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wk 31 do 1 Zomervakantie

vr 2 Zomervakantie

za 3                                     zo 4

wk 32 ma 5 Zomervakantie

di 6 Zomervakantie

wo 7 Zomervakantie

do 8 Zomervakantie

vr  9 Zomervakantie

za 10                                     zo 11

wk 33 ma 12 Zomervakantie

di 13 Zomervakantie

wo 14 Zomervakantie

do 15 Zomervakantie

vr 16 Zomervakantie

za 17                                     zo 18

wk 34 ma 19 1e schooldag

di 20
wo 21
do 22
vr 23

za 24                                     zo 25

wk 35 ma 26
di 27

wo 28
do 29
vr 30

za 31                                     zo 1

Van tevoren
In deze schoolkalender en gids vindt u praktische infor-
matie over het lopende schooljaar zoals schooltijden, 
de ouderbijdrage, de groepsindeling en de regels van 
de school.  
 
Ook vindt u een overzicht van belangrijke data, 
vakanties en andere vrije dagen. 

Voor overige data verwijzen we u naar de nieuwsbrieven 
en naar de website van de school.

Buiten de klaslokalen 
Conciërge    Dennis van Houten
Administratief medewerker Vera Henneman
Bewegingsonderwijs   Frenk Hellenberg
Oudercontactmedewerker 
Naschoolse activiteiten Peter Bloem / Simone Ruig / 
   Frenk Hellenberg
Interne begeleiding  Ineke Bunink
ICT   Ilona Lenselink / Simone Ruig
Vertrouwenspersoon  Ellen Knip en Hennie Cligge
Overblijf coördinator  Jolanda Dekker
Schakelklas en RT  Hennie Cligge 
Directie   Cobie Witting / Saskia van Caem

Tweede etage 
Ilona Lenselink en groep 4
Ellen Knip en groep 5
Peter Bloem en groep 6
Simone Ruig en groep 3A

Begane grond:
De Kleine Admiraal met Melissa Franklin, 
Nadia Elfari, Assia Elghazaoui en Joan Zinhagel 
Suzanne de Vries (ma, do, vrij)
Kim van der Wijst (di, woe) en groep 7 
Dick Luyendijk en groep 8

Eerste etage:
Saïda el Allaoui en groep 1-2 A
Ingrid Tervoort en groep 1-2 D
Bregje Weterings en groep 3B
Els Huiskamp en groep 1-2 C
Ingrid Mom (ma, di, woe)
Kim van der Wijst (do, vrij) en groep 1-2 B



wk 36 ma 2 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

di 3 Vergadering Medezeggenschapsraad 15.30u

wo 4
do 5
vr

 6

za 7                                     z0 8

wk 37 ma 9
di 10 10.30u Gr7 Discussiëren Kun Je Leren / 13.00u Gr8 Discussiëren 

Kun Je Leren / Informatieavond ouders 19.00u

wo 11
do 12
vr 13 Open monumenten klassendag groep 7 en 8

za 14                                  z0 15

wk 38 ma 16 Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

di 17 10.30u Gr7 Discussiëren Kun Je Leren / 13.00u Gr8 Discussiëren  
Kun Je Leren / Vergadering Ouderraad 19.30u

wo 18
do 19
vr 20 Vergadering Kinderraad

za 21                                 z0 22

wk 39 ma 23
di 24 10.30u Gr7 Discussiëren Kun Je Leren /

13.00u Gr8 Discussiëren Kun Je Leren

wo 25
do 26 KreeJaamiddag

vr 27

za 28                                  z0 29

wk 40 ma 30

Studenten
De Admiraal de Ruyterschool is een academische 
opleidingsschool. We werken samen met de Universiteit 
en de Hogeschool van Amsterdam. U zult veel 
studenten op onze school zien. We werken zo samen 
om toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de praktijk.

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 duren van 9:30 tot 10:15u op 
de volgende data in het schooljaar 2013-2014:
ma 02/9, di 15/10, do 14/11, vr 13/12, ma 20/01, do 20/02, 
ma 31/03, wo 07/05 en do 12/06

Pedagogisch Klimaat
Door middel van een heldere structuur, duidelijke regels 
en afspraken zorgen wij voor een prettige en veilige 
leeromgeving. Een van de uitgangspunten van onze 
school is dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. 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 ongedwongen sfeer.

