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Van tevoren
In deze schoolkalender en gids vindt u praktische informatie over het 
lopende schooljaar zoals schooltijden, de ouderbijdrage, de groepsindeling 
en de regels van de school. Ook vindt u een overzicht van belangrijke data. 
Als er gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden of als er nieuwe 
data te melden zijn, verwijzen we u naar de mailberichten en naar de 
website van de school.

Tweede etage 
Hennie Cligge/Anneluus Hiemstra/ 
Sara Blanken    Schakelklas, leerling ondersteuning
Brenda van Oostveen/ 
Marijn van Laar (lio stagiaire)  groep 6
Peter Bloem   groep 4
Simone Ruig   groep 5

Eerste etage:
Lia Koperdraat/Sara Blanken   groep 3
Bart Joosse/Sara Blanken  groep 2/3 
Elin Crone    groep 1-2 A
Ingrid Tervoort/
Marije Hoogland (lio stagiaire )  groep 1-2 B

Begane grond:
Voorschool De Kleine Admiraal   Melissa Franklin/Joan Zinhagel/
    Angelien Poiesz
Nienke Meester/Ellen Knip  groep 7
Ilona Lenselink   groep 8 

Gymzaal De Roos:   Luna Hedges ma-vrij

Buiten de klaslokalen (te bereiken via 020-6182180)
Gym docent    Luna Hedges
Interne begeleiding    Ineke Bunink
Orthopedagoog    Maaike Loosekoot 
Orthopedagoog    Nienke Meester 
Leerling ondersteuning   Hennie Cligge/
    Anneluus Hiemstra/Sara Blanken         
Voorschoolse opvang          Manon Weernink
Schoolopleider en onderzoek coördinator  Bart Joosse
Conciërge    Dennis van Houten
Oudercontactmedewerker   Margareth Barten
Ouder kind adviseur    Nathalie Reeders 
Administratief medewerker   Hanife Gemici
Vertrouwenspersonen   Ineke Bunink 
    en Brenda van Oostveen
Aandachtsfunctionaris   Saskia van Caem
Preventiemedewerker   Cobie Witting
Muziekdocente    Laura Krale
Overblijf coördinator   Patricia Caïro
Directie     Cobie Witting en Saskia van Caem

wk 35 vr   1 Offerfeest

za   2                                     zo   3

wk 36 ma   4 Start nieuwe schooljaar

di  5

wo  6

do  7

vr  8

za   9                                     zo   10

wk 37 ma 11 Deze week startgesprekken / Van Goghmuseum 1-2A en 2

di   12 Van Goghmuseum 1-2B en 2

wo 13 Van Goghmuseum groep 3

do  14

vr  15

za   16                                     zo   17

wk 38 ma 18 Deze week startgesprekken

di  19

wo 20 info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

do 21 infoavond groep 1-2-3

vr  22

za   23                                     zo   24

wk 39 ma 25 Deze week Allard Piersonmuseum gr 4, 5 / Meervaart gr 1, 2, 3 /
Schoolkamp gr 8

di 26 Schoolkamp gr 8

wo 27 Schoolkamp gr 8 / Kinderpostzegels

do 28

vr 29 Studiedag team, kinderen vrij

za   30                                     zo   1

SEPTEMBER



Studenten
De Admiraal de Ruyterschool is een geaccrediteerde academische 
opleidingsschool. We werken samen met de HvA (Hogeschool van 
Amsterdam) en de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) om onze 
toekomstige leerkrachten op te leiden. U zult veel studenten op onze school 
zien! Daarnaast participeert onze school in de academische werkplaats.

Academische opleidingsschool
Met de HvA en de UPvA voeren wij structureel onderzoek uit naar 
relevante school thema’s. We werken in onderzoeks- en ontwikkelgroepen 
met docenten, studenten en teamleden. Thema’s van onderzoek en 
ontwikkeling in 17-18: diversiteit, implementeren Da Vinci gekoppeld aan 
begrijpend luisteren en lezen, schrijfonderwijs, kunst

Informatieochtenden
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? U bent hartelijk welkom 
om eens langs te komen. Voor informatie en een rondleiding kunt u een 
afspraak maken met de directie. 

Daarnaast organiseren we ook informatieochtenden. Deze zijn vanaf
9:00 uur op de volgende data in het schooljaar 2017-2018: wo 20/09,  
do 19/10, ma 13/11, wo 13/12, ma 15/01, ma 19/02, wo 21/03, ma 23/04,  
vr 25/05, di 26/06.

Missie 
Onze slogan is: ‘midden in de straat, midden in het leven’.
De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde 
school die zich blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een 
monumentaal pand in het hart van de Baarsjes. Wij bieden een inspirerende 
en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de 
mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te 
ontwikkelen door in gesprek te gaan met:
• leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en 
zorgbehoeften.
• ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de 
medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon 
als gesprekspartner.
• het team: door voortdurend op een onderzoekende manier aan onze 
kwaliteit te werken.

