
  
  

 
Schoolgidsbijlage 2015-2016 



Informatie uit de Schoolgids 
Hierbij treft u belangrijke informatie aan uit onze schoolgids. 
Deze informatie verandert jaarlijks en daarom ontvangt u deze apart zodat u goed op de hoogte 
blijft van wat er op De Poolster gebeurt.  
Via onze site kunt u verder goed op de hoogte blijven van wat er gaande is op De Poolster. Tevens 
kunt u daar de kalender vinden. Alle ouders hebben een gebruikersnaam en wachtwoord via het 
door hen opgegeven mailadres ontvangen. U kunt via de site inloggen in ParnasSys en daar de 
kalender met alle vakanties, vrije dagen/middagen en activiteiten terugvinden. U kunt de kalender 
vinden onder het kopje jaarplanner. Als er een activiteit vermeld staat, kunt op de activiteit klikken 
voor meer informatie . De kalender wordt aangevuld met bijvoorbeeld activiteiten, dus het is van 
belang dat u regelmatig in de kalender kijkt. (Zie bijlage 1 voor stappenplan ouders gebruik 
ParnasSys). Eén keer in de drie weken krijgt u tevens de Poolshoogte (nieuwsbrief) via de mail 
toegestuurd. 
 
Veel informatie over schooltijden, schoolzaken, communicatie en dergelijke is ook te vinden op 
onze website www.obsdepoolster.nl   
 
 
De missie van De Poolster is: Ieder kind is een ster op De Poolster. 
 
Conny van Coesant 
RDO directeur van daltonschool De Poolster 
 
Dagarrangementen 
Onze school heeft de plicht om uw kind van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang te bieden, als u dat wilt. 
Wij werken samen met drie organisaties die een voor- en naschoolse opvang voor ons aan uw kind 
aanbieden: Smallsteps, Tinteltuin en Buitenkans Kinderopvang. 
 
De school biedt het volgende pakket:  
 
VSO:  
Voorschoolse opvang van 08.00 tot 8.30 uur. 
U moet uw kind dan naar de organisatie  (zie boven) van uw keuze brengen. Uw kind wordt door 
de voorschoolse opvang voor 8.30 uur naar school gebracht. 
 
 
NSO:  
Naschoolse opvang van 14.30 tot 18.30 uur. 
 
Voor de VSO en NSO sluit u een contract af met Smallsteps, Tinteltuin of Buitenkans Kinderopvang. 
De hoogte van het bedrag per uur hangt af van uw omstandigheden.  
 
Ook tijdens vakanties en reguliere vrije dagen bestaat opvangmogelijkheid voor uw kind.  
 
Voor aanmelden en meer informatie,  
www.smallsteps.info  
www.tinteltuin.nl 
www.buitenkans-kinderopvang.nl  
 

http://www.obsdepoolster.nl/
http://www.tinteltuin.nl/
http://www.buitenkans-kinderopvang.nl/


 
 
Naschools aanbod 
Naast de Naschoolse Opvang (NSO) is het ook mogelijk uw kind deel te laten nemen aan de 
naschoolse activiteiten van Stichting Wijsneus. De  activiteiten worden altijd op school per blok 
aan de kinderen getoond, waarna er voor kan worden ingeschreven. Er wordt een kleine bijdrage 
gevraagd voor deze gesubsidieerde activiteiten. www.stichtingwijsneus.nl. 
  
Andere naschoolse activiteiten zijn de JUMP-in-activiteiten. Deze worden tijdig aangekondigd met 
alle details. 

 
Samen een bloemenweide maken. 
 
De Oudercommissie 
De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die allerlei activiteiten voor de kinderen 
organiseren zoals het Sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten en het paasontbijt. 
De Oudercommissie vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage. 
Wanneer ouders er voor kiezen geen ouderbijdrage te betalen, kan dit betekenen dat kinderen niet 
kunnen deelnemen aan door de Oudercommissie georganiseerde activiteiten. Indien ouders niet in 
staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van de 
persoonlijke situatie, om hiervoor oplossingen te vinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de Oudercommissie. (oc@obsdepoolster.nl). 

http://www.stichtingwijsneus.nl/
mailto:oc@obsdepoolster.nl


Tevens willen wij u erop wijzen dat er in enkele gevallen een beroep kan worden gedaan op de 
subsidieregeling scholierenvergoeding. Hiervoor verwijzen wij u naar 
www.amsterdam.nl/veelgevraagd. Daar kunt u dan verder zoeken met de zoekterm 
scholierenvergoeding. 
 
