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Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,

Welkom bij SBO de Brug.

Ons team bestaat uit enthousiaste en bevlogen medewerkers.

Op de Brug:

• bieden we kinderen ontwikkelkansen
• staan de onderwijsbehoeften centraal
• stellen we ambitieuze doelen
• schenken we aandacht aan talentontwikkeling
• staat sfeer en klimaat hoog in het vaandel
• werken met hoofd, hart en handen
• vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk.
• en streven we naar: 'elke dag samen een beetje beter'

De schoolgids is online op onze website te lezen: www.debrug.ogperspecto.nl. 

Mocht u een papieren versie willen ontvangen, laat u het dan even weten?

U ontvangt ook dit jaar een schoolkalender. Op de kalender staan de geplande activiteiten al ingevuld. 
We hopen dat u deze kalender zult gebruiken, zodat u tijdens het schooljaar op de hoogte bent van de 
verstrekte gegevens.   

Namens het hele team wens ik u en uw kinderen een fijn en leerrijk schooljaar!

Raymond Schilperoordt, directeur.      

Voorwoord
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Contactgegevens

School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug
Koolstraat 17
4561GW Hulst

 0114370884
 http://debrug.ogperspecto.nl
 debrug@ogperspecto.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Raymond Schilperoordt raymondschilperoordt@elevantio.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Perspecto
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 3.054
 http://www.onderwijsgroepperspecto.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

91

2020-2021

SBO de Brug is een streekschool.

De kinderen die onze school bezoeken komen vaak met de taxi uit omliggende dorpen.

Bij aanvang in schooljaar 2021-2022 starten we met ongeveer 80 leerlingen.

Tijdens het schooljaar hanteren we 3 instroommomenten: 

• bij aanvang schooljaar
• per 1 januari
• per 1 april

Incidenteel kan hiervan afgeweken worden

Kenmerken van de school

Ontwikkelingskansen

Onderwijsbehoeften centraalAmbitieuze doelen

Talentontwikkeling Sfeer, klimaat 

Missie en visie

Wat voor school willen we zijn?

Voor de periode 2019-2023 is er een schoolplan geschreven. Als team hebben we onze visie 
geformuleerd waarin we aangeven wat voor school we willen zijn/worden. Onderstaande  missie geeft 
een beeld van de school.     

1.2 Missie en visie
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“Elke dag samen een beetje beter”

Deze missie is in lijn met de missie van Perspecto: “Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en 
iedereen wil een bijdrage leveren” De bijdrage wordt geleverd door ons team en onze leerlingen, door 
er naar te streven elke dag een beetje beter te worden. In de school zijn de kinderen welkom en hun 
bijdrage doet er toe.

Identiteit

De Brug is een katholieke school die is gesticht door de Broeders van Huybergen. De school is vanuit 
onze eigen identiteit, bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering 
en een multiculturele samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie te 
bevorderen. Wij verstaan onder actief burgerschap: het kúnnen en willen deelnemen aan de 
samenleving. Burgerschap gaat in onze visie over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook 
reflectie op het eigen handelen van de kinderen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg 
voor je omgeving. In ons onderwijs komt dit niet als een apart vak terug maar besteden we de hele 
week door aandacht aan deze visie. Het is een geïntegreerde visie die zowel bij de kennisgebieden als 
aardrijkskunde, geschiedenis of natuur wordt uitgewerkt, maar ook wordt toegepast in de lessen 
bewegingsonderwijs, spel, buitenspelen, drama, enzovoorts. Dit alles in relatie met elkaar. 

Vandaar ook dat onze identiteit zo goed aansluit bij de missie van onze stichting:

Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en iedereen wil een bijdrage leveren  
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Op de Brug zijn 3 onderwijsassistentes werkzaam.

Zij geven ondersteuning in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Daarnaast zijn er stagiaires aanwezig die de helpende hand bieden in de groepen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In groep A wordt vanaf schooljaar 2020-2021 de nieuwste versie van Schatkist gebruikt.