Pedagogisch klimaat
Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun 
persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te 
verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis 
op te doen van andere culturen en opvattingen. We zorgen op school 
voor een veilige sfeer. De Admiraal de Ruyterschool is een PBS-school 
(Schoolwide Positive Behaviour Support). PBS draagt bij aan een veilige 
school. We moedigen positief gedrag aan. Daarnaast zijn we KIVA school. 
KIVA is een evidence based anti-pestprogramma. Pesten wordt voorkomen 
met dit programma. Als er gepest wordt, werken de kinderen en leerkrachten 
volgens de KIVA methodiek om het pesten direct de kop in te drukken.

za   30                                     zo  1

wk 40 ma  2

di   3 Rijksmuseum groep 8

wo  4 Kinderboekenweek

do  5 Schoolfotograaf / Dag van de leraar / Rijksmuseum groep 6

vr   6 Schoolfotograaf / Rijksmuseum groep 7

za   7                                     zo   8

wk 41 ma 9

di  10

wo 11

do  12

vr  13

za   14                                     zo   15

wk 42 ma 16

di  17

wo 18

do 19 info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

vr  20 Admiraal Presenteert

za   21                                     zo   22

wk 43 ma 23 Herfstvakantie

di 24 Herfstvakantie

wo 25 Herfstvakantie

do 26 Herfstvakantie

vr  27 Herfstvakantie

za   28                                     zo   29  Wintertijd

wk 44 ma  30

di  31

OKTOBER



Kinderraad
Er is sinds 2011 op school een actieve kinderraad. De raad bestaat uit 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. De kinderraad vergadert met de 
directie zo’n vier keer per jaar.
De kinderraad heeft zich de afgelopen jaren met de volgende zaken bezig 
gehouden:
• het ontwikkelen van de schoolregels
• het ontwikkelen van beleid over gezond eten en drinken op school
• de organisatie van de jaarlijkse ‘ouders geven les week’

Aanmelden
Het toelatingsbeleid voor de 4 jarige kinderen voor alle basisscholen in 
Amsterdam is als volgt: ouders in de gehele stad krijgen in hun directe 
woonomgeving op minimaal acht  scholen voorrang. Ouders melden hun 
kind aan bij de basisschool van hun eerste voorkeur en geven hierbij in 
volgorde van voorkeur meerdere scholen op. De toedeling van plaatsen 
verloopt stadsbreed gelijktijdig en geautomatiseerd. Ouders kunnen hun 
kind aanmelden vanaf het moment dat het 2 jaar en voordat het 3 jaar en 
2 maanden is. Het moment van aanmelden in deze periode 
speelt geen rol bij de plaatsing: de aangemelde kinderen (die in 
een bepaalde periode 4 jaar worden) worden op 3 momenten 
per jaar geplaatst. Ouders weten uiterlijk 6 maanden voordat 
hun kind 4 jaar wordt op welke school van hun voorkeur een 
plaats beschikbaar is.

Groepssamenstelling
Om de grootte van de school te reguleren kunnen we niet garanderen 
dat een bestaande groep ongewijzigd blijft. Het is gebleken dat soms een 
bestaande groep gewijzigd moet worden: een groep wordt opgebroken 
en herverdeeld, er moet een combinatiegroep gevormd worden of 
twee kleine groepen worden één grote groep. In samenwerking met 
directie, interne begeleiding en betrokken groepsleerkrachten wordt de 
groepssamenstelling gemaakt. De school informeert de MR hier over en 
vraagt feedback.

Voorschool
Wij vormen samen met de peuterspeelzaal ‘de Kleine Admiraal’ een 
voorschool. De peuters van de Kleine Admiraal stromen in principe op 
vierjarige leeftijd door naar de Admiraal de Ruyterschool. 
Wilt u informatie over plaatsing van uw peuter op de peuterspeelzaal dan 
kunt u contact opnemen met de speelzaal of met AKROS.

De Kleine Admiraal   Stichting AKROS
Bestevaerstraat 42, Amsterdam   Balboastraat 20b-4, Amsterdam 
06-31952512    020-5893340

Onderbouw
Voor de jongere kinderen hechten we veel belang aan spelenderwijs 
leren binnen betekenisvolle thema’s, om zo de algemene ontwikkeling te 
stimuleren. Wij sluiten door middel van uitdagende en goed ingerichte 
hoeken aan bij de ervarings- en belevingswereld van kinderen. Er wordt 
gewerkt met een dagkalender en een keuzebord om het zelfstandig werken 
te bevorderen. De vorderingen van uw kind in deze groepen worden 
twee keer per jaar besproken. De kleuters ontvangen aan het eind van de 
kleuterperiode hun eerste rapport.

Middenbouw en bovenbouw
Per schooljaar wordt voor groep 3-8 twee keer een rapport aangeboden 
waarin de vorderingen van de kinderen zijn aangegeven. De vorderingen 
worden besproken tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken. 

wk 44 wo  1

do  2

vr   3

za   4                                     zo   5

wk 45 ma   6

di   7

wo  8 nationaal schoolontbijt / leskist Hindoeïsme 8-15 november

do  9

vr  10

za   11                                     Sint Maarten zo   12

wk 46 ma 13 deze week oudergesprekken / info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

di  14

wo 15

do 16

vr  17 start week van de media wijsheid

za   18                                     zo   19
wk 47 ma 20 dag van de rechten van het kind

di 21

wo 22

do 23

vr  24 einde week van de mediawijsheid

za   25                                     zo   26

wk 48 ma 27 Studiedag team, kinderen vrij

di 28

wo 29

do 30 infoavond groep 8 Kernprocedure

NOVEMBER



Huiswerk
Wij willen op de Admiraal graag bereiken dat, met het oog op het 
voortgezet onderwijs, de kinderen zelfstandig leren, plannen en werken. 
Huiswerk in de midden- en bovenbouw past daarbij. Soms is het zo dat 
kinderen ook huiswerk krijgen in groep 3 en 4. U kunt dan denken aan het 
maken van ‘leeskilometers’ om te leren vlot en vloeiend te lezen. Dit gaat in 
overleg met de leerkracht.

Voortgezet onderwijs
Met een gevuld rugzakje op cognitief en sociaal gebied, vertrekken onze groep 
8 kinderen aan het eind van het schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs! 