De ouderbijdrage is dit jaar gesteld op € 60 per kind (€ 30 ouderbijdrage en € 30 voor het 
schoolreisje). 

De ouderbijdrage voor groep 8 is gesteld op € 30 per kind (i.v.m. aparte inning schoolkampgeld).  
 
Het geld voor het schoolkamp van groep 8, schoolzwemmen en leerorkest van groep 5 en de 
schooltuinen van groep 6 wordt apart (via school) geïnd.  
 
 
Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. 
De MR is een overlegorgaan met een overwegend adviserende taak. Wat sommige zaken betreft 
heeft de directie de instemming van de MR nodig. Ook behoren een initiatief- en een 
informatierecht tot het gereedschap van de MR.  
De MR staat in direct contact met de directie en kan en mag deze gevraagd en ongevraagd 
adviseren.  
De MR streeft ernaar mede zorg te dragen voor een optimaal functionerende school.  
De MR bestaat uit maximaal 10 personen: 
 vijf leerkrachten 
 vijf ouders 
De vergaderingen zijn openbaar. U als ouder mag daar als toehoorder bij aanwezig zijn en een 
onderwerp voor de agenda inbrengen. Voor contact met de MR kunt u een mail sturen naar 
MR@obsdepoolster.nl. 
 
 
 
 

http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd
mailto:MR@obsdepoolster.nl


Personeel 
 
Directie   Conny van Coesant    (directeur) (ma t/m do) 
     
Onderbouw   
Groep 1/2a   Vivian Krukziener (ma, di, woe) /Caroline Bosch(do, vr) 
Groep 1/2b   Kim Meintjens (ma t/m vr) 
Groep 1c   Tineke Poel (ma, di, woe) / Loes Liefde (do, vr) 
Middenbouw 
Groep 3/4   Nancy van Lith (ma, di, do) / Fatima Salmoun (woe, do, vr)  
Groep 4   Derya Karaahmetoglu (ma, di) /Linda Man (woe, do, vr) 
Groep 5   Wenda Mulder (ma t/m vr) 
Groep 5/6   Lindy van ’t Schip (ma t/m vr) 
Bovenbouw 
Groep 7   Lilian Buringa (ma t/m vr) 
Groep 8   Richard Scholts (ma t/m vr) 
Schakelklas                   Zita Meijer (di, do, vr) 
 
Coördinatie VVE  Fatima Salmoun / Tineke Poel 
Bewegingsonderwijs Corine van der Wijst (di, woe, vr) 
Interne Begeleiding Esther Vledder (di, woe, do) 
Vertrouwenspersoon Esther Vledder 
Gedragsspecialist/ 
Pest coördinator Nancy van Lith (do, om de week) 
Meer-en hoogbegaafde 
Specialist Caroline Bosch (woe) 
Coach leerKRACHT/ 
directieondersteuner Fatima Salmoun (do, om de week) 
 
Oudercontactfunctionaris Usha  Manichaud  
 
OOP Michèle Termeulen (administratief medewerkster)j (ma, di, vr) 
 Loes Liefde (onderwijsassistent) (ma, di, woe) 
Ouder en Kind Adviseur Brenda Beijen (dinsdagochtend, vrijdagmiddag) 
  
 
 
 
 
Spreekuur directie 
U kunt, indien u een gesprek wenst met de directie, een afspraak maken voor het 
directiespreekuur. Dit spreekuur vindt plaats op maandag  tussen 13.30-14.30 en op donderdag 
van 8.30-9.30. Om hiervoor een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met de 
administratiemedewerker van de school, Michèle Termeulen. 
 