Missie 
De begeleiding die wij kinderen geven helpt hen om tot 
hun recht te komen, of anders gezegd: zij leren (in) het 
leven te leren.

Vertaald naar de praktijk wil dit zeggen dat we duidelijke 
regels hebben en structuur bieden, oog hebben voor 
verschillen, zowel op het gebied van onderwijsbehoeften 
als op levensbeschouwelijk gebied. Vanuit veiligheid 
en ruimte voor elke leerling leren we de kinderen zich 
te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en 
expressief gebied. Met de kennis en vaardigheden die 
zij krijgen aangereikt, kunnen leerlingen zich op een 
betekenisvolle manier bewegen in de samenleving.

Kinderraad
Op school is er een kinderraad. Deze bestaat uit 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. De kinderraad 
vergadert onder begeleiding van de directie zo’n drie 
keer per jaar. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels 
nodig en deze heeft de kinderraad ontwikkeld. 
• Wij houden van de WC als deze schoon is!
• Als je per ongeluk iemand duwt, zeg dan sorry en de  
   ander duwt niet terug en we slaan niet.
• We gaan respectvol en eerlijk met elkaars spullen om.
• We moeten mensen behandelen zoals we zelf 
behandeld willen worden.
Tot slot wordt er regelmatig een veiligheidsthermometer 
afgenomen onder de kinderen en de resultaten en 
verbeterpunten worden met de kinderraad besproken. 

Aanmelden
Via www.schoolwijzerwest.nl kunt u uw kleuter (voor 
de groepen 1-2) aanmelden voor onze school.
De procedure kunt u vinden op bovenstaande website.
Wij adviseren u om uw jongere kinderen op tijd aan 
te melden. Als uw kind 3 1/2 jaar is ontvangt u van 
SchoolwijzerWest een bevestiging van plaatsing. Kinderen 
vanaf groep 3 kunt u bij de school zelf aanmelden.



wk 40 di 1 10.30u Gr7 Discussiëren Kun Je Leren /
13.00u Gr8 Discussiëren Kun Je Leren

wo 2 Start kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober)

do 3 Bezoek kinderboekenschrijfster groep 3 t/m 8

vr 4

za 5                                  z0 6

wk 41 ma 7
di 8 10.30u Gr7 Discussiëren Kun Je Leren /

13.00u Gr8 Discussiëren Kun Je Leren

wo 9 Voorstelling kinderboekenweek groep 1-2 en groep 3

do 10
vr 11 Admiraal Presenteert! in de middag

za 12                                  z0 13

wk 42 ma 14 ma 14 t/m vr 18 oktober actie voedselbank

di 15 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

wo 16
do 17
vr 18 Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

za 19                                  z0 20

wk 43 ma 21 Herfstvakantie

di 22 Herfstvakantie

wo 23 Herfstvakantie

do 24 Herfstvakantie

vr 25 Herfstvakantie

za 26                                  z0 27

wk 44 ma 28
di 29

wo 30
do 31 KreeJaamiddag

Groepsamenstelling
Om de grootte van de school te reguleren kan school 
niet garanderen dat een bestaande groepssamenstel-
ling ongewijzigd blijft. Het is gebleken dat soms een 
bestaande groepssamenstelling gewijzigd moet worden. 
In samenwerking met directie, interne begeleiding en 
betrokken groepsleerkrachten wordt de groepssamen-
stelling gemaakt. Deze samenstelling is bindend.

Voorschool
Wij vormen samen met de peuterspeelzaal ‘de Kleine 
Admiraal’ een voorschool. De peuters van de Kleine 
Admiraal stromen in principe op vier jarige 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,  Balboastraat 20b-4 
1056 HP Amsterdam  1057 VW Amsterdam
tel. 06 31952512  tel. (020) 5893340

Kleuters
Voor de jongere kinderen hechten we veel belang aan 
spelenderwijs leren binnen betekenisvolle thema’s, 
om zo de algemene ontwikkeling te stimuleren. 
Door middel van uitdagende en goed ingerichte hoeken 
sluiten we aan bij de ervarings- en belevingswereld van 
kinderen. Er wordt gewerkt met een dagkalender en een 
keuzebord om het zelfstandig werken te bevorderen.