Hoe komen wij tot ons advies voor het VO?  
Het belangrijkste uitgangspunt is dat elk kind uitstroomt op eigen niveau.
• In groep 6 en 7 wordt tijdens de leerlingbespreking tussen leerkracht en 
intern begeleider het mogelijke uitstroomniveau besproken. De directie 
wordt hiervan op de hoogte gesteld en tijdens rapportgesprekken wordt dit 
met ouders besproken.
• Aan het eind van groep 7 wordt met de directie, intern begeleider 
en leerkracht van groep 7, het voorlopig advies bepaald a.d.h.v. het 
leerlingvolgsysteem en de entreetoets en dit wordt besproken met het kind 
en de ouders.
• In groep 8 volgen we de kernprocedure van Amsterdam. Donderdag 30 
november  is er voor de ouders van groep 8 een informatieavond op school 
over het VO en de kernprocedure.
• Het definitief advies in groep 8 wordt vastgesteld door de leerkrachten 
van groep 7 en 8, intern begeleider en de directie ook a.d.h.v. het 
leerlingvolgsysteem en de entreetoets.
• Aan het eind van het kalenderjaar in groep 8 wordt het advies VO gedeeld 
met de ouders en het kind.
 
Eindtoets groep 8
 School landelijk 
2015 535,7 534,8
2016 533,5 535,5
2017 536,9 535,1

De school kenmerkt zich door een grote 
diversiteit. Dat betekent in de praktijk ook 
een grote diversiteit in niveau. Het lukt ieder 
jaar goed om de kinderen op een school te 
plaatsen die bij hen past en waar ze zich verder 
kunnen ontplooien. De score van onze school 
is een gemiddelde: een aantal leerlingen 
hebben een aangepast leerniveau en zij tellen 
niet mee voor dat gemiddelde. Ook na het 
schooljaar 2016 - 2017 waaieren onze groep 
8 leerlingen weer uit over de hele stad: 3x 
VMBO-b , 1x VMBO-b lwo , 1x VMBO-kb, 
1x VMBO-T,  3x VMBO T/HAVO, 2x HAVO, 
1x HAVO/VWO, 5x VWO en 1x Kopklas.
 
Wilt u meer weten over onze prestaties en ondersteuning: Rapport van 
bevindingen Kwaliteitsonderzoek Basisschool Admiraal de Ruyter.

Hup-Twee-Drie-Vier!
Op maandag en vrijdag maken we voor het bewegingsonderwijs 
gebruik van de gymzaal in basisschool De Roos. De leerlingen van de 
onderbouwgroepen maken gebruik van het speellokaal. 
• Kledingvoorschriften
Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding. Bovendien zijn uit 
oogpunt van hygiëne gymschoenen in de zaal verplicht. Sieraden moeten 
uit veiligheid worden afgedaan. Tip: zet de naam van uw kind in alle 
gymspullen en laat sieraden thuis.

DECEMBER

wk 48 vr  1 kerstvakantie

za  2                                     zo   3

wk 49 ma 4

di  5 Sinterklaas, middag vrij

wo 6

do 7

vr 8

za 9                                     zo   10

wk 50 ma 11

di  12

wo 13 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

do 14

vr  15

za   16                                     zo   17

wk 51 ma 18

di 19

wo 20

do 21 Kerstviering

vr  22 Middag vrij

za  23                                     zo   24

wk 52 ma 25 Kerstvakantie, eerste Kerstdag

di 26 Kerstvakantie, tweede Kerstdag

wo 27 Kerstvakantie

do 28 Kerstvakantie

vr  29 Kerstvakantie

za  30                                     zo   31



Ouders
Het is onze overtuiging dat een effectieve samenwerking met de ouders 
onontbeerlijk is. We maken onderscheid in ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid wil zeggen dat u als ouder meeleeft 
met het wel en wee van uw kind. Om daar een goede invulling aan te geven 
hechten wij als school er aan om een goed contact met u  te onderhouden. 
De ouders zijn daarin een onmisbare schakel. Als ouders en school hebben 
we elkaar gedurende de hele schoolperiode nodig: als partners in de 
opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad of in de ouderraad 
op school, als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.
Voor een optimaal schoolverloop van uw kind is het belangrijk dat wij 
elkaar regelmatig van informatie voorzien over: talentontwikkeling, 
leervorderingen of eventuele stagnaties, over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind, zijn of haar thuissituatie en dergelijke. 
Ouderparticipatie is ook een aspect van ouderbetrokkenheid. Bij 
ouderparticipatie gaat het er over hoe u zich daadwerkelijk kunt inzetten 
voor de school. Op onze school kunt u bijvoorbeeld participeren door:
• zo nu en dan als vrijwilliger mee te gaan met uitstapjes
• hulp te bieden bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld versieren met Sint of Kerst
• zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad
• een workshop te verzorgen in de groep over een specifiek thema,  
bijv. over uw beroep 

Contact momenten
Aan het begin van het schooljaar voert u samen met uw kind en met 
de leerkracht een startgesprek. Een startgesprek voeren we ook met 
de ouders van nieuwe leerlingen. In de loop van het jaar volgen nog 
meer contactmomenten over uw kind; 10 minuten gesprekken en 
rapportgesprekken. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. 