 
 
 
 



 
De Schooltijden 
Groep 1 t/m 8 
MA 08.30 – 14.30  
DI 08.30 – 14.30  
WO 08.30 – 12.30  
DO 08.30 – 14.30  
VR 08.30 – 14.30  
 
 
Gymnastiekrooster 
DINSDAG:          8.30- 9.15   uur 8a                             
                             9.15-10.00    ,, 8b 
                           10.00-10.45    ,, 7 
                           11.15-12.00    ,,   5/6 
                           12.00-12.45    ,,  5                            
                           13.15-14.00    ,,   3                            
                           14.00-14.45    ,, MRT 1/2                   
 
 
WOENSDAG:     8.45- 9.30    uur  1/2a                   
                             9.30- 10.15    ,, 1/2b                              
                           10.15-11.00     ,, MRT 3/4                           
                           11.30-12.30     ,,     4                          
      
                      
VRIJDAG:           8.30- 9.30  uur  4                                 
                             9.30-10.15   ,,  3                                  
                           10.15-11.00   ,,  5                             
                           11.15-12.00   ,,  5/6                             
                           12.00-12.45   ,,    7                             
                           13.15-14.15   ,,   8                    
 
 
Hieronder treft u een overzicht van alle studiedagen, vrije dagen en vakanties aan: 
 
Vakanties: 
 Herfstvakantie:   17-10-2015 t/m 25-10-2015 
 Kerstvakantie:   19-12-2015 t/m 03-01-2016 
 Voorjaarsvakantie:   27-02-2016 t/m 06-03-2016 
 Goede vrijdag:   25-03-2016 
 Pasen:     28-03-2016 
 Meivakantie:    25-04-2016 t/m 08-05-2016 
 Pinksteren:    16-05-2016 
 Zomervakantie:   16-07-2016 t/m 28-08-2016  
 
 
 
 



Extra vrije middagen/dagen en studiedagen: 
Maandag 05-10-2015 
Dinsdag 03-11-2015  
Woensdag 25-11-2015 
Donderdag 28-01-2016 
Vrijdag 12-02-2016  
Dinsdag 29-03-2016 
Dinsdag 17-05-2016 
Donderdag en Vrijdag 16-06-2016 en 17-06-2016 
Vrijdag 15-07-2016 hebben we een aangepast rooster en zijn de kinderen om 12.30 vrij. 
 

 
De paashaas op visite op De Poolster. 
 
Terugblik 2014-2015  
Hieronder staan de schooladviezen van de afgelopen drie schooljaren in percentages. 
 

  
2012 / 

2013 
2013 / 

2014 
2014 / 

2015 

vwo 14,8% 14,3% 3,7% 

havo/vwo 3,7% 14,3% 14,8% 

havo 11,1% 23,8% 40,7% 

havo/v-t 18,5% 33,3%   

vmbo-t 11,1% 9,5% 11,1% 

vmbo lager 40,7% 4,8% 25,9% 

PrO     3,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 



Er hebben 2 kinderen kleuterverlenging gekregen, er zijn 2 doublures; 2 in groep 3. Er is 1 leerling 
uit groep 3 versneld doorgestroomd naar groep 5.  
Afgelopen jaar werd één kind ondersteund middels rugzak (REC 4) en zijn er 5 kinderen met 
dyslexie ondersteund, 2 leerlingen worden hierop nog onderzocht en er werd één leerling met 
dyscalculie begeleid. 2 met een stoornis in het autistisch spectrum krijgen extra zorg. 2 kinderen 
hebben een zorgarrangement (voorheen rugzakje). 
   
Naast de mogelijkheid voor leerlingen die naar de Day a Week school gaan, hebben wij voor de 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben verdiepingslessen. De Poolster werkt sinds afgelopen 
schooljaar met de Pittige Plus Torens. Deze worden gebruikt voor verdiepingslessen aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen waarbij de leerlingen zelf het lesonderwerp uitkiezen en dit zeer 
zelfstandig uitwerken, individueel en in duo’s (met een maatje). Dit betrof in totaal 11 leerlingen. 
De begeleiding door de hiervoor bijgeschoolde leerkracht vindt eveneens individueel of per duo 
plaats. Deze leerkracht, die is gespecialiseerd in het werken met meer- en hoogbegaafden, screent 
ook de leerlingen voor deze lessen. Zij heeft haar opleiding hiervoor afgelopen schooljaar 
afgerond. 
Deze leerkracht was hiervoor op de woensdagochtend beschikbaar.  
 