Onder- Midden- en Bovenbouw
De vorderingen van uw kind in de groepen 1 en 2 
worden twee keer per jaar besproken en aan het eind 
van de kleuterperiode ontvangen zij een rapport.
Per schooljaar wordt voor groep 3-8 twee keer een 
rapport aangeboden waarin de vorderingen van de 
kinderen zijn aangegeven. De vorderingen worden be-
sproken tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken.

Huiswerk
Wij willen op de Admiraal graag bereiken dat, met 
het oog op het voortgezet onderwijs, de kinderen 
zelfstandig leren en werken. Huiswerk in de midden- 
en bovenbouw past daarbij.

Schoolniveau
Minimaal 2x per jaar wordt met het hele team gespro-
ken over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en 
de context waarin deze resultaten zijn behaald. 
De uitkomst van deze analyse wordt vastgelegd en als 
uitgangspunt gebruikt om nieuwe doelen te stellen. 
In ons schoolplan wordt uitgebreid besproken hoe en 
vanuit welke context we te werk gaan op onze school.



Voortgezet onderwijs
Met de opgedane kennis en vaardigheden op onze 
school kunnen leerlingen zich op cognitief en sociaal 
gebied begeven naar de volgende fase: het voortgezet 
onderwijs! Ieder kind stroomt aan het einde van de 
basisschool op zijn/haar eigen niveau uit. Wij bieden, 
binnen de grenzen van onze mogelijkheden en rekening 
houdend met de kerndoelen, een gedifferentieerd 
onderwijsaanbod en een uitdagende leeromgeving. 

Onze laatste gemiddelden van de CITO eindtoets in 
groep 8 excl. LWOO*    
   landelijk gemiddelden
2010  537,4           534,9
2011  535,7           535,1
2012  537,7           535,1
2013  535,4          534,7

Uitstroom in 2013:

Praktijkonderwijs  1
VMBO met LWOO*  5
VMBO K   6
VMBO T (MAVO)  4
VMBO T/ HAVO  1
HAVO   2
VWO   6
(*leerwegondersteuning)

wk 44 vr 1                                     
za 2 z0 3

wk 45 ma 4 4 t/m 8 november Week van Nationaal Schoolontbijt

di 5
wo 6

do 7                                     

vr 8                                     
za 9 z0 10

wk 46 ma 11 Sint Maarten

di 12
wo 13

do 14                                     Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

vr 15                                     
za 16 z0 17

wk 47 ma 18 Deze week 10 minuten gesprekken groep 3 t/m 8

di 19
wo 20

do 21                                     

vr 22                                     
za 23 z0 24

wk 48 ma 25
di 26

wo 27

do 28                                     KreeJaamiddag / Vergadering Medezeggenschapsraad 19.00u

vr 29                                     Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

za 30 z0 1

Hup-Twee-Drie-Vier!
Op dinsdag en vrijdag maken we voor het bewegings-
onderwijs 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.
•  Sportactiviteiten
Bij voldoende belangstelling zal onze school deelnemen 
aan diverse sportactiviteiten in de buurt. De trainingen 
worden veelal op school verzorgd door leerkrachten 
of ouders of door medewerkers van de naschoolse 
activiteiten. Wij vragen ouders van de deelnemers om  
de wedstrijden te begeleiden.

Ouders
Er is een directe en open communicatie naar leerlingen 
en ouders voor het uitwisselen van informatie. Het is 
onze overtuiging dat een effectieve samenwerking met 
de ouders ten goede komt aan de kinderen.
•  Informatieavond ouders 
In het begin van het schooljaar organiseren de groepen 
een kennismakingsavond. U maakt dan kennis met de 
leerkracht van uw kind en u krijgt informatie over wat er 
dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren.
•  Oudercontactmedewerker
De oudercontactmedewerker is aanspreekpersoon voor 
de ouders en organiseert activiteiten voor ouders. Verder 
heeft de contactouder contacten met de GGD, Welzijn 
en andere instanties over cursussen en themabijeen-
komsten betreffende opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van 
de kinderen dat de school, ouders en buurt een goed 
contact hebben. In 2013 gaat er een pilot van start met 
de voorschool. Er worden bijeenkomsten georganiseerd 
voor ouders van de peuterspeelzaal waarin onderwijs-
ondersteunend gedrag gestimuleerd zal worden. 
De bijeenkomsten worden verzorgd door de oudercon-
tactmedewerker.
•  Medezeggenschapsraad en ouderraad
Ook aan onze school is een MR verbonden. In deze raad 
zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directie van 
de Admiraal is adviserend lid. 
De MR vergadert zo’n vier keer per jaar en adviseert 
gevraagd en ongevraagd het bestuur en/of de directie over 
allerlei schoolaangelegenheden. Van de oudergeleding 
heeft één ouder ook zitting in de GMR van de ASKO.



