIJK! om onze kinderen goed te kunnen monitoren. Dit 
systeem is genoeg om u ook te kunnen laten zien waar uw kind staat en hoe het zich 
ontwikkelt. Twee maal per jaar ontvangt u als ouders een KIJK-rapport om u mee te nemen in 
onze observaties. In februari ontvangen de kinderen dit eerste rapport van dit schooljaar. Is 
uw kind nog maar net op school, dan krijgt u een alternatief rapport; het KIJK rapport is voor 
kinderen die meer dan een half jaar op school zitten. 

In het verleden was er de verplichte ouder participatie, waarbij ouders een aantal keer per 
jaar meehielpen met de overblijf. Nu onze TSO professioneel van opzet is, is deze vorm niet 
meer nodig. Maar misschien vindt u het wel leuk om vaste TSO-medewerker te worden. Wilt u 
eens meelopen om te kijken of het wat voor u is, dan kunt u een mail sturen met uw voorkeur 
voor dag en groep, naar e.nederlof@braambos.nl  

 

Mijn-TSO nieuws 

In het verleden was er de verplichte ouder participatie, waarbij ouders een aantal keer per 
jaar meehielpen met de overblijf. Nu onze TSO professioneel van opzet is, is deze vorm niet 
meer nodig. Maar misschien vindt u het wel leuk om vaste TSO-medewerker te worden. Wilt u 
eens meelopen om te kijken of het wat voor u is, dan kunt u een mail sturen met uw voorkeur 
voor dag en groep, naar e.nederlof@braambos.nl  

Het nieuwe systeem van de overblijf, MijnTSO.nl is nu enige tijd in 
gebruik. Natuurlijk zijn er nog wat opstartproblemen maar over het 
algemeen vinden we het fijn dat de betalingen en facturering nu 
online plaats kunnen vinden. De factuur van MijnTSO komt na het 
aflopen van de maand en we vragen u deze binnen twee weken 
te voldoen. Daarna ontvangt u eventueel een herinnering. Het 
betalen via de iDEAL link in de mail factuur is voor de verwerking 
het meest makkelijk. Bedankt voor uw medewerking hierin.   

Onze medewerkers van de TSO hebben onlangs een training gevolgd over PBS, gegeven 
door onze specialist gedrag Inge van Balderen. Wij vinden het belangrijk dat alle mensen die 
dagelijks met onze kinderen te maken hebben, dit doen vanuit dezelfde pedagogische 
principes. We zullen PBS daarom regelmatig ook met onze TSO-medewerkers bespreken.  

 
Contact met de ouderraad  

Wilt u contact opnemen met de ouderraad? Dat kan altijd door naar de voorzitter Wendy 
Klein een mail te sturen; or@braambos.nl  

mailto:e.nederlof@braambos.nl
mailto:e.nederlof@braambos.nl
mailto:or@braambos.nl
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Verkeersveiligheid  

Helaas hebben we de laatste tijd veel te maken gehad met ongevallen in 
en om de school. Gelukkig meestal met alleen maar blikschade maar toch 
erg vervelend. We vragen iedereen om extra oplettend te zijn in en om het 
verkeer rond de school. Eventuele aanpassingen aan onveilige situaties 
verlopen via de gemeente. U kunt melding doen van een onveilige situatie 
in uw buurt of die van de school via de app BuitenBeter.  Dit is een app, 
ontwikkeld vanuit het perspectief van zowel inwoner als gemeente, zodat 
meldingen makkelijk gedaan en opgelost kunnen worden. Zo kun je zelf 
bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente 
alle hulp gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden. 

 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Inmiddels zijn we een aantal MR vergaderingen verder. In deze vergaderingen hebben we 
o.a. een jaarplan gemaakt en besproken (binnenkort beschikbaar op de website). Hierin 
staan alle onderwerpen vermeld waar de MR aankomend schooljaar iets van moet vinden. 
We hebben ingestemd met de algemene voorwaarden en afspraken Tussenschoolse 
Opvang. Deze zijn terug te vinden in “mijn TSO” onder documenten, algemene 
voorwaarden.  
Binnen een scholenorganisatie is ook een GMR actief. De GMR bestaat op dit moment uit 7 
personeelsleden en 5 ouders. Voor een evenwichtige samenstelling is de GMR nog op zoek 
naar 2 nieuwe ouderleden. Verderop in dit Braambos-journaal meer hierover.  