Afgelopen jaar is een nieuw Daltonbeleidsplan gemaakt. Dit beleidsplan is goedgekeurd bij de 
Daltonvisitatie in maart 2015. Resultaat van deze visitatie is tevens dat De Poolster de komende vijf 
jaar weer is gecertificeerd als Daltonschool. De input van de visitatie is meegenomen in het 
schoolplan 2015-2019.  
Bij de totstandkoming van dit schoolplan is ook gebruik gemaakt van de input van de 
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Hierbij is gezamenlijk nagedacht over de toekomst 
van onze kinderen en welke vaardigheden daarbij van belang zijn.  
 
Het MATH-project voor rekenonderwijs is uitgerold naar groep 8. Vorig schooljaar werd het 
rekenonderwijs  in de groepen 1 t/m 7 door middel van deze methode gegeven. Op deze manier 
krijgen onze leerlingen rekenonderwijs op hun eigen niveau. 
Leerlingen kunnen met deze methode ook thuis aan de slag.  
 
Afgelopen jaar hebben wij besloten om het vak Engels aan te bieden aan alle leerlingen. Wij zijn op 
zoek gegaan naar een methode die bij ons Daltononderwijs past. Er zijn een aantal uitgeprobeerd 
maar wij hebben nog niet de juiste gevonden. Wij hopen dat ons dit zo spoedig mogelijk lukt. 
Ondertussen blijven de leerkrachten momenten inplannen om de Engelse taal te oefenen. 
In de groepen 5 t/m 8 werd met de begrijpend leesmethode Kidsweek in de klas gewerkt. Komend 
schooljaar wordt dit de methode Nieuwsbegrip. Wij werken al een aantal jaren met Nieuwsbegrip 
(Ralfi lezen) naast Kidsweek en hebben gemerkt dat wij dit een betere methode vinden voor de 
leerlingen. 
 
Afgelopen schooljaar is weer extra aandacht besteed aan het leesonderwijs. De Poolster nam deel 
aan de Nationale Voorleeswedstrijd en de Nationale Voorleesdagen. 
 
Voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 was er dit jaar opnieuw een schakelklas op het gebied 
van taal en voor de leerlingen van groep 7 de Vakantieschool Taal. In overleg met ouders namen  
leerlingen, die  gebaat zijn bij extra onderwijs op het gebied van taal, deel aan de lessen. Deze 
lessen werden deels onder schooltijd, deels na schooltijd verzorgd. Dankzij subsidie van DMO 
konden wij als school deze extra ondersteuning op het gebied van taal bieden.  
 



Naast de leerlijn op het gebied van muziek, heeft De Poolster ingaande schooljaar 2014-2015 een 
tweede leerlijn op het gebied van cultuureducatie, namelijk leerlijn cultureel erfgoed. Cultureel 
erfgoed is een breed onderwerp en omvat vele zaken. Een voorbeeld van cultureel erfgoed is de 
geschiedenis van de buurt en de bredere omgeving , maar ook de gebruiken en kunstvormen die 
de mensen afkomstig uit verschillende culturen van de buurt met zich mee hebben gebracht. 
Onder begeleiding van experts op het gebied van cultuureducatie en met name cultureel erfgoed, 
is het de bedoeling dat deze leerlijn wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Het is de 
bedoeling dat er verbanden gelegd worden tussen de  lessen en omgeving/geschiedenis. Een 
concreet voorbeeld is het betrekken van de walvisvaarders, scheepsbouw en de NDSM werf bij het 
thema piraten of zeeën.  
 
 Schooljaar 2015-2016: 
De Poolster gaat het komende schooljaar de  volgende zaken aanpakken, onderzoeken of verder 
uitwerken: 
 
Wij gaan starten met het nieuwe schoolplan 2015-2019 “Klaar voor de wereld van straks”, waarin 
wij een aantal stappen beschreven hebben om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet 
onderwijs van straks en de wereld daarna. 
Dit schooljaar staat ‘natuur en techniek in brede zin’ centraal. We starten met Sail 2015, waar 
water als natuur en de watersport en de boten met alles erop en eraan als techniek aan bod 
komen. 
Het kinderboekenthema “Raar maar waar”, gaat ook over natuur en techniek. 
Ons grote project zal ook in het teken van deze onderwerpen staan. 
Het groepsoverstijgend werken staat in het teken van natuur en techniek. De onderwerpen/lessen 
die beschikbaar zijn hebben hiermee een relatie. Door middel van een aftekenlijst zullen alle 
leerlingen dit aanbod doorlopen. 
 