Middels deze methode werken de kinderen aan doelen die voor hun essentieel zijn zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wij werken op de Brug met groepen A t/m E en niet met leerjaren. 

Op de Brug geven we onderwijs met een geïntegreerde zaakvakkenmethode. Dit betekent dat de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in themavorm worden aangeboden.

Omdat de methode Alles in 1 niet meer voldoet aan onze verwachtingen zijn we op zoek naar een 
andere methode die het beste past bij de Brug.

Het is belangrijk dat onze doelgroep de mogelijkheid krijgt om belevend tot leren te komen. Deze vorm 
van onderwijs geven heeft het komende jaar extra onze aandacht.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• praktijkruimte voor fysiotherapie
• praktijkruimte voor logopedie
• praktijkruimte om leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.
• praktijkruimte voor speltherapie
• Wij maken gebruik van de gymzaal van de Praktijkschool. Deze gymzaal grenst aan het 

schoolplein van de Brug.

Extra faciliteiten

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Hoe wordt vervanging geregeld bij (ziekte)verlof?

Kortdurende vervangingen proberen wij zo goed mogelijk te organiseren. Dit doen wij op verschillende 
manieren:

• dit kan een tijdelijke uitbreiding betekenen voor parttimers binnen het eigen team.
• in sommige gevallen kunnen wij een beroep doen op ouders die parttime werkzaam zijn binnen 

de eigen organisatie.
• in een enkel geval kunnen wij een beroep doen op ouders die werkzaam zijn in het onderwijs 

buiten de organisatie.
• soms kiezen we er voor om een groep op te splitsen. in het uiterste geval wordt een groep 

kinderen naar huis gestuurd.
• Wanneer langdurige vervanging nodig is, wordt het erg lastig en gaan we in gesprek met de 

teamleider Personeel en interne organisatie van onderwijsgroep Elevantio

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Juvent en KOZV .

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op de Brug denkt men goed na over de manier waarop lessen gegeven worden. Tijdens 
teamvergaderingen en studiedagen wordt uitgebreid ingegaan op 'hoe kunnen wij ons onderwijs het 
beste inrichten zodat onze leerlingen optimaal tot ontwikkelen komen.

Er is een heldere kwaliteitscyclus die nauwkeurig in kaart wordt gebracht door de IB-er van de school. 
Om deze nauwkeurigheid te bewerkstelligen wordt van de leerkrachten de juiste input gevraagd.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Op De Brug werken we met de Stichting Leerkracht methodiek. Er wordt gewerkt met teamsessies en 
bordsessies waarin we doelen stellen met bijbehorende acties, een tijdpad en verantwoordelijke 
leerkracht(en).

Een teamsessie is opgebouwd volgens een bepaalde vergadertechniek en 'vervangt' de traditionele 
teamvergadering.

Een bordsessie is een korte teambijeenkomst 

De data van de teamsessies en bordsessies zijn van te voren opgenomen in de jaaragenda

bent u geïnteresseerd? Via onderstaande link komt u terecht op de website.

https://stichting-leerkracht.nl/

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

SBO De Brug is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. De leerlingen 
hebben specifieke onderwijsbehoeften, welke niet realiseerbaar zijn binnen de basisondersteuning van 
het regulier basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband. De leerlingen op De Brug hebben o.a. 
specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van:

-        Cognitieve vaardigheden

-        Gedragsemotie/regulatie (externaliserend en internaliserend gedrag)

-        Spraak/taal- of communicatie vaardigheden

-        Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 20

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 13

Orthopedagoog 2
Er zijn een aantal specialisten 
aanwezig die gedurende de week 
een ruimte huren in de school.  
Deze specialisten staan genoemd 
onder 'samenwerkingspartners'

-

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op vele plaatsen wordt het probleem pesten op school ter discussie gesteld. 