De MR van Het Braambos bestaat uit 8 gekozen leden, vier 
leerkrachten en vier ouders. De leerkrachten geleding MR 
schooljaar 2018-2019 bestaat uit Michelle Ampt, Janneke ten 
Wolde, Marieke Best en Mirthe de Groen. De oudergeleding 
bestaat uit Daphne van Houten, Taeke Kooiker, Gitta Hermsen 
en Marilyn Thalen. 

Voor contact of vragen kunt u mailen met mr@braambos.nl  

 
Vooraankondiging schaaktoernooi groep 3, 4 en 5  

We doen als school mee aan de voetbal-, atletiek-, en andere schooltoernooien. Nu worden 
kinderen van groepen 3, 4 en 5 van Het Braambos uitgenodigd om mee te doen aan een 
schaaktoernooi. Het toernooi zal plaats vinden op zondag 17 maart in Trefpunt 't Trionk in 
Haarlem. Het toernooi is een kwalificatie toernooi voor het Nederlands kampioenschap 
schoolteams voor basis onderwijs groep 3,4 en 5.  Voor deelname is het belangrijk dat je kunt 

schaken. Wanneer er veel kinderen mee willen doen, zal er misschien 
een selectie gehouden worden.  
De organisatie van dit toernooi verloopt, net als andere toernooien, 
buiten de school om en aanmelding en vervoer naar het toernooi 
kunnen ouders zelf regelen. Er zal op korte termijn een mail uitgaan 
naar de betreffende groepen, waarin aanvullende informatie wordt 
gegeven. In groep 4 heeft een leerling 4 al twee prachtige 
schaakborden mee genomen om te kunnen oefenen! Leuk hoor! 

mailto:mr@braambos.nl
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Letterfeest in groep 3 

Het is geen geheim dat er in de 
groepen 3 keihard gewerkt wordt. 
Maar wist u dat de kinderen uit 
3A en 3B inmiddels alle letters 
hebben leren lezen en schrijven? 
Deze prestatie werd op 
donderdag 24 januari beloond 
met een letterdiploma en een 
lekkere traktatie. Alle kinderen 
waren uiteraard beretrots en de 
juffen natuurlijk ook! Ga zo door 
kanjers van groep 3!  

 
Leesnieuws  

Wij stimuleren het lezen in de klas natuurlijk op vele manieren. De boekenbraderie van 
woensdag is daar een mooi voorbeeld van. Naast het leren lezen (technisch lezen) in groep 
3, 4 en 5 en begrijpend lezen vanaf midden groep 4 tot en met groep 8 wordt er in elke 
groep regelmatig voorgelezen. Daarbij ervaren kinderen hoe leuk lezen kan zijn en hoe een 
boek je meesleept. Vanaf groep 5 is er een boekenbeurt waarbij kinderen aan de klas 
vertellen over een boek of een vorm van een boekverslag schrijven. En bijna dagelijks is er 
vanaf groep 3 stillezen in de groepen. Daarvoor maken we gebruik van de schoolbieb. Dit 
schooljaar halen de leerkrachten zelf kratten boeken uit de bieb, waar de kinderen in de klas 
uit kunnen kiezen. Na een paar weken wisselt de leerkracht de boeken weer om. Elk jaar 
schaffen we nieuwe boeken aan voor onze mooie bibliotheken. Maar hoe veel we ook lezen 
op school, thuis lezen blijft heel belangrijk. Hoe meer leeskilometers kinderen maken, ook 
voorlezen hoort daarbij, hoe beter het is voor de leesontwikkeling.  

 
Voortgezet onderwijs en je kans op geluk  

Begin januari kregen de leerlingen van groep 8 hun definitief schooladvies. Dit advies is 
gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar, de werkhouding, de inzet en sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarbij geven wij kinderen vaak het voordeel van 
de twijfel. Het advies is dus vaak aan de hoge kant want wij willen ze de kans geven zich 
optimaal te ontplooien. Maar….. wij willen ook dat kinderen geluk kunnen ervaren. Het is 
goed voor kinderen om te merken dat het lukt op het voortgezet onderwijs, daar raken ze 
door gemotiveerd en houden het vol. Dit is belangrijk omdat leerlingen van het VO minder 
makkelijk door hun ouders gesteund kunnen worden. Het contact met de VO school is veel 
beperkter dan met de basisschool. Uw invloed beperkt zich vaak tot het ondersteunen bij het 
huiswerk. Daarnaast is het ook fijn wanneer kinderen ook nog tijd hebben voor andere 
activiteiten, muziek maken, sporten, afspreken met vrienden. 