De groepen 5 en 6 gaan starten met een aanbod van geïntegreerde zaakvakken (aardrijkskunde, 
biologie, techniek, geschiedenis en wetenschap). Dit zal op groepsniveau en individueel niveau 
aangeboden worden. 
 
Het schoolplein van De Poolster gaat afgesloten worden met een hoog hek. Hiervoor is gekozen 
omdat het plein na schooltijd gebruikt wordt door jongeren die alles vernielen en rotzooi 
achterlaten.   
De achterkant van de school zal ook afgesloten worden waardoor wij een leertuin voor de 
leerlingen kunnen maken. 
Op dit moment wordt er een plan gemaakt voor deze twee ruimtes.  
 
Daarnaast heeft De Poolster het voornemen om een IKC (Integraal Kind Centra) te worden. Een 
school voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met voor- en naschoolse opvang en -activiteiten. Op dit 
moment worden er plannen gemaakt en onderzocht welke mogelijkheden er zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taalbeleid 
Groep 3 werkt naar tevredenheid met Veilig leren Lezen. 
Kinderen die extra hulp nodig hebben bij lezen kunnen in groep 3 vanaf januari en in groep 4 
werken met Connect-lezen onder leiding van de leerkracht (www.connectlezen.nl). 
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die extra hulp bij lezen nodig hebben werken met Ralfi-lezen 
(www.ralfilezen.nl). Ook komend schooljaar zal lezen/voorlezen in alle groepen worden 
gestimuleerd. In de groepen 5 t/m 8 komt een boekentop te hangen en zullen er activiteiten 
gekoppeld worden aan het lezen van boeken om dit nog aantrekkelijker te maken voor de 
leerlingen. Ook op het gebied van woordenschatonderwijs is De Poolster in ontwikkeling. Vorig 
schooljaar is gestart met een opfriscursus ‘Met Woorden in de Weer’ voor de leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 3. Leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 gaan hier komend schooljaar ook mee aan 
het werk. Er wordt tevens gewerkt aan het taliger maken van de leeromgeving.  
Dat wil zeggen dat nieuwe woorden, maar ook bijvoorbeeld stelopdrachten en teksten van liedjes, 
terug te zien zijn in de groepen. 
In de groepen 5 t/m 8 wordt met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’ in de klas gewerkt 
(www.nieuwsbegrip.nl).  
Komend schooljaar zullen we op allerlei manieren extra aandacht besteden aan het leesonderwijs. 
De Poolster zal onder andere deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd, de Nationale 
Voorleesdagen en de Nederlandse Kinderjury.  
Voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 en  5 en 6 is er dit jaar opnieuw een schakelklas op het 
gebied van taal. In overleg met ouders nemen leerlingen, die gebaat zijn bij extra onderwijs op het 
gebied van taal, deel aan de lessen. Deze lessen worden deels onder schooltijd, deels na schooltijd 
verzorgd. Dankzij subsidie van DMO kunnen wij als school deze extra ondersteuning op het gebied 
van taal bieden.  
 
 
 
Daltononderwijs 
Naar aanleiding van onze evaluatie afgelopen schooljaar en de visitatie door de Daltonvereniging 
begin 2015, zijn dit de acties voor komend schooljaar: 
- Leerlingen meer eigenaar maken van de taak. 
- Het uitbreiden en verdiepen van ‘het stellen van eigen leerdoelen voor de leerlingen/werken aan 
een portfolio’. 
- Het afleggen van collegiale consultaties. 
- Feedback geven en ontvangen. 
- Bepalen welke interventies plaats moeten vinden, zodat het loslaten en vertrouwen vergroot 
wordt.  
- Instructiegroepjes nog beter samenstellen en kinderen de mogelijkheid geven om zelf te 
beslissen of ze instructie nodig hebben. 
- De leerlingen leren om zelfstandig een keuzetaak te kiezen, waarbij ze dingen leren die voor hen 
zinvol zijn. 
- Structureel kindgesprekken voeren. Hierin toewerken naar zelfreflectie door de leerlingen. 
- Voor kinderen moet duidelijk zijn geformuleerd wat het doel en de functie ervan zijn. 
 