wk 49 ma 2
di 3

wo 4
do 5 Sinterklaasfeest

vr 6
za 7 z0 8

wk 50 ma 9
di 10

wo 11
do 12
vr 13 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u /  

Vergadering Kinderraad

za 14                                  z0 15

wk 51 ma 16
di 17

wo 18
do 19 Kerstfeest: ochtend viering, kinderen ’s middags vrij,  

’s avonds kerstdiner + gezellig samenzijn voor ouders

vr 20 Kinderen middag vrij 

za 21                                  z0 22

wk 52 ma 23 Kerstvakantie

di 24 Kerstvakantie

wo 25 Kerstvakantie

do 26 Kerstvakantie

vr 27 Kerstvakantie

za 28                                  z0 29

wk 1 ma 30 Kerstvakantie

di 31 Kerstvakantie

De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders 
en bespreekt allerlei onderwerpen van het schoolleven. 
De ouderraad vergadert zo’n drie keer per jaar met een 
aantal leerkrachten en de directie. 

Ouderbijdrage
Aan alle ouders wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. 
Dit geld is bestemd voor de organisatie van extra activi-
teiten 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 2012-2013 de tarieven voor schooljaar 
2013-2014 worden tijdens de eerste OR vergadering in het nieuwe 
schooljaar vastgesteld
•  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: ING 65 30 97 271

Vergoeding
De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kin-
deren 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 dezelfde stichting van het 
ASKO schoolbestuur. De schoolteams participeren in 
gezamenlijke projecten. De directies van beide scholen 
werken samen. 
Saskia van Caem en Cobie Witting vormen de directie 
van de Admiraal de Ruyterschool. Jan Bakker en Dieneke 
Blikslager zijn de directie van de St. Jan.

Bestuur
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
      8.30u - 12.00u en 13.15u - 15.15u
•   Op woensdag 8.30 - 12.15u



wk 1 wo 1 Kerstvakantie

do 2 Kerstvakantie

vr 3 Kerstvakantie

za 4                                  z0 5

wk 2 ma 6   

di 7
wo 8
do 9

vr 10

za 11                                  z0 12

wk 3 ma 13   

di 14
wo 15
do 16
vr 17 Admiraal Presenteert! in de middag

za 18                                  z0 19

wk 4 ma 20 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

di 21
wo 22 22 januari t/m 1 februari

Week van de Nationale Voorleesdagen

do 23 KreeJaamiddag

vr 24

za 25                                  z0 26

wk 5 ma 27 Deze week adviesgesprekken groep 8

di 28
wo 29
do 30
vr 31

Inloop en uitloop
De deuren gaan om 8.20u en 13.10u open. We vragen u 
op tijd te komen, zodat we om 8.30u en 13.15u kunnen 
starten. Te laat komen is erg vervelend voor uw kind, 
voor de andere kinderen en voor ons. 
De groepen 1-2 zitten op de 1e etage. Beide toegangs-
deuren gaan open open voor de ouders van de groepen 
1-2 om 15.10u en woensdag om 12.10u. Zo hebben de 
ouders rustig de tijd om naar de klas te lopen om hun 
kind op te halen. De kleuters die tussen de middag niet 
overblijven, komen met de groepsleerkracht om 12.00u 
naar beneden. De rest van de groepen komen om 15.15u 
en woensdag om 12.15u met hun groepsleerkracht naar 
beneden. 

Voorschoolse opvang
Tarief per keer € 3,-. Dit betaalt u bij Julie of Claudia.
Elke ochtend vanaf 7.15u.

