
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorwoord 

 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
Deze schoolgids van Kindcentrum De Brug is een jaarlijks, informatief document voor ouders, waarin wij onze 
werkwijze voor het komende jaar beschrijven en waarin wij rapporteren over bereikte resultaten. 
Zoals u in de missie van PIT kunt lezen is de nauwe samenwerking met u een belangrijke factor in het 
onderwijs op Kindcentrum De Brug. Het is daarom prettig als u goed op de hoogte bent en blijft van onze 
werkwijze. 
Daarom deze schoolgids. 
Onze werkwijze vloeit voort uit het beleidsplan voor onderwijs en financiën van PIT. Op de website 
www.transparantbeleid.nl vindt u de uitgangspunten en de planning van het beleid van onze school en de 
stichting PIT. 
De school is een stukje van het leven van een kind. Maar ook van de ouders/verzorgers. Wist u dat u in de 
loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 7520 uur toevertrouwt aan de leerkrachten van school? Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het 
kiezen niet eenvoudig. Kindcentrum De Brug heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het 
kiezen van een school voor kwalitatief goed basisonderwijs voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij 
waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij 
de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Leest u hem dan ook a.u.b. kritisch en met aandacht. 
Voor aanvullende informatie en toelichting bent u natuurlijk van harte welkom op onze school of kunt u 
contact met ons opnemen. 
 
Namens het team, 
 
Anneke Goedegebuur  
Directeur onderwijs kindcentra De Brug en De Kim 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Over De Brug 
 
Waar staan wij voor? 
PIT 
- scholen 
- Missie en visie 
- Bestuur 
- Bestuurskantoor 
- Dagelijkse leiding PIT en kindcentra 
 
Identiteit 
Identiteitsbeleving 
 
Kwaliteit 
- Kwaliteitsontwikkeling 
- Cijfermatige informatie (Schoolvenster) 
 
Veilige en zorgzame leeromgeving 
Sociale veiligheid - pedagogisch klimaat 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Sociale vaardigheden (anti-pesten) 
- Afspraken (on)gewenst gedrag leerlingen 
- Afspraken omgaan met (sociale) media 
- Visie pedagogisch klimaat 
- Fysieke veiligheid 
- Veiligheidsplan 
 
Historie 
 
Wetgeving 
 
Leerlingen 
- Nieuwe leerlingen 

o Aanmelding 
o Aanname en beredeneerd aanbod groep 1/2 
o Wennen of eerste schooldag 

 
- Leerlingenondersteuning 

o Bijzondere ondersteuning voor leerlingen 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Aanpak meerbegaafden 

- Schoolarts 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Logopedie 
 
- Schoolloopbaan 

o Rapporten 
o Overgang – blijven zitten 

 
- Voortgezet onderwijs 

 
- Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 
 
 

http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-75037/pagina/onze_scholen.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59417/pagina/missie_en_visie.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59401/pagina/ab-besturen_en_toezicht_houden.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-76994/pagina/contact.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96170/pagina/dagelijkse_leiding.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59413/pagina/identiteit.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86151/pagina/identiteit.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96195/pagina/kwaliteit.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86153/pagina/kwaliteitsontwikkeling.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-80177/pagina/schoolvensterpo.html
http://www.pit-ko.nl/veiligheid
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86155/pagina/sociaal-emotionele_ontwikkeling.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86156/pagina/sociale_vaardigheden.html
http://www.pit-ko.nl/afspraken%20over%20ongewenst%20gedrag%20van%20leerlingen
http://www.pit-ko.nl/afspraken%20over%20omgaan%20met%20media
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-96449/pagina/pedagogisch_klimaat.html
http://www.pit-ko.nl/fysieke%20veiligheid
http://www.brug-zwijndrecht.nl/content/26465/download/clnt/41610_Veiligheidsplan_de_Brug_2015-2016.pdf
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88892/pagina/historie.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/geldigheidsdatum_16-05-2014
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-81039/pagina/aanmelding.html
http://brug-zwijndrecht.nl/content/26465/download/clnt/62295_Beredeneerd_aanbod_groep_1en_2_.pdf
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86605/pagina/eerste_schooldag.html
http://www.pit-ko.nl/bijzondere%20ondersteuning%20voor%20leerlingen
http://www.brug-zwijndrecht.nl/dl-26465-1-46180/download/meldcode_de_brug_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling.pdf
http://www.brug-zwijndrecht.nl/dl-26465-1-54388/download/hoogbegaafdheid_de_brug.pdf
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86606/pagina/schoolarts.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86607/pagina/schoolmaatschappelijk_werk.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-97484/pagina/logopedie.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86608/pagina/rapporten.html
http://www.transparantbeleid.nl/sitescripts/axschoolplan.php?object=dlfilecc&oid=252&fid=1321786164&chksm=608325531
http://www.pit-ko.nl/voortgezet%20onderwijs
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86611/pagina/uitstroomgegevens.html