Komend schooljaar staan er weer een aantal momenten voor groepsoverstijgend (keuzeochtend) 
werken ingepland. Dit bevordert de zelfstandigheid, het samenwerken van leerlingen en biedt hen 
de gelegenheid om in aanraking te komen met nieuwe vakken/activiteiten.  
Ook het werken met Math sluit goed aan op de uitgangspunten van Daltononderwijs. 
 

http://www.ralfilezen.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/


 
Excellentie onderwijs  
Afgelopen schooljaar hebben een aantal leerlingen, onder begeleiding van een van onze 
leerkrachten, gewerkt met De Pittige Plustorens, materiaal voor hoog- en meerbegaafden (A en 
A+). 
Met ingang van dit schooljaar gaan wij kijken of wij nog meer kinderen hierbij kunnen betrekken. 
IB-er en specialiste screenen de kinderen. 
De leerkrachten krijgen van onze eigen specialiste input. Zij verzorgt ook de begeleiding van de 
leerkrachten in de groep in het werken met de materialen.  
 
 

 
 
        Project: “Heden en verleden van de wijk” 
 



Muziekonderwijs 
De Poolster heeft sinds afgelopen schooljaar een leerlijn op het gebied van muziekonderwijs van 
groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4  werken met de methode Zing Zo. Deze methode is ontwikkeld 
door de muziekschool Amsterdam en wordt om de week door een vakdocent muziek en de eigen 
leerkracht van de groep aangeboden. 
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken deel uit van het leerorkest. Alle leerlingen uit deze 
groepen leren onder schooltijd een instrument bespelen. Deze lessen worden verzorgd door 
externe muziekdocenten via de Stichting Leerorkest. Daarnaast maken zij deel uit van het 
leerorkest Noord en geven eenmaal per jaar een concert samen met leerlingen van andere 
deelnemende scholen uit Noord. Voor meer informatie over het leerorkest zie de website van 
Stichting Leerorkest: www.stichtingleerorkest.nl. 
Voor deelname aan het leerorkest wordt een ouderbijdrage van € 15 per schooljaar gevraagd aan 
ouders. Dit bedrag dient voor de start van de lessen van het leerorkest in september 2015 te 
worden voldaan. Indien dit niet het geval is, kan (kunnen) uw kind(eren) helaas geen deel 
uitmaken van het leerorkest. 
 
 
 
 
Schoolzwemmen ook komend schooljaar zal er gebruik gemaakt worden van het aanbod 
‘Naschools zwemmen’. Dit houdt in dat leerlingen uit groep 5 die nog geen zwemdiploma hebben 
behaald, de mogelijkheid krijgen om aansluitend aan de schooltijd op dinsdag tegen vergoeding 
van gebruik te maken van dit aanbod. De leerlingen worden met geregeld busvervoer naar het 
zwembad gebracht. Ouders van de deelnemende leerlingen moeten zelf zorgen voor het ophalen 
van hun kind na afloop van de zwemles. Ook de begeleiding in de bus op de heenweg zal onder 
begeleiding van ouders plaatsvinden. De zwemtijden zijn: 15.00-15.45. De exacte hoogte van de 
ouderbijdrage voor het naschoolse zwemmen is nog niet bekend, maar rekent u op ongeveer € 25 
voor 1 jaar.  

http://www.stichtingleerorkest.nl/


Ouders 
Ook komend schooljaar zullen er weer twee ouderavonden worden georganiseerd. Zoals u gewend 
bent, zal er een informatieavond per leerjaar in de groep van uw kind plaatsvinden. Daarnaast is er 
een algemene ouderavond en een ouderavond Dalton en ouders. 
Er zullen verdeeld over het schooljaar twee open lessen per groep worden georganiseerd. Tijdens 
die lessen bent u van harte welkom in de groep van uw kind(eren) om te zien hoe verschillende 
lessen op De Poolster worden gegeven.  
Ook komend schooljaar blijven wij werken met klassenouders. Bij de taken van een klassenouder 
kunt u denken aan assisteren bij organisatorische zaken zoals regelen van vervoer en begeleiding  
bij activiteiten buiten school, zoals bibliotheekbezoeken e.d. en indien gewenst andere ouders 
betrekken bij activiteiten (knutselen, versieren klas, schoonmaak materiaal en/of klas etc.)  