Overblijven
De school biedt de kinderen de gelegenheid om tussen de 
middag over te blijven. Dit wordt verzorgd door een groep 
ouders 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: 
Naschoolse opvang
’t Trammetje Baarsjesweg 12 (020) 6186165 
De Bengel Admiraal de Ruijterweg 82 / Willem de 
Zwijgerlaan 71-73 (020) 6890365 
NSO Chassé Chasséstraat 91 (020) 6126963
NSO VrijeTijdsCentrum v. Speijkstraat 65: 06-57704513
BSO Franklin John Franklinstraat 91 (020) 4897088 
BSO De Roos Jan van Galenstraat 105: 06-46472696
KidTopia Marcantilaan 499 (020) 4868732
Kindercentrum Mijn Blokje Baarsjesweg 311: 0642618475

Naschoolse activiteiten
Voor alle leerlingen zijn er naschoolse activiteiten 
van ongeveer 15.15-16.15u. Gedurende periodes van 
ongeveer acht weken vinden er op een aantal 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.

Ook zijn we JUMPIN school. Dat wil zeggen dat we in 
ons naschoolse aanbod, ook sportactiviteiten aanbieden. 
De bedoeling is dat kinderen verschillende sporten leren 
kennen en vanuit een JUMPIN activiteit zin hebben 
om op een sportclub te gaan. Bij inschrijving vragen we 
om een handtekening van de ouders op het formulier, 
zodat zij op de hoogte zijn van de tijden en de keuze van 
de kinderen. U ontvangt een uitnodiging als uw kind is 
ingedeeld voor een bepaalde activiteit. 

•  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 

U betaalt per keer 
overblijven € 1,20.

Wilt u gebruik kunnen 
maken van de voordelige 
jaarkaart moet u het geld 
voor de start van het 
schooljaar hebben over-
gemaakt op rekening-
nummer 653 087 640 
t.n.v. overblijf Admiraal 
de Ruyter, onder vermel-
ding van de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en).

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

U betaalt per keer 
overblijven € 1,75.

U kunt strippenkaarten 
contant betalen elke 
dinsdagochtend in de 
ouderkamer bij Jolanda, 
de overblijfcoördinator. 
Maakt u gebruik van strip-
penkaarten dan betaalt u 
de eerste maandag van het 
nieuwe schooljaar de strip-
penkaart. Anders kan uw 
kind niet overblijven.



za 1                                     z0 2

wk 6 ma 3
di 4

wo 5
do 6
vr 7

za 8                                     z0 9

wk 7 ma 10
di 11 CITO eindtoets groep 8 /  

Vergadering Medezeggenschapsraad 15.30u

wo 12 CITO eindtoets groep 8

do 13 CITO eindtoets groep 8

vr 14

za 15                                     z0 16

wk 8 ma 17 Deze week start project groep 1 t/m 8 De Recyclebende 
10 min. gesprekken groep 1-2 en rapportgesprekken groep 3 t/m 8

di 18  Muzenissen voorstelling kleuters in speelzaal

wo 19
do 20 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

vr 21 Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

za 22                                     z0 23

wk 9 ma 24 Voorjaarsvakantie

di 25 Voorjaarsvakantie

wo 26 Voorjaarsvakantie

do 27 Voorjaarsvakantie

vr 28 Voorjaarsvakantie

Let op de aparte brochures en inschrijfformu-
lieren die in de groepen worden uitgedeeld! 
Voor vragen over naschoolse activiteiten kunt u 
contact opnemen met Peter Bloem, 
p.bloem@askoscholen.nl of Simone Ruig, 
s.ruig@askoscholen.nl. Voor vragen over sport-
activiteiten kunt u contact opnemen met 
Frenk Hellenberg, f.hellenberg@askoscholen.nl

Schoolvakanties 2013-2014  
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari
Paas- en   
Meivakantie 18 april t/m 5 mei
Hemelvaart  29 mei en 30 mei
Pinksteren  9 juni
Zomervakantie 7 juli t/m 16 augustus
Vrije dagen kinderen (studiedagen team)
16/9 - 18/10 - 29/11 - 21/2 - 7/4 - 2/6 -4 /7
Vrije middag 20/12

Schoolverzuim en buitengewoon verlof
Is uw kind ziek of te laat? 
Belt u dan voor 08:20u 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 aange-
geven 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. 
Leerplicht 
Er wordt géén verlof gegeven aan het eind en begin van 
het schooljaar. De leerplichtambtenaar controleert de 
absentie zelf rond deze periode. Is uw kind afwezig, dan 
kan leerplicht besluiten om op huisbezoek te gaan. 
De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolver-
zuim en veelvuldig te laat komen maandelijks door te 
geven aan de leerplichtambtenaar. U kunt opgeroepen 
worden door de leerplichtambtenaar.