In januari en februari zijn ook de open dagen en avonden van het VO. Het is leuk en 
motiverend om met uw zoon of dochter in groep 7 al wat scholen te gaan bekijken. Hoe het 
hele traject vanaf groep 6 verloopt vertellen wij de ouders van groep 6 tijdens een 
informatiebijeenkomst in april, datum volgt, van harte uitgenodigd. Een passende school 
kiezen is een belangrijke stap, er gaat veel veranderen maar daar zijn groep 8 leerlingen ook 
aan toe! 
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Schoolplanontwikkeling 

Begin januari hebben bijna 100 ouders gereageerd op onze vraag ‘Wat vindt u het meest 
belangrijke dat het Braambos aan uw kind moet meegeven?’. We zijn erg blij met zo veel 
reacties. Uiteraard liepen de antwoorden uiteen maar er waren ook veel raakvlakken. De 
leerkrachten hebben vervolgens een rangschikking gemaakt van de antwoorden. Daaruit is 
een top 5 gekomen, die we graag met u delen:  

1. Dat onze kinderen worden voorbereid op de banen van de toekomst: meer onderwijs 
op techniek, ict en het 'leren leren'. Respectvol leren omgaan met je medemens en 
het klimaat. Vaardigheden leren die ze nodig hebben om zich later te redden in de 
samenleving. 

2. Aandacht voor individueel niveau en zorgen voor een blijvende uitdaging en 
ontwikkeling van individuele kind, talenten benutten 
en leren dat fouten maken bijdraagt aan je 
ontwikkeling. 

3. Respect hebben voor elkaar en elkaar laten zijn zoals 
je bent: niemand is tenslotte hetzelfde. 

4. Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, leren plannen/ 
voorbereiden, zelfstandig leren werken en leren 
samenwerken met normen en waarden vanuit 
christelijke overtuiging.  

5. Goede studiebegeleiding met op tijd feedback en 
aandacht voor weerbaarheid, discipline en veiligheid. 

Deze uitkomsten hebben we meegenomen in de studiemiddag van donderdag 31 januari. 
Daar hebben we als team gesproken over het onze ambities en speerpunten voor de 
komende vier jaren. Dit was een bijzonder prettige middag omdat je niet vaak de tijd neemt 
om uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan over ons mooie vak, over je drijfveren en 
wensen voor het onderwijs.  

Onze uitkomsten komen neer op aandacht voor het 
individuele kind, meer samen en groepsdoorbroken leren, 
leren in thema’s of op andere manieren, veel aandacht 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen en aandacht voor onze omgeving.  Deze 
thema’s worden in de komende periode door de directie 
in overleg met het team vertaald naar concrete acties 
en in een plan gezet. We zijn voornemens om u als ouders 
te informeren over het schoolplan in een themavond in 
mei.  

 
Trefwoord 

Deze periode gaat over kijken en zien. We horen verhalen over Jezus die over het water 
loopt en hoe Jezus naar het innerlijk van mensen kijkt, niet naar de eerste indruk. Na de 
voorjaarsvakantie is het thema spreken. We horen hoe het is als Jezus je aanspreekt, hoe je 
zelf met God kunt praten en leren kinderen om de beeldtaal van Bijbelverhalen te begrijpen 
en vertalen naar hier en nu. Hoe spreken wij met en over elkaar?  
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Oproep voor ouderleden GMR 

De GMR: wat doen we?  
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke 
bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van 
plan is te nemen. De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen 
van kinderen, ouders en medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De Missie 
van de GMR van stichting Meer Primair luidt: ‘actief en constructief bijdragen aan de 
kernwaarden van de Stichting Meer Primair: Vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, 
inspiratie en continuïteit waarbij we een evenwichtige benadering tussen de belangen van 
kinderen, ouders en medewerkers nastreven’.  
De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op 
ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. 
De GMR is in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, 
instemmen, initiëren en controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook 
informatie van de achterban en het openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is 
essentieel om als GMR goed te kunnen functioneren. 
Naast de reguliere contacten met de achterban bijvoorbeeld middels bijeenkomsten met de 
voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer 
per jaar een bijeenkomst met de Raad van Toezicht waarin de algemene gang van zaken 
binnen de Stichting Meer Primair wordt besproken. 
 