• Donderdag 21 september is er een extra ouderavond voor de groepen 1-2-3
• Donderdag 30 november is er een extra ouderavond voor groep 8 over 
de kernprocedure
• Donderdag 8 maart organiseren we een informatie thema avond voor de 
groepen 1 t/m 8.

wk 1 ma   1 Kerstvakantie / Nieuwsjaarsdag

di   2 Kerstvakantie

wo 3 Kerstvakantie

do  4 Kerstvakantie

vr  5 Kerstvakantie

za  6                                     zo   7

wk 2 ma 8 Deze week oud hollands spel groep 4 en 5

di  9

wo 10

do 11

vr 12

za 13                                     zo   14

wk 3 ma 15 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

di  16

wo 17 Rijksmuseum groepen 1-2A en 2

do 18 Rijksmuseum groep 3

vr  19 Rijksmuseum gr 1-2B en 2 / Admiraal presenteert

za   20                                     zo   21

wk 4 ma 22

di 23

wo 24 Start nationale voorleesweken

do 25

vr  26

za  27                                     zo   28

wk 5 ma 29

di 30

wo 31

JANUARI



• Oudercontactmedewerker
Onze oudercontactmedewerker is Margareth Barten. Zij organiseert 
bijeenkomsten voor ouders over opvoedthema’s en ontwikkeling van 
kinderen. Ze werkt o.a. samen met Ouder en Kind Adviseur en GGD.  
De VVE thuis (vroeg- en voorschoolse educatie thuis) bijeenkomsten  
voor de voorschool en groep 1 worden door haar verzorgd. U kunt haar 
bereiken via 06-12611106 of ocmadmiraalderuyter@akros-amsterdam.nl 

• Medezeggenschapsraad en ouderraad
Ook aan onze school is een MR verbonden. In deze raad zitten ouders en 
leerkrachten. De directie van de Admiraal is adviserend lid. De MR vergadert 
zo’n vijf keer per jaar en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en/of 
de directie over allerlei schoolaangelegenheden. 
De OR wordt gevormd door een groep ouders en bespreekt allerlei 
onderwerpen van het schoolleven. De OR vergadert zo’n vier keer per jaar 
met de directie. 

Ouderbijdrage
Aan alle ouders wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Dit geld is 
bestemd voor de organisatie van extra activiteiten zoals schoolreisje en 
schoolkamp in groep 8. Mocht u de ouderbijdrage niet betalen dan kunnen 
wij helaas het schoolreisje voor uw kind niet bekostigen.

Tarieven schooljaar 2017-2018:
• voor de groepen 1 t/m 4  € 40,- per leerling
• voor de groepen 5 t/m 7  € 50,- per leerling
• voor groep 8   € 65,- per leerling
U kunt dit bedrag overmaken op de rekening van de ouderraad:
NL52 INGB 0653 0972 71

Vergoeding
De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag 
inkomen. Zie voor meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl

Directie
De Admiraal de Ruyterschool en de St. Jan zijn buur-scholen en vallen ook 
onder hetzelfde schoolbestuur Asko. Evenals de Boomgaard in Bos en 
Lommer. De schoolteams participeren in gezamenlijke projecten en/of 
studiedagen. Saskia van Caem en Cobie Witting vormen de directie van de 
Admiraal de Ruyterschool. De heer J.W. van Schendel is contactpersoon 
namens het bestuur. Het adres van ons schoolbestuur is:

ASKO bestuurskantoor
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
020-3013888
www.askoscholen.nl

Schooltijden
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
• Op woensdag 8.30 - 12.00 uur

Inloop en uitloop 
De deuren gaan om 8.20 uur en 13.10 uur open. We vragen u op tijd te 
komen, zodat we om 8.30 uur en 13.15 uur kunnen starten. Te laat komen is 
erg vervelend voor uw kind, voor de andere kinderen en voor ons. 
De groepen 1-2-3 zitten op de 1e etage. Beide toegangsdeuren gaan open 
voor de ouders van de groepen 1-2-3 om 15.10 uur en op woensdag om 
11.55 uur. Zo hebben de ouders rustig de tijd om naar de klas te lopen om 
hun kind op te halen. De leerlingen van 1-2-3 die tussen de middag niet 
overblijven, komen met de groepsleerkracht om 12.00 uur naar beneden. 
De rest van de groepen komen om 15.15 uur en woensdag om 12.00 uur 
met hun groepsleerkracht naar beneden. 

wk 5 do  1

vr 2

za  3                                     zo   4

wk 6 ma 5

di  6

wo 7

do 8

vr 9

za 10                                     zo   11

wk 7 ma 12

di  13

wo 14

do 15

vr  16

za   17                                     zo  18

wk 8 ma 19 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

di 20

wo 21

do 22

vr  23 Studiedag team, kinderen vrij

za  24                                     zo   25

wk 9 ma 26 Voorjaarsvakantie

di 27 Voorjaarsvakantie

wo 28 Voorjaarsvakantie

FEBRUARI



Voorschoolse opvang
Er is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorschoolse opvang 
verzorgd door Manon Weernink. U dient van te voren aan te geven wanneer 
uw kind naar de voorschoolse opvang gaat. Dit kan tot uiterlijk de avond van 
te voren voor 22.00 uur. Dit kan gemakkelijk door een mail te sturen naar 
manonweernink@outlook.com. De prijzen voor de voorschoolse opvang 
zijn per keer € 3,-. U kunt gebruik maken van een kaart voorschoolse opvang:
5 x voorschoolse opvang € 15,-. 10 x voorschoolse opvang € 30,-.

U kunt het geld voor de kaart voorschoolse opvang overmaken op 
IBAN nummer NL 32 INGB 0653 0876 40 t.n.v. overblijf Admiraal 
de Ruyter, onder vermelding van: de naam van uw kind(eren) en de 
groep(en) en de naam ‘voorschoolse opvang’. U moet voorafgaand aan de 
voorschoolse opvang de kaart gekocht hebben.

Overblijven
De school biedt de kinderen de gelegenheid om tussen de middag over te 
blijven. Dit wordt verzorgd door een groep vrijwilligers van de Admiraal. 
Kinderen blijven in hun eigen klas over met een vaste overblijfkracht. Ook 
spelen de kinderen onder toezicht buiten of binnen als het weer slecht is. 

We bieden qua betaling de volgende twee opties:

• Jaarkaarten  
€ 48,- 1 dag in de week
€ 96,- 2 dagen in de week
€ 144,- 3 dagen in de week
€ 192,- 4 dagen in de week 

Wilt u gebruik kunnen maken van 
de voordelige jaarkaart moet u het 
geld voor de start van het schooljaar 
hebben overgemaakt. 
U kunt het bedrag overmaken op 
IBAN nummer: 
NL32 INGB 0653 0876 40 t.n.v. 
overblijf Admiraal de Ruyter, onder 
vermelding van de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en).

• Strippenkaarten
€ 2,50 1x overblijven
€ 7,- 4x overblijven
€ 17,50 10x overblijven
€ 35,- 20x overblijven

Deze strippenkaart betaalt u vooraf 
totdat de strippenkaart weer op is. 
Als de strippenkaart op is, krijgt u 
een briefje mee. 
U kunt het geld voor een strippen-
kaart overmaken op IBAN nummer 
NL 32 INGB 0653 0876 40 t.n.v. 
overblijf Admiraal de Ruyter, onder 
vermelding van: de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en). U moet 
voorafgaand aan het overblijven de 
strippenkaart gekocht hebben.
 

Naschoolse opvang
’t Trammetje  Baarsjesweg 12, 020-6186165 
De Bengel  Admiraal de Ruijterweg 82 / 
  Willem de Zwijgerlaan 71-73, 020-6890365 
BSO De Roos  Jan van Galenstraat 105, 06-46472696
KidTopia   Marcantilaan 499, 020-4868732
KDV Fantasieland  Witte de Witstraat 136, 020-7557973
BSO Fantasieland  Jan van Galenstraat 181, 020-3635215
BSO Omarm Mij  Adm de Ruijterweg 60H, 06-28444151

Naschoolse activiteiten  
Voor alle leerlingen zijn er naschoolse activiteiten van ongeveer 15.15 -16.15 uur. 
Gedurende periodes van ongeveer acht weken vindt er op enkele middagen 
na schooltijd activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen uit een 
breed aanbod. Wij vinden deze naschoolse activiteiten een belangrijke 
aanvulling op ons onderwijsprogramma. U ontvangt een uitnodiging als uw 
kind is ingedeeld voor een bepaalde activiteit. 

Let op de aparte brochures en inschrijfformulieren die in de groepen 
worden uitgedeeld!  Voor vragen over naschoolse activiteiten kunt u contact  
opnemen met Peter Bloem: p.bloem@askoscholen.nl 

wk 9 do  1 Voorjaarsvakantie

vr   2 Voorjaarsvakantie

za  3                                     zo   4

wk 10 ma 5

di  6

wo 7

do 8 info-thema avond groep 1 t/m 8

vr 9

za 10                                     zo   11

wk 11 ma 12

di  13

wo 14 Scheepvaartmuseum groep 4 en 5

do 15 Artis groep 6, 7, 8

vr  16

za   17                                     zo   18

wk 12 ma 19

di 20

wo 21 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

do 22 Kunstschooldag groep 8

vr  23

za  24                                     zo   25 Zomertijd

wk 13 ma 26

di 27 Admiraal presenteert

wo 28

do 29

vr 30 Goede Vrijdag

za  31                                     zo   1 Pasen

MAART



Vakantierooster en studiedagen in 2017-2018
Herfst   23-10-17 t/m 27-10-18
Sint   05-12-17 middag vrij
Kerst   22-12-17 middag vrij
Kerstvakantie  25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaar   26-02-18 t/m 02-03-18
Goede vrijdag en Pasen 30-03-18 en 02-04-18
Koningsdag  27-04-18
Meivakantie  30-04-18 t/m 11–5-18
Pinksteren  21-05-18 
Juniweek   11-06-18 t/m 15-06-18
Kinderen vrij  20-7-18
Zomer vakantie  23-07-18 t/m 31-08-18

Studiedagen team, kinderen vrij 
vrijdag 29-09-2017, maandag 27-11-2017, vrijdag 23-02-2018, 
dinsdag 03-04-2018. 

Schoolverzuim en buitengewoon verlof
Is uw kind ziek of te laat? 
Belt u dan voor 08:20 uur naar school: 020-6182180 
Zo hoeven wij de lessen in de groepen niet te storen om uw kind te laat of 
ziek te melden bij de leerkracht.
Verlof 
Toestemming voor schoolverzuim dient u van tevoren bij de directie 
aan te vragen. In de leerplichtwet is aangegeven dat de schoolleiding 
toestemming voor verlof mag geven mits er sprake is van gewichtige 
omstandigheden. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: extra verlof 
wegens familieomstandigheden zoals huwelijk, overlijden of jubileum. 
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim en veelvuldig 
te laat komen door te geven aan de leerplichtambtenaar. U kunt opgeroepen 
worden door de leerplichtambtenaar. Leerplicht gaat ervan uit dat kinderen 
voldoende vakantiedagen in een schooljaar hebben, waardoor extra vakantie 
nooit toegekend wordt.

Film en fotografie
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om van de kinderen groeps- en 
portretfoto’s te maken. Een foto met broertjes en zusjes kan ook.  
U krijgt van tevoren bericht over zijn komst. We maken regelmatig foto’s 
en video’s van leerlingen tijdens allerlei activiteiten, onder andere voor de 
website of op facebook. U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met 
beeldmateriaal omgaan. We gaan ervan uit dat u hier geen bezwaren tegen 
heeft. Is dit wel zo, neemt u dan contact op met de directie. 

Privacy gevoelige informatie
Onze school verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij 
haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. 
begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens 
is de wet persoonsbescherming persoonsgegevens van toepassing. 
Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document 
is in te zien bij de administratie of te raadplegen op de website van het 
schoolbestuur. www.askoscholen.nl

Zeg ‘ns aaaaaaa…
De schooltandarts, mevrouw Willemse, komt halfjaarlijks de gebitten van 
de door de ouders daarvoor aangemelde kinderen controleren en zo nodig 
behandelen. Aan nieuwe ouders wordt bij de intake gevraagd of zij gebruik 
willen maken van deze dienst. 020-6166332

za  31                                     zo   1 Pasen

wk 14 ma 2 Pasen

di  3 Studiedag team, kinderen vrij

wo 4

do 5 Bezoek aan de tuinen van Jan 1-2 A en B

vr 6

za 7                                     zo   8

wk 15 ma 9

di  10

wo 11

do 12 Bezoek aan de tuinen van Jan 2/3 en 3

vr  13

za   14                                     zo   15

wk 16 ma 16

di 17

wo 18

do 19

vr  20 Koningsspelen

za  21                                     zo   22

wk 17 ma 23 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

di 24

wo 25

do 26

vr  27 Koningsdag

za  28                                     zo   29

wk 18 ma 30 Meivakantie

APRIL



Culturele, beeldende en kunstzinnige vorming
In het schooljaar 2017-2018 werken we 4 periodes met de thema’s van 
Da Vinci. Da Vinci is een geïntegreerde zaakvakkenmethode waarin 
thematisch de leerlijnen van o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
techniek en een levensbeschouwing worden aangeboden. De bouwen
(groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8) werken hierin samen. Komend 
schooljaar hebben we ook een stagiaire beeldende vorming. Zij gaat 
samen met ons uitzoeken hoe we de Kreeja activiteiten kunnen laten 
aansluiten op de Da Vinci thema’s. Ook  musea bezoeken en uitstapjes 
zijn toegespitst op de Da Vinci thema’s die dit jaar in 4 periodes worden 
aangeboden. We bezoeken o.a. het Rijksmuseum met Help de muziek is 
zoek! voor de onderbouw en Jij en de gouden eeuw voor de bovenbouw. 
Verder bezoekt de onderbouw een voorstelling in de Meervaart en het 
van Goghmuseum, gaat de middenbouw naar het Scheepvaart museum 
en het Alard Piersonmuseum, en de bovenbouw bezoekt Artis. Op school 
hebben we vanaf groep 1 een methodische lijn ontwikkeld waarbinnen 
kinderen leren presenteren. Van al dit moois kunt u genieten tijdens de 
‘Admiraal Presenteert!’ Zie de data in de kalender.
 
Onze kinderen krijgen muziekles in alle groepen en daarnaast wordt op 
dinsdag in groep 3 t/m 8 muziekles verzorgd door een vakdocent.
De uitstapjes en activiteiten staan grotendeels in de kalender. Zo niet…
dan ontvangt u op tijd een bericht van ons via de mail.

Schoolkamp en schoolreis
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Voor alle 
andere groepen wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd.  
Datum en bestemming leest u in onze nieuwsberichten.

Veiligheid en geborgenheid
Iedereen hoort zich veilig te voelen op school! Als je als kind ergens mee 
zit, kun je naar juf Brenda van Oostveen en juf Ineke Bunink. 
Zij zijn vertrouwenspersoon van de school. Dit betekent dat ze vooral 
luisteren naar jouw verhaal.

Daarnaast kunnen ouders en teamleden ook terecht bij Brenda van 
Oostveen en Ineke Bunink. Ook kunnen zij verder verwijzen naar de 
vertrouwenspersoon binnen de ASKO:
• Mevrouw M. de Beurs, telefoon 0251-319405  mmdebeurs@ziggo.nl
• De heer B. Dieker, telefoon 020-6929722  bendieker@gmail.com

De ASKO hanteert een klachtenprocedure en deze kunt u vinden op 
www.askoscholen.nl/overasko/klachten

Op school is Cobie Witting de preventiemedewerker en veel leerkrachten 
en overblijfkrachten zijn opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulpverlener). 
Zij verlenen eerste hulp bij kleine en grotere ongelukken en blessures.
Elk jaar wordt er door de BHV-ers een ontruimingsoefening gedaan.
De brandmeldinstallatie wordt maandelijks door de preventiemedewerker 
getest. De school is verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van 
geweld in huiselijke kring. T.a.v. signalen van geweld in huiselijke kring is een 
aandachtsfunctionaris aangesteld: Saskia van Caem.

wk 18 di  1 Meivakantie

wo 2 Meivakantie

do 3 Meivakantie

vr  4 Meivakantie

za 5                                     Bevrijdingsdag zo   6

wk 19 ma 7 Meivakantie

di  8 Meivakantie

wo 9 Meivakantie

do 10 Meivakantie / Hemelvaartsdag

vr  11 Meivakantie

za   12                                     zo 13 Moederdag

wk 20 ma 14

di 15 Schoolreis groep 6, 7

wo 16 Start Ramadan

do 17 Schoolreis groep 4, 5

vr 18

za  19                                     zo  20 Pinksteren

wk 21 ma 21 Pinksteren

di 22

wo 23

do 24

vr  25 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

za  26                                     zo   27

wk 22 ma 28

di 29

wo 30

do 31

MEI



Verzekeren
Wij adviseren u dringend om een WA-verzekering voor particulieren af te 
sluiten. Als uw kind iets van school of van een medeleerling vernielt of bij 
een ander letsel veroorzaakt, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor 
de kosten. Het kan soms om hoge bedragen gaan. Ouders van leerlingen 
die schade of letsel veroorzaken, worden door de school hiervan in kennis 
gesteld. De kinderen dienen verzekerd te zijn voor ziektekosten. 

Voor de zekerheid
Laat uw kinderen geen kostbare dingen, geld, of sieraden mee naar 
school nemen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het verliezen 
of het stukgaan van spullen. De school is hier ook niet voor verzekerd. 
Gevonden voorwerpen, worden vier weken op school bewaard in een 
krat bij de hoofdingang.

Ha-ha-tsjie!
Als u uw kind naar school brengt, mag uw huisdier niet naar binnen. 
Sommige mensen zijn hier allergisch voor.

Gezondheid
• Voor het gezonde pauzehapje (rond tienen) en overblijf geeft u uw kind 
eten en drinken mee. Wij hechten aan een gezonde lunch: bruin brood, 
groente en/of fruit en water. 
• Koek, snoep, koolzuurhoudende en energydranken zijn niet toegestaan. 
• Roken is slecht voor de gezondheid! Helpt u mee onze leerlingen het 
goede voorbeeld te geven? Roken voor de school wordt niet op prijs gesteld.

Gefeliciteerd!
Uw kind is jarig en mag trakteren! We stellen een gezonde traktatie zeer op 
prijs! Als de traktatie erg omvangrijk is, mogen de kinderen op school iets 
opeten en geeft de leerkracht de rest mee naar huis.

Petje af!
Het is niet toegestaan om in de klas een pet te dragen.

Luizencontrole.
Vriendelijk verzoek om iedere 
laatste zaterdag van een vakantie 
uw kind te controleren op hoofdluis 
c.q. neten. In de praktijk blijkt dit 
een goede methode om hoofdluis 
tot het minimum te beperken.

Trrrring
Ouders kunnen redenen hebben 
om hun kind een mobiele telefoon 
mee te geven. Op school is de 
regel: de hele dag uit en opbergen. 
Het meenemen van een mobiele 
telefoon is geheel voor eigen 
risico. Tijdens schoolreisjes en 
schoolkamp is het meenemen van 
mobiele telefoons niet toegestaan.

wk 22 vr 1

za  2                                     zo  3  

wk 23 ma 4 Deze week bezoek schooltuinen gr 4 en 5

di  5

wo 6

do 7

vr  8 Admiraal presenteert

za  9                                     zo  10

wk 24 ma 11 Juni vakantie

di 12 Juni vakantie

wo 13 Juni vakantie

do 14 Juni vakantie

vr  15 Juni vakantie

za  16                                     zo  17 Vaderdag

wk 25 ma 18

di 19

wo 20

do 21

vr  22

za  23                                     zo  24

wk 26 ma 25

di 26 Info nieuwe ouders v.a. 9.00 uur

wo 27

do 28

vr 29 Schoolreis 1-2-3

za  30                                     zo  1

JUNI



Ouder- en kindadviseur (oka)
Nathalie Reeders is  werkzaam als ouder kind adviseur op onze school en in 
uw wijk. U kunt bij haar terecht met kleine en grote vragen over opvoeden 
en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. 
Maar ze geeft ook tips om uw kind beter te laten eten of slapen of om een 
leuke activiteit na school te vinden. Ze kijkt samen met u wat er nodig is. 
Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, 
maakt u samen een plan. Ze kan uw kind ook helpen met tips, gesprekken  
of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. 
Als ouder kind adviseur maakt zij deel uit van het ouder kind team Baarsjes 
& Oud-west. In dit team werken jeugdartsen en jeugdpsychologen.  
Zij is onafhankelijk van school en gaat zorgvuldig om met uw informatie. 
Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Nathalie is 
dinsdagochtendaanwezig op school. U kunt haar bereiken via 06-12784544 
of  via mail: n.reeders@oktamsterdam.nl.  Voor meer informatie:  
www.oktamsterdam.nl.

Bent u up-to-date?
Regelmatig ontvangt u mailberichten van school. Hierin kunt u activiteiten 
van de groepen volgen, belangrijk nieuws en personele mededelingen lezen. 
Ook vindt u regelmatig een reminder voor belangrijke data. Vriendelijk 
verzoek om bij verandering van uw emailadres dit door te geven aan de 
leerkracht of de administratie. Wilt u meer algemene informatie over school 
bekijk onze website: www.admiraalderuyterschool.nl of bekijk (en like) de 
facebookpagina van Admiraal de Ruyterschool:  
www.facebook.com/admiraalderuyterschool.nl

Kwaliteitszorg
Wij gaan er als school voor om goed en kwalitatief onderwijs te verzorgen. 
Wij hebben u en de kinderen daarbij nodig: jaarlijks verspreiden wij een 
enquête onder de ouders en de leerlingen van groep 7 en 8 met vragen 
waarin we om kritische feedback vragen. De uitslag van de enquête wordt 
gedeeld met de kinderen in de leerlingenraad, de ouders, de OR en de MR. 
Dit levert altijd punten ter verbetering op die we graag ter harte nemen.

Leerlingbegeleiding 
De intern begeleider, Ineke Bunink, bewaakt de ondersteuning in de klas van 
alle leerlingen. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door: 
• eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling)
• gesprekken over de leerling met de groepsleerkracht
• het volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys (o.a. van de Cito-toetsing) 
De intern begeleider bekijkt, samen met de groepsleerkracht of de leerling 
een adequate ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal 
en emotioneel gebied. De leerkracht maakt onder begeleiding van de intern 
begeleider groepsplannen voor rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast 
worden er voor de kinderen die meer nodig hebben (extra uitdaging of 
extra herhaling) plannen gemaakt.

Voor passende ondersteuning aan leerlingen is de samenwerking tussen 
ouders en school essentieel. Hoe komt een hulpvraag voor een kind tot 
stand en hoe gaat school hiermee om?
• De leerkracht en intern begeleider komen tot de conclusie dat een leerling 
meer nodig heeft dan extra uitdaging of extra herhaling in de groep.  
De leerkracht bekijkt samen met de ouders welke ondersteuning de leerling 
nodig heeft en hoe externen eventueel ingeschakeld kunnen worden.

wk 26 za  30                                     zo  1

wk 27 ma 2 A4daagse

di  3 A4daagse

wo  4 A4daagse

do  5 A4daagse

vr  6

za   7                                     zo  8

wk 28 ma 9

di 10

wo 11

do 12

vr  13

za  14                                     zo   15

wk 29 ma 16 afscheidsavond

di 17

wo 18

do 19 Laatste schooldag

vr  20 Kinderen vrij

za  21                                     zo   22

wk 30 ma 23 Zomervakantie

di 24 Zomervakantie

wo 25 Zomervakantie

do 26 Zomervakantie

vr  27 Zomervakantie

za  28                                     zo   29

wk 31 ma 30 Zomervakantie

di 31 Zomervakantie tot 1 september 

JULI



• Ouders komen tot de conclusie dat hun kind meer nodig heeft.  
Zij kunnen een afspraak maken met de leerkracht en/of intern begeleider 
en gezamenlijk op zoek gaan welke hulp er binnen of buiten de school 
aanwezig is. 
• Indien ouders zelf hulp inschakelen en de ondersteuning van school 
nodig hebben verloopt het contact met de externe hulpverlening via de 
intern begeleider.

• Kinderen met een onderwijsarrangement
Het onderwijsarrangement is bedoeld voor leerlingen die specifieke 
onderwijsbehoeften hebben. Bijvoorbeeld voor een leerling met een 
psychiatrische stoornis; een spraak-taalstoornis; een leerling die langdurig 
ziek of slechtziend is. De Admiraal staat positief tegenover het bevorderen 
van de integratie van kinderen met bovenstaande problematiek op 
een reguliere basisschool. Belangrijk voor het slagen op de reguliere 
basisschool van het betreffende kind is de open en constructieve 
communicatie en samenwerking met de ouders en ambulant begeleider(s)
van het kind. De intern begeleider bewaakt dit proces. 
• Zorgbreedteoverleg
Op school wordt er op diverse manieren leerlingenzorg geboden aan de 
kinderen. Deze zorg wordt in 1e instantie in de klas door de leerkracht 
zelf geboden. Daarnaast is er buiten de klas ook veel aanbod in zorg: 
logopedische screening, ouder kind adviseur en remedial teaching .  
Een school heeft door het bieden van deze zorg, veel contact met externe 
instanties. Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van 
een kind zo goed mogelijk te stroomlijnen, is er vijf keer per schooljaar 
zorgbreedteoverleg. Dit is een multidisciplinair overleg.  
De deelnemers zijn: de GGD/schoolarts, de ouder en kind-adviseur, 
de leerplichtambtenaar, de intern begeleider en de directie van 
school. Tijdens een dergelijk overleg wordt de beste zorgroute voor 
een kind besproken. De Admiraal meldt altijd aan betreffende ouders 
of een kind ingebracht wordt tijdens dit overleg. De leerlingen met 
structurele extra ondersteuning worden standaard ingebracht tijdens het 
zorgbreedteoverleg.
• Overdrachtsrapport voor nieuwe school
Wanneer een leerling om welke reden dan ook de school verlaat 
zal de intern begeleider in overleg met de betrokken leerkracht een 
overdrachtsrapport opstellen (met rapportgegevens, gegevens over 
eventuele extra hulp, toetsgegevens en een overzicht van de gebruikte 
methoden) ten behoeve van de ontvangende school en de ouders. 
Zo kunnen eventuele aansluitingsproblemen op de ‘nieuwe school’ 
beperkt blijven. Er is altijd contact tussen de nieuwe school en de intern 
begeleider of leerkracht.
• Een klas overslaan en doubleren
Het komt soms voor dat een kind een klas voor de tweede keer doet of 
dat een kind een klas overslaat. Dit is een belangrijke keuze en de school 
doet dit in samenspraak met de ouders. Uiteindelijk is het schooladvies 
hierin bindend. 

Protocol medicijnverstrekking/ medisch handelen
Het team van de Admiraal de Ruyterschool verstrekt geen medicijnen aan 
kinderen en verricht geen medische handelingen. Het volledig protocol 
hierover vindt u terug op onze website.

Colofon
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Vormgeving: Giltribe.nl

wk 31 wo  1 Zomervakantie 

do  2 Zomervakantie

vr  3 Zomervakantie

za   4                                     zo  5

wk 32 ma 6 Zomervakantie

di 7 Zomervakantie

wo 8 Zomervakantie

do 9 Zomervakantie

vr  10 Zomervakantie

za  11                                     zo   12

wk 33 ma 13 Zomervakantie

di 14 Zomervakantie

wo 15 Zomervakantie

do 16 Zomervakantie

vr  17 Zomervakantie

za  18                                     zo   19

wk 34 ma 20 Zomervakantie

di 21 Zomervakantie

wo 22 Zomervakantie

do 23 Zomervakantie

vr  24 Zomervakantie

za  25                                     zo   26

wk 35 ma 27 Zomervakantie

di 28 Zomervakantie

wo 29 Zomervakantie

do 30 Zomervakantie

vr  31 Zomervakantie tot 1 september

AUGUSTUS