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 web-
site. Ook loopt er wel eens een filmploeg door school. 
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. 
 
Zeg ‘ns aaaaaaa….
De schooltandarts, mevrouw Willemse, komt jaarlijks de 
gebitten van de daarvoor aangemelde kinderen controleren 
en zo nodig behandelen (020) 6166332.

Culturele ontwikkeling
De afgelopen jaren heeft ons onderwijs op het gebied 
van kunst en cultuur zich uitgebreid. De doelstelling is 
om alle leerlingen in contact te brengen met verschil-
lende kunstvormen. Door gebruik te maken van subsidies 
en het aantrekken van sponsors krijgen de kinderen 
regelmatig les van kunstenaars. Op die manier ontstaan 
bijvoorbeeld dansvoorstellingen en kunstprojecten. 
Daarnaast bezoeken de leerlingen regelmatig een museum, 
groep 8 gaat jaarlijks naar de Kunstkijkdag en de school 
werkt samen met het jeugdtheater ‘De Krakeling’
Dit schooljaar komt er een kunstproject voor de hele school. 
Dit en nog andere activiteiten worden gesubsidieerd. 



za 1                              z0 2

wk 10 ma 3 In deze week bezoeken de kleuters Artis / Week van 03-03-2014 
vervolg project groep 1 t/m 8 De Recyclebende

di 4
wo 5
do 6
vr 7

za 8                              z0 9

wk 11 ma 10 deze week uitslag CITO eindtoets / Week van 10-03-2014 af- 
sluiting project groep 1 t/m 8 De Recyclebende

di 11
wo 12
do 13 KreeJaamiddag

vr 14

za 15                              z0 16

wk 12 ma 17
di 18

wo 19
do 20
vr 21

za 22                              z0 23

wk 13 ma 24
di 25

wo 26
do 27
vr 28

za 29                              z0 30

wk 14 ma 31 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

We hebben voor de komende 2 schooljaren ook subsidie 
ontvangen voor muziekonderwijs in groep 3 en 4. De ene 
week wordt er dan les gegeven door een vakdocent, de 
andere week door de eigen groepsleerkracht.
Dan hebben we nog de Kreeja middagen! Dit zijn creatieve 
middagen waarbij  kinderen kunnen deelnemen aan 
allerlei creatieve werkvormen zoals drama, schilderen en 
gedichten maken. Er wordt hierbij groepsdoorbrekend 
gewerkt en de kunstwerken worden tentoongesteld in 
de hal en in de gangen. De Admiraal Presenteert! Dit zijn 
middagen waarop u als ouder van harte bent uitgenodigd 
om te komen kijken naar waarmee de leerlingen zich op 
cultureel gebied in de groep bezig hebben gehouden.

Schoolkamp en schoolreis
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar gedurende 
drie dagen op schoolkamp. Voor alle andere groepen 
wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd. Datum 
en bestemming leest u in de nieuwsbrieven.

Veiligheid en geborgenheid
Als je als kind ergens mee zit, kun je naar juf Ellen Knip of juf 
Hennie Cligge. Zij zijn vertrouwenspersoon van de school. 
Dat betekent dat ze vooral luisteren naar jouw verhaal.
We streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt op 
school. Mochten er situaties voorkomen waarover u met 
een vertrouwenspersoon wilt praten, dan is juf Ellen Knip 
of juf Hennie Cligge de eerst aangewezen persoon waar u 
contact mee op kunt nemen.

Daarnaast kunnen ouders en teamleden ook terecht bij 
Ellen Knip of Hennie Cligge terecht. Ook kunnen zij u 
verder verwijzen naar de vertrouwenspersoon binnen de 
ASKO: Mevrouw M. de Beurs (Margriet). (0251) 319405. 
De ASKO hanteert een klachtenprocedure en deze kunt 
u vinden op www.askoscholen.nl

Mochten er complexe vragen zijn over toelating en 
verwijdering van leerlingen, dan gaat dat via het bevoegd 
gezag; het ASKO schoolbestuur. De procedure rondom 
dit vraagstuk is op te vragen bij de school. Dit geldt ook 
voor de procedure met betrekking tot eventuele klachten
 
Op school werken leerkrachten die tot BHV’er (bedrijfs-
hulpverlener) zijn opgeleid. Zij verlenen eerste hulp bij 
kleine en grotere ongelukken en blessures.
Elk jaar wordt er door de BHV-ers een ontruimings-
oefening geoefend.

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. 



wk 14 di 1
wo 2
do 3 Bliksemstage groep 8

vr 4 Vergadering Kinderraad

za 5                              z0 6

wk 15 ma 7 vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

di 8
wo 9

do 10
vr 11

za 12                              z0 13

wk 16 ma 14 In de week van 14-04-2014 
natuurbelevingexcursie Slatuinen groep 1-2

di 15
wo 16
do 17 Paasviering

vr 18 Paas- en meivakantie

za 19                              z0 20

wk 17 ma 21 Paas- en meivakantie

di 22 Paas- en meivakantie

wo 23 Paas- en meivakantie

do 24 Paas- en meivakantie

vr 25 Paas- en meivakantie

za 26                              z0 27

wk 18 ma 28 Paas- en meivakantie 

di 29 Paas- en meivakantie

wo 30 Paas- en meivakantie

Koningsdag

Voor de zekerheid
Laat uw kinderen geen kostbare dingen, geld of sieraden 
mee naar school nemen. Wij dragen geen verant-
woordelijkheid 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 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 drinken. 
•   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! Wilt u toch snoep geven, 
dan mag uw kind maar 1 snoepje uitdelen.

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

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.

Luizencontrôle
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.

Schoolmaatschappelijk werk
Het is voor alle ouders mogelijk om een afspraak te 
maken met onze school maatschappelijk werker, Nathalie 
Reeders. Dit gaat via onze intern begeleider. 
•    Voor wie is het schoolmaatschappelijk werk bedoeld?
Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Je ziet 
graag dat je kind op school goed mee kan komen, 
vriendjes en vriendinnetjes heeft om mee te spelen en 
dat het plezier heeft. Jammer genoeg is dat niet altijd zo. 
Kinderen hebben wel eens extra hulp nodig om goede 
resultaten te kunnen halen of om te leren omgaan met 
andere kinderen en volwassenen. Kinderen kunnen heel 
druk en brutaal zijn of verlegen en teruggetrokken.  
Soms praten zij moeilijk over wat hen dwars zit. 
•    Wat biedt het maatschappelijk werk?
Opvoeden is voor elke ouder soms ingewikkeld. 
Omstandigheden kunnen die taak extra moeilijk maken: 
echtscheiding, zelf niet lekker in je vel zitten, moeilijk 
rond kunnen komen van je inkomen, kinderen die thuis 
veel ruzie maken. Het kan daarom heel prettig zijn al er 
iemand is die meedenkt. Schoolmaatschappelijk werk 
kan adviseren en verwijzen; kan hulp en ondersteuning 
bieden om zicht te krijgen op problemen die spelen in de 
ontwikkeling van een kind.



wk 18 do 1 Paas- en meivakantie

vr 2 Paas- en meivakantie

za 3                                     z0 4

wk 19 ma 5 Bevrijdingsdag

di 6
wo 7 Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

do 8 Compokids groep 6, 7 en 8

vr 9

za 10                                  z0 11

wk 20 ma 12
di 13 Start CITO entreetoets groep 7

wo 14
do 15 Compokids groep 6, 7 en 8

vr 16

za 17                                 z0 18

wk 21 ma 19
di 20 Schoolreisje groep 3 en 4

wo 21
do 22 Compokids groep 6, 7 en 8 / Bliksemstage groep 8 / 

KreeJaamiddag / Vergadering Medezeggenschapsraad 19.00 u

vr 23 Schoolreisje groep 5 t/m 7

za 24                                  z0 25

wk 22 ma 26
di 27 Vergadering Ouderraad 19.30u

wo 28
do 29 Hemelvaart

vr 30 Hemelvaart

za 31                                  z0 1

Moederdag

Bent u Up-To-Date?
De nieuwsbrief van de Admiraal verschijnt gemiddeld 
eens in de vier/vijf weken. Hierin kunt u activiteiten 
van de groepen volgen, belangrijk nieuws en personele 
mededelingen lezen. Ook vindt u in deze brief de agenda 
voor de komende weken en het vakantierooster.  
Bij belangrijke zaken -die niet tot de volgende nieuwsbrief 
kunnen wachten- informeren wij u middels een extra 
editie. Al onze nieuwsbrieven worden per email 
verstuurd. Vriendelijk verzoek om bij verandering van 
emailadres dit door te geven aan de leerkracht of de 
administratie. De nieuwsbrieven worden ook ge-upload 
naar onze website.
•    Wilt u meer informatie over de schooltuinen, het 
fietsexamen, of de nieuwsbrief nog eens nalezen?
Kijkt u dan op onze site www.admiraalderuyterschool.nl