Ouders worden door de leerkracht benaderd voor deze functie.  
Zie hiervoor ook onze website. 
Op de volgende data kunt u met de directeur van De Poolster, Conny van Coesant, in onze 
ouderkamer in een ongedwongen sfeer van gedachten wisselen over schoolzaken die u 
bezighouden.  
 
*dinsdag 8 september van 8.30 tot 9.00 uur 
*donderdag 15 oktober van 8.30 tot 9.00 uur 
*dinsdag 17 november van 8.30 tot 9.00 uur 
*donderdag 7 januari van 8.30 tot 9.00 uur 
*dinsdag 23 februari van 8.30 tot 9.00 uur 
*donderdag 7 april van 8.30 tot 9.00 uur 
*dinsdag 10 mei van 8.30 tot 9.00 uur 
*donderdag 23 juni van 8.30 tot 9.00 uur  
 
 
 
 
Met ingang van dit schooljaar worden na de informatieavond kennismakings-/omkeergesprekken 
gepland. Hierin kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en uw visie op de school en uw 
kind geven. 
De rapportbesprekingen worden anders georganiseerd.  
Er komen dit schooljaar drie rapporten. Indien hier aanleiding toe is neemt de leerkracht (meestal 
vooraf) contact met u op om het rapport te bespreken. Indien dit niet nodig wordt geacht, kunt u 
wanneer u daar zelf behoefte aan heeft een afspraak maken met de leerkracht om de vorderingen 
van uw kind te bespreken. 
Los van deze vaste momenten in het jaar bent u altijd van harte welkom om zaken over uw kind 
met de leerkracht te bespreken. Zou u hiervoor wel een afspraak willen maken zodat wij de tijd 
kunnen nemen om met u te praten? 
 



 
Techniekles met ouders. 
 
Rust en veiligheid 
Komend schooljaar gaan we verder aan de slag met het pestprotocol. Dit wordt bekeken en waar 
nodig aangepast.  Daarnaast blijven we uiteraard werken volgens de regels van De Vreedzame 
School en zullen we de regels hiervan nog meer centraal staan. 
 
Protocol mobiele telefoons 
Dit schooljaar zal het protocol mobiele telefoons op De Poolster gehandhaafd worden. 
 In bijlage 2 treft u het protocol gebruik mobiele telefoons aan, dat goedgekeurd is door de MR. 
 
 
Verzuim 
Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de lessen op tijd starten. Wij verzoeken alle 
kinderen dan ook met nadruk ruim vóór aanvang van de lessen  in hun klas aanwezig te zijn zodat 
de deuren dicht kunnen en de lessen direct kunnen beginnen.  
Voor de groepen 1 t/m 4 geldt de regel dat als er sprake is van regelmatig  te laat komen er een 
gesprek met de ouders zal plaatsvinden. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen die 
zonder geldige reden te laat komen een briefje moeten halen bij de administratie. Indien een 
leerling 3 briefjes heeft, is de regel dat hij/zij een pauze binnen blijft onder toeziend oog van een 
van onze medewerkers.  
Als een leerling verhinderd is naar school te komen in verband met ziekte, doktersbezoek en 
dergelijke, verzoeken wij u met nadruk dit vóór aanvang van de school door te geven aan de 
administratie van de school. Indien wij geen bericht van ouders ontvangen, zijn wij als school 
verplicht dit als ongeoorloofd verzuim te vermelden. 
 
 
 
 
 
 



Extra verlof buiten de schoolvakanties 
 In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school moet als er onderwijs 
wordt gegeven. De directeur van de school kan buiten de schoolvakanties voor gewichtige 
omstandigheden verlof verlenen voor maximaal 10 dagen, voor meer dan 10 dagen moet dit bij de 
leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan tot uiterlijk  6 weken van te 
voren worden ingediend. 
Voor richtlijnen extra verlof buiten de schoolvakanties verwijzen wij u naar Stadsdeel Amsterdam 
Noord, afdeling leerplicht 020-6349200 of www.noord.amsterdam.nl of 
www.bureauleerplichtplus.nl. 
 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Noord  
De Poolster maakt deel uit van  de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Deze stichting is 
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op alle openbare scholen in Noord.  
 
Er zijn in Noord 15 reguliere openbare basisscholen en een openbare school voor speciaal 
onderwijs. 
Tussen de basisscholen bestaan grote verschillen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de 
positie van de school in de buurt, de verschillende achtergronden van de