
Groeien doen we samen!

Onze missie

Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier
naar school komt, veel leert en zich daardoor
op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een
sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor
iedereen. Het team zorgt samen met de
kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke
groei start bij het mogen zijn wie je bent. We
hebben daarom oog voor de individuele
ontwikkeling en het welbevinden van
kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat
betekent ook met elkaar samenwerken,
zowel door kinderen als leerkrachten en
onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer
werken we samen aan goed onderwijs!

Onze kernwaarden:

Veilige sfeer:
"op onze school heerst rust en structuur"

Samen:
"groeien doe je met elkaar"

Maatwerk:
"we bieden onderwijs op maat"

Algemene informatie

In deze informatiebrief treft u alle belangrijke
informatie voor het komende schooljaar aan.
Bewaar deze brief goed. Een aantal
onderwerpen van algemene aard worden
beschreven op onze website www.brakken.nl
en in de schoolgids. De schoolgids kunt u
vinden op de website van de school.

Contact met de leerkracht

U bent na schooltijd altijd welkom op school
voor een gesprek met de leerkracht(en). Als
het echter om een wat langer gesprek gaat,
dan zouden wij het op prijs stellen dat
hiervoor een afspraak wordt gemaakt. Ook
bent U na schooltijd altijd welkom om samen
met uw kind in de klas te komen kijken.

Methodes die we gebruiken

Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Getal &
Ruimte Junior, Nieuwsbegrip, Trefwoord,
Groove Me), Eigenwijs (vakdocent), Jeugd
Verkeerskrant, Kanjer en de Basislessen
Bewegingsonderwijs. De groepen 4 t/m 8
werken met de geïntegreerde methode Blink.
Dit is een methode waarbij de leerlingen
onderzoekend leren en omvat de vakken
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en
techniek.

Zelfstandig werken

Op onze school willen we de leertijd effectief
besteden, omdat we beseffen dat leertijd een
belangrijke factor is voor het leren van onze
leerlingen. In groep 7-8  staat op de
dagplanning een half uur extra werktijd
ingeroosterd. Tijdens deze tijd gaan kinderen
zelfstandig aan de slag met de opdrachten
van hun takenkaart. Op deze manier krijgen
de leerlingen, die veelvuldig aansluiten bij
een verlengde instructie, voldoende
verwerkingstijd aangeboden en kan ieder
kind zelfstandig aan de slag met opdrachten
op niveau.

http://www.brakken.nl


Advisering voortgezet onderwijs

Groep 7

In november komen de leerkrachten van de
groepen 6 en 7 en de intern begeleider
samen en spreken alle leerlingen van groep 7
door. Daaruit komt een voorlopig advies, dit
is altijd een dubbel advies (bijv. Havo/vwo).
Dit voorlopige advies krijgt u samen met uw
kind te horen tijdens een voorlopig
adviesgesprek in december. Op deze manier
weet u welke open dagen u samen met uw
kind kunt bezoeken.

Groep 8

In november komen de leerkrachten van de
groepen 7 en 8 en de intern begeleider
samen en spreken alle leerlingen van groep 8
door. Daaruit komt een definitief advies, dit is
altijd een enkel advies (bijv. VMBO T). Bij dit
enkele advies kan een voorkeur voor
plaatsing worden aangegeven door de
leerkracht, bijv. in een VMBO T / HAVO klas.
Dit definitieve advies krijgt u samen met uw
kind te horen tijdens een adviesgesprek in
december. Op deze manier weet u voor de
open dagen in januari welk niveau volgens
school passend is bij uw kind.

Toetsing groep 7

In groep 7 nemen we geen Entreetoets meer
af. Deze toets is niet verplicht, sluit niet aan
bij eigen leerlijnen die sommige kinderen
volgen en ook niet bij onze eindtoets. In de
groepen 7 wordt dit schooljaar de Cito M7 en
E7 afgenomen.

Toetsing groep 8

In groep 8 nemen we naast de IEP eindtoets
de Cito B8 in oktober/november af. Deze
toets is exact hetzelfde als de Cito M8.
Het afnamemoment is aangepast volgens
Cito richtlijnen.

Bij kinderen waar twijfel heerst over de
capaciteiten en nog onduidelijkheid bestaat
over de juiste advisering, zetten we de NIO
toets in als extra meetinstrument. Deze NIO
toets wordt afgenomen voordat het
definitieve advies plaatsvindt.

Huiswerk

Iedereen krijgt leer- en maak huiswerk om te
leren plannen en om een huiswerk houding
aan te leren. Het maken van een werkstuk en
het houden van presentaties komt regelmatig
terug in de lessencyclus.

Verkeersexamen

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het
theoretisch en praktisch verkeersexamen in
april. Voorafgaand aan het examen vindt er
een fietskeuring plaats.

Chromebooks

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling
een chromebook beschikbaar. Digitale
leermiddelen maken het steeds meer
mogelijk om leerstof op maat aan te bieden
aan de individuele leerling.