wk 23 ma 2 Schoolkamp groep 8 t/m wo 04-06-2014 

di 3 Sportdag groep 3 t/m 8

wo 4
do 5 Schoolreisje groep 1-2 / Compokids groep 6, 7 en 8

vr 6 Vrije dag i.v.m. studiedag leerkrachten

za 7                                  z0 8

wk 24 ma 9 2e Pinksterdag

di 10
wo 11
do 12 Compokids groep 6, 7 en 8 /  

Informatieochtend voor nieuwe ouders om 9.30u

vr 13 Admiraal Presenteert! in de middag

za 14                                  z0 15

wk 25 ma 16
di 17

wo 18
do 19 Compokids groep 6, 7 en 8

vr 20

za 21                                  z0 22

wk 26 ma 23 Deze week rapportgesprekken groep 2  
Deze week adviesgesprekken groep 7

di 24 Alternatieve sportdag groep 3 t/m 8

wo 25
do 26 Compokids groep 6, 7 en 8

vr 27 Optioneel uitvoering Compokids

za 28                                  z0 29

wk 27 ma 30

1e Pinksterdag

Vaderdag

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 
leerlingvolgsysteem Parnassys (o.a. van de Cito-toetsing) 
De intern begeleider bekijkt, samen met de groepsleer-
kracht, of de leerling een adequate ontwikkeling doormaakt, 
zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied.
De leerkracht maakt onder begeleiding groeps-plannen voor 
rekenen, begrijpend lezen en technisch 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 samen-
werking 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 con-
clusie dat een leerling meer nodig heeft dan extra uitdag-
ing of extra herhaling in de groep. De leerkracht bekijkt 
samen met de ouders welke ondersteuning de leerlingen 
nodig heeft en hoe externen eventueel ingeschakeld 
kunnen worden.
•   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.



wk 27 di 1 Afscheidsavond groep 8

wo 2 Sportdag 1-2

do 3
vr 4 Groep 1 t/m 8 vrij 

Start Zomervakantie (1e schooldag ma 18-08-2014)

za 5                                  z0 6

wk 28 ma 7 Zomervakantie omervakanti

di 8 Zomervakantie

wo 9 Zomervakantie

do 10 Zomervakantie

vr 11 Zomervakantie

za 12                                  z0 13

wk 29 ma 14 Zomervakantie

di 15 Zomervakantie

wo 16 Zomervakantie

do 17 Zomervakantie

vr 18 Zomervakantie

za 19                                  z0 20

wk 30 ma 21 Zomervakantie

di 22 Zomervakantie

wo 23 Zomervakantie

do 24 Zomervakantie

vr 25 Zomervakantie

za 26                                  z0 27

wk 31 ma 28 Zomervakantie

di 29 Zomervakantie

wo 30 Zomervakantie

do 31 Zomervakantie

•   Rugzakleerlingen
De Rugzak (of leerlinggebonden financiering) is bedoeld 
voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften 
hebben. Deze leerling heeft bijvoorbeeld een psy-
chiatrische stoornis of een spraak-taalstoornis of is 
langdurig ziek of is slechtziend/blind. 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 leerlingen-
zorg 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, schoolmaatschappelijk werk 
en de schakelklas. 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 vier keer 
per schooljaar zorgbreedteoverleg. Dit is een multidisci-
plinair overleg. De deelnemers zijn: de GGD/schoolarts, 
de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, 
de interne 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 een rugzak worden stan-
daard 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 aansluitingsproble-
men op de ‘nieuwe school’ beperkt blijven. Er is altijd 
contact tussen de nieuwe school en de internbegeleider 
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 be-
langrijke keuze en de school doet dit in samenspraak met 
de ouders. Uiteindelijk is het schooladvies hierin bindend. 
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