Wij prijzen ons gelukkig dat echte calamiteiten aan ons voorbijgaan, maar er zullen ook bij ons toch 
kleine dingen zijn, die gewoon gebeuren. Het is dan ook raadzaam in contact te treden met de school, 
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hoe klein de voorvalletjes ook zijn. 

Ook onze leerlingen dienen op hun gedrag aangesproken te worden en gecorrigeerd. 

Er is een Sociaal Veiligheidsplan, inclusief anti- pestprotocol, in onze school. In dit document is 
beschreven hoe we omgaan met pest situaties. Het doel van een anti-pestprotocol is om zo goed 
mogelijk om te gaan met pesten, wanneer zich dat voordoet. 

Het Sociaal Veiligheidsplan staat op onze website (www.debrug.ogperspecto.nl) onder de knop “Onze 
school”. Omdat onze school natuurlijk veelal met zorgleerlingen bezig is, dienen we te beseffen dat aan 
dit onderwerp dagelijks aandacht wordt besteed. 

Het team duldt op geen enkele wijze pesterijen en toch zal dat ook bij ons wel voorkomen. Indien 
correcties niet het gewenste resultaat hebben, zullen we contact opnemen met de ouders om met 
elkaar het ongewenste gedrag te veranderen. 

Van ons kunt u verwachten dat wij deze taak zien als taak nr. 1. Zowel de leerling als anderen hebben 
hier last van, wanneer wij trots willen zijn op een goed schoolklimaat, dan dienen we dit probleem op 
een juiste wijze direct aan te pakken.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling gegevens en gegevens die ouders aan 
school verstrekken. 

De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn.

U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te 
corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website 
of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de 
schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken 
we u dat aan te geven bij de directie van de school. 

Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. 

Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt 
gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze 
informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we 
ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-
gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, Onderwijsgroep Perspecto, 
medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via 
de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de www.ogperspecto.nl 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Langerak merithlangerak@ogperspecto.nl

vertrouwenspersoon Langerak merithlangerak@ogperspecto.nl

vertrouwenspersoon De Brauwer juliedebrauwer@ogperspecto.nl

3.3 Samenwerkingspartners

 Op de Brug werken we nauw samen met een aantal ketenpartners in de regio.

• Bovenschools ZAT 
• Reguliere basisscholen in de omgeving 
• Samenwerkingsverband POZVJuvent 
• Hulst voor elkaar
• AanZ 
• Veilig Thuis 
• Intervence
• Emergis
• Opdidakt  
• Jeugdarts/GGD
• Auris 
• RBL/Bureau Leerplicht 
• Gemeenten 
• Inspectie 
• Politie (jeugd) 
• ABC-logopedie 
• RPCZ 
• Praktijkschool Hulst 
• Reynaert College Hulst 
• Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen    
• KLIM
• Fysio Fit

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met medische zorg, jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We 
werken regelmatig samen met arbeidsgerelateerde organisaties.

Onze school werkt onder andere samen met:

Zorg voor jeugd
• BSO+
• Nachoolse Dagbehandeling

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
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In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen http://www.POZV.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Een goed contact tussen ouders en school is van essentieel belang.

Is de samenwerking goed, dan zien we meestal een positieve ontwikkeling.

SBO de Brug is een open school. Ouders zijn altijd welkom. De school wil hen bijstaan en helpen 
wanneer ze vragen hebben.

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de school een informatiemiddag voor de ouders, waarin 
de school haar werkwijze uitlegt. 

Naast deze vrijblijvende contacten nodigt de school de ouders uit om 3x per jaar met de leerkracht de 
vorderingen door te spreken.

Op de Brug werkt elk kind met een eigen ontwikkelingsperspectief. Wij noemen dat het OP. In dit 
document staat nauwkeurig beschreven wat het kind nodig heeft aan onderwijsaanbod. Eén keer per 
jaar wordt het OP aangepast en mee naar huis gegeven ter ondertekening.