Wie zoeken wij voor de GMR? 
De GMR bestaat momenteel uit 12 leden: 7 personeelsleden en 5 ouders. Voor een 
evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar 2 nieuwe ouderleden. Iedere ouder die 
geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze Stichting en scholen, zich kan vinden in 
bovenstaande missie en visie en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is 
welkom. Wij zoeken leden die hun mening met anderen willen delen, hun kennis inbrengen, 
actief willen meedoen en hun horizon willen verbreden. Mocht je beschikken over specifieke 
kennis van onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts waarvan je vindt dat deze 
relevant kan zijn voor Meer Primair, dan is de GMR iets voor jou. Het is een pré als je over 
kennis beschikt ten aanzien van medezeggenschap. Wij verwachten van de leden van de 
GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn op de vergaderingen, 
voldoende tijd hebben ten aanzien van de voorbereiding en actief deelnemen tijdens 
vergaderingen en in specifieke commissies. 
 
Kandidaatstellen en verkiezingen 
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de 
GMR? Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 15 februari 2019) 
aan via het kandidaatstellingsformulier (verkrijgbaar bij de directie) en mail dit ingevuld naar 
emailadres gmr@meerprimair.nl. 
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder: 
 
Personeelsgeleding: 
Annelies van Haeringen (de Bosbouwers) 
Marieke Best (Braambos) 
Debora van der Stad (Brandaris) 
Saskia Bouwer (Vredenburg) 
Julia Driehuis (Klippeholm) 
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg) 
Louki Visser (Vesterhavet) 

 

 

Oudergeleding: 
Daniela Ciskova (Klavertje 4) 
Robbert Land (Vredenburg) 
Roland Mols (Klimop) 
Niek Wetser (Caleidoscoop) 
Anita Schoon (Oranje Nassau School)  

 

mailto:gmr@meerprimair.nl
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Naschoolse wetenschap & techniek cursus 

Wat hebben we samen al veel kinderen kunnen enthousiasmeren voor wetenschap & 
techniek! Ook dit schooljaar geven we de leerlingen van het Braambos graag de 
mogelijkheid om deel te nemen aan onze naschoolse wetenschap & techniek 
cursus. Voorafgaand aan de cursus komen we natuurlijk weer langs met een spetterende 
science show. We hebben een nieuwe show en nieuwe lessen, waarmee we de kinderen 
graag enthousiasmeren voor wetenschap en techniek! 

Dag: dinsdag -  Starttijd: 15:05 (= kwartier na schooltijd) De lessen duren een uur.    

Dag 1: 28-5-2019 
Dag 2: 4-6-2019 
Dag 3: 11-6-2019 
Dag 4: 18-6-2019  
Dag 5: 25-6-2019 
Dag 6: 2-7-2019 

Ouders kunnen hun kind inschrijven voor de cursus, via onze website 
(nederland.madscience.org).   

 
Jeugd Sport Pas 

De (Jeugd)SportPas is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met 
verschillende sporten. Zo kan iedereen van 0 tot 100 ontdekken welke sport het beste bij ze 
past. Dus niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders of je broer/zus hebben we een leuk en 
gevarieerd sportaanbod. Ontdek op onze speciale website welke leuke sporten je allemaal 
kunt uitproberen? 

Diversiteit aan sporten Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het 
veld of in het zwembad, in teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het 
meest plezier in hebt en misschien ontdek je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 
5 hebben we onder andere atletiek, duiken, diverse zelfverdedigingssporten, bowling, 
hockey, handbal, skiën/snowboarden, squash, tennis en nog veel meer. Maar er komen nog 
regelmatig nieuwe sporten bij.  
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle 
basisvaardigheden van de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale manier 
om niet alleen een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken met de sportaanbieder. 
Na de kennismakingslessen besluit je of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent 
nergens toe verplicht. 

Aanmelden en betaling JeugdSportpas De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je 
je aan kunt melden en betalen. Een inlogcode is niet meer nodig. Betalen voor de 
kenningsmakingslessen gaat via iDEAL, Voor vier lessen betaal je meestal € 11,-.  

Inschrijven voor blok 4 en 5 kan kan via: 
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De 
lessen voor blok 4 starten na de voorjaarsvakantie, dus wees er 
snel bij! Heb je vragen over de jeugdsportpas neem contact op 
met Esther de Heij via de mail JSP@teamsportservice.nl of bel 
023-2055517 

http://onderwijs.mad-science.nl/systeem2/
http://onderwijs.mad-science.nl/systeem2/
http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx
https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/
mailto:JSP@teamsportservice.nl
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