 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Onderwijs 
Onderwijsklimaat 
- Schoolprofiel - schoolondersteuningsplan 
- Vakgebieden en methodes 
- Asterisk groepen - meergetalenteerde kinderen 
- Onderwijstijd 
Sport en bewegen 
- Sport en spel onder schooltijd 
- Buitenschoolse sportactiviteiten 

 
Bijzondere activiteiten 
- Feesten 
- Uitstapjes 
- Thema’s/projecten 

Ondersteuning van het onderwijs 
- Digitale middelen 
- Bibliotheek op school 

 
Ouders 
- Partnerschap 

o Afspraken (on)gewenst gedrag ouders 
o Ouderraad / contactouders  

- Communicatie met ouders 
o Persoonlijke contactmomenten 
o Communicatiemiddelen 

- Medezeggenschap 
Samenstelling medezeggenschapsraden 

- Vrijwillige Ouderbijdrage 
 
Organisatie 
- Groepsindeling en taakverdeling leerkrachten 
- Vervanging leerkrachten 
- Leerkrachten in opleiding 
- Kinderopvang 
 
Diversen 
- Contact 
- Schooltijden 
- Naar binnen 
- Eten en drinken 
- Jaarkalender 
- Schoolvakanties 
- Verlof voor kinderen 

(Ziek, later naar of eerder uit school?, extra verlof en leerplicht, 
bevoegdheid, procedure, ongeoorloofd verzuim, externe zorgverleners) 

- Besmettelijke ziekten en hoofdluis 
o Besmettelijke ziekten 
o Hoofdluis 

- Sparen en inzamelen 
- Schoolfoto’s 
- Klachtenregeling 

Contactpersoon De Brug 
- Sponsoring 
- Verzekeringen en aansprakelijkheid 

http://www.brug-zwijndrecht.nl/dl-26465-1-53678/download/schoolondersteuningsprofiel_januari_2014.pdf
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-86613/pagina/vakgebieden.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96167/pagina/meergetalenteerden.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87040/pagina/onderwijstijd.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87043/pagina/bewegingsonderwijs.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87044/pagina/buitenschoolse_sportactiviteiten.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87045/pagina/feesten.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87046/pagina/uitstapjes.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87047/pagina/thema.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87053/pagina/digitale_middelen.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-97485/pagina/bibliotheek_op_school.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87054/pagina/ouders.html
http://www.pit-ko.nl/partnerschap
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-98299/pagina/afspraken_gedrag_ouders.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-62521/pagina/or.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88907/pagina/contactmomenten.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/content/26465/download/clnt/62286_communicatieplan2014-2015g%5b1%5d.pdf
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-76211/pagina/medezeggenschap.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-62520/pagina/mr.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88910/pagina/ouderbijdrage.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-62665/pagina/team.html
http://www.pit-ko.nl/vervanging%20van%20leerkrachten
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96139/pagina/praktijkopleiding_studenten.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-62519/pagina/kinderopvang_skz.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/bv-26465-1/bedrijven/pcbs_de_brug.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/bv-26465-1/bedrijven/pcbs_de_brug.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88918/pagina/naar_binnen.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88920/pagina/eten_en_drinken.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/ag-26465-0/agenda
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59427/pagina/schoolvakanties.html
http://www.pit-ko.nl/verlof%20voor%20kinderen
http://www.pit-ko.nl/besmettelijke%20ziekten
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-87242/pagina/hoofdluis.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88888/pagina/sparen_en_inzamelen.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88889/pagina/schoolfotograaf.html
http://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59431/pagina/vragen_en_klachten.html
http://www.brug-zwijndrecht.nl/pg-26465-7-88913/pagina/contactpersoon.html
http://www.pit-ko.nl/sponsoring
http://www.pit-ko.nl/verzekeringen%20en%20aansprakelijkheid