Er wordt naar gestreefd om de ouders maandelijks, d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van 
gebracht van activiteiten, vieringen, belangrijke data e.d.

Voor het sturen van korte berichtjes gebruiken we de Parro app. In deze beveiligde app-omgeving 

In het kader van de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouders en school goed 
samenwerken.

We merken dat de structuur van elke dag een belangrijk gegeven is. 

Elke verandering is van invloed en heeft zijn uitwerking op de kinderen. Daarom proberen we 
wijzigingen in de groepen zo veel mogelijk te vermijden.

Op afspraak kunnen ouders/verzorgers altijd terecht voor een gesprek indien gewenst.  

Daarnaast kun je als ouder bij de school betrokken zijn als:

·      lid van de medezeggenschapsraad

·      lid van de klankbord groep*

·      hulpouder bij feestelijkheden en of andere activiteiten om de leerkrachten bij te staan   

*De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders die meedenken over de praktische zaken zoals: 
vieringen van Sint, Kerst, schoolverlatersfeest, spelletjesmiddag e.a. zaken. Deze ouders nemen actief 
deel aan de uitvoering van deze activiteiten. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij Nicolle 
Maerman. Tevens proberen zij namens de ouders klankbord te zijn voor het team van De Brug

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Spektakeldag

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Op de Brug is geen specifieke ouderraad.

De leerkrachten zorgen zelf voor de voorbereiding en de uitvoering van de extra activiteiten. Zo nodig 
worden helpende handen gevraagd van ouders en/vrijwilligers.

Klachtenregeling

Op SBO de Brug doen we alles aan om de kinderen een fijne en leerzame tijd te bezorgen.

Gedurende de schoolperiode van uw kind kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat. 

Het fijnte is als we daar samen uitkomen. Echter lukt dat in een enkel geval toch niet. 

Indien u toch een klacht heeft, kunt u deze link gebruiken om het protocol te downloaden: 
https://debrug.ogperspecto.nl/klachtenregeling

worden foto's gedeeld en berichtjes geplaatst over de activiteiten die we doen op school of over 
werkjes die gemaakt worden bijvoorbeeld. U kunt deze app downloaden in de Google Play of App 
Store, vervolgens wordt u per mail uitgenodigd door de leerkracht van uw kind om Parro te gaan 
gebruiken.
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Er zijn geen overige schoolkosten.

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van 
uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële 
bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de viering van 
Sinterklaas, Kerst, Pasen e.d.. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. Onze school zal leerlingen niet 
weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de 
vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de 
toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal 
haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige 
bijdrage niet betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een 
openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de 
oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een 
bedrag van € 25,00.

Voor het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd van ca. €100,00. Dit bedrag is een indicatie 
en kan per jaar jaar verschillen, afhankelijk van de gekozen locatie en gemaakte kosten. Het kind kan 
alleen deelnemen aan het kamp als deze bijdrage wordt voldaan. Mocht dit voor u problemen 
opleveren kunt u contact opnemen met school om samen naar een oplossing te zoeken. Zo is er bv. 
Stichting Leergeld die ouders met geldzorgen kan ondersteunen in dergelijke situaties. Ook de 
schoolmaatschappelijk werker kan hierin wellicht iets voor u betekenen. De informatiebrief hierover 
krijgt u t.z.t., met daarin uiteraard het exacte bedrag.

Onze school hanteert een regeling waarin de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen kan worden betaald. 
De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’. Bij 
continurooster wordt geen vergoeding gevraagd voor het overblijven.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer leerlingen door ziekte of om een andere reden de school verzuimen, dienen de 
ouders/verzorgers dit vóór 8.45 uur 's morgens telefonisch te melden.  

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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De leerplicht geldt voor iedereen tot 16 jaar die in Nederland woont. Wanneer u extra verlof wilt, dient 
dit 6 weken van te voren aan te vragen via de directeur. Middels een speciaal formulier kunt u hiervoor 
al dan niet toestemming verkrijgen. Dit formulier is te verkrijgen via de schooladministratie. In 
onderstaande tekst kunt u lezen wanneer u in aanmerking kunt komen voor extra verlof.

Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en 
kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het 
kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van 
dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar 
vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. De 
leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, 
na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van 
maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. 

1.         Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat meteen dezelfde dag op school. 

2.         Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege geloofs-, of 
levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Dat moet dit uiterlijk 
2 dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 

3.         Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige 
omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een 
verhuizing van het gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. Een andere 
‘speciale’ gewichtige omstandigheid is het buiten de schoolvakanties een kind meenemen op vakantie. 
Een ouder mag een kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet een ouder dit 
wel, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. De wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te 
dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dat kan alleen als 
een ouder door zijn/haar beroep of dat van zijn/haar partner niet weg kan in de schoolvakanties. Een 
verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof buiten de 
schoolvakanties moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a.         het gaat om een gezinsvakantie 

b.         de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u 
of uw partner

c.         het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie Een ouder kan het kind maximaal 1 
keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. De ouder moet dan wel voldoen aan 
alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. De vakantie 
mag niet langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur wordt die verstuurd 
aan de leerplichtambtenaar.   

Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 

- Goedkopere vakanties buiten het seizoen 

- Door anderen betaalde vakanties 

- Het ophalen van familie
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- Midweek of weekend vakanties 

- Al jaren niet op vakantie geweest 

- Reeds ticket gekocht of reservering gedaan

- Meereizen met anderen 

- Reeds een ander kind vrij 

- Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven  

SBO de Brug is een school voor speciaal basisonderwijs.

Alvorens kinderen op de Brug geplaatst worden volgt een toelatingsprocedure. Alle leerlingen hebben 
voordien een traject gelopen op een reguliere basisschool. Wanneer blijkt uit onderzoeken dat een 
leerling onderwijs nodig heeft wat een reguliere school niet kan bieden, wordt een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Pas wanneer de TLV is 
afgegeven kan overgegaan worden tot toelating.

De betreffende ouders worden met hun kind uitgenodigd voor een kennismaking. De school zoekt op 
basis van leeftijd en ontwikkelbehoeften een passende groep waarin de leerling geplaatst kan worden.

De school hanteert een drietal momenten van instroom. Te weten:

01-08, 01-01 en 01-04.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Aanbod zwemles

Wanneer kinderen niet in staat zijn om een zwemdiploma te behalen buiten de schooltijden om, 
worden zwemlessen aangeboden binnen lestijd. Het streven hierbij is om een diploma te behalen, maar 
het is afhankelijk van de vorderingen of dit haalbaar is. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in in ons onderwijsaanbod. Op basis hiervan wordt 
gepeild of de leerlingen op het juiste niveau aan het werk zijn en of het aanbod nog passend is bij de 
leerroute waarin ze zijn ingedeeld.

5.2 Resultaten eindtoets

Op De Brug wordt gewerkt met Route 8 als eindtoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en is 
adaptief. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de 
leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist 
beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa.

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Op de Brug zijn de kinderen ingedeeld in leerroutes, te weten leerroute 1, 2 en 3. Leerroute 1 heeft als 
uitstroomprofiel VMBO-theoretisch of hoger, leerroute 2 VMBO basis/basis-kader/gemengd en in 
leerroute 3 zullen de leerlingen naar waarschijnlijkheid uitstromen naar Praktijkonderwijs of VSO-
ZML.Tussentijds worden kinderen getoetst d.m.v. Cito toetsen. Deze toetsen geven ons veel 
informatie, die wordt verwerkt in het document: Streefdoelen en ambities op SBO de Brug. In dit 
document staat nauwkeurig beschreven welke doelen zijn bereikt welke ambities gesteld worden en 
welke interventies nodig zijn.

Afhankelijk van het uitstroomprofiel stromen de leerlingen uit naar het vervolgonderwijs. Dit wordt 
vooraf uiteraard goed met de leerlingen en ouders besproken. Zodra bekend is naar welke school de 
leerling gaat zorgt de Brug voor een goede overdracht. Daarnaast houden wij nog een aantal jaren 
contact met de VO-school om te weten hoe de leerling het doet.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 18,2%

PrO 9,1%

vmbo-b / vmbo-k 54,5%

vmbo-(g)t 9,1%

vmbo-(g)t / havo 9,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

zorg goed voor je omgeving

zorg goed voor een anderzorg goed voor jezelf

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Brug is veel aandacht voor sociaal-emotioneel welzijn.

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en gehoord.

We merken op dat in kindgesprekken blijkt dat kinderen zich veilig voelen en dat ze de Brug een fijne 
school vinden.

"Was ik maar eerder hierheen gekomen" is een opmerking van kinderen die regelmatig gehoord wordt.

We merken echter ook op dat kinderen bij het invullen van vragenlijsten moeite hebben met de juiste 
vertaling van de vragen. Hierdoor worden antwoorden gegeven die niet stroken met de beleving. Het is 
fijn te ervaren dat tijdens de kindgesprekken blijkt dat kinderen het anders bedoelen.
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Op de Brug is gekozen voor de volgende methodieken:

• Aan het begin van het schooljaar is veel aandacht voor Goed van Start
• Kwink 

Om het sociaal-emotioneel welzijn in kaart te brengen gebruiken de de lijsten van ZIEN!

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Juvent en Stichting Kinderopvang ZVL, in 
het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

BSO+ en Naschoolse dagbehandeling                                                                                           

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:45 - 11:45  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 14:45  - 

Maandag: BSO+ alleen na schooltijd tot 18.00
Dinsdag: BSO+ alleen na schooltijd tot 18.00
Donderdag: BSO+ alleen na schooltijd tot 18.00
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 06 oktober 2021

Herfstvakantie 25 oktober 2021 29 oktober 2021

Studiemiddag (v.a. 12.15 uur) 16 november 2021

Vrije dag 06 december 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Studiedag 01 juli 2022

Vrije dag 21 juli 2022

Zomervakantie 22 juli 2022 02 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Directeur Maandag t/m vrijdag 8.15 - 17.00 uur

Plv. directeur Maandag, dinsdag en donderdag 8.15 - 17.00 uur

Intern begeleider Maandag, dinsdag en vrijdag 8.15 - 17.00 uur

Leerkracht Maandag t/m vrijdag 8.15 - 17.00 uur

De BSO+ is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en biedt 
buitenschoolse begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met een extra zorgvraag. 
Kinderen die naar de BSO+ komen hebben ondersteuning nodig bij het leren oplossen van problemen, 
sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en het omgaan met frustraties. Deze opvang is er op gericht om 
op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier de vrije tijd te besteden, in een omgeving die veilig en 
voorspelbaar is met kleine groepen (max. 12 kinderen) en gekwalificeerde medewerkers. De naschoolse 
dagbehandeling (NDB) is ook in ons schoolgebouw gehuisvest en biedt intensievere behandeling t.o.v. 
de BSO+. Voor beide faciliteiten geldt dat aanmelding verloopt via de huisarts en/of gemeente.

Over leerlingen van De Brug die de BSO+/NDB bezoeken is er regelmatig overleg over een 
gemeenschappelijke aanpak en afstemming van hun werkzaamheden. Er is sinds schooljaar 2021-2022 
1 BSO+/NDB- groep op De Brug.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de BSO+/NDB op 
telefoonnummer 0114-310779.
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Administratie Maandag, dinsdag en woensdag 8.15 - 16.00 uur

Er zijn op de Brug 3 spreekkamers die elk een aantal dagdelen per week in gebruik genomen worden 
voor behandelingen door verschillende ketenpartners.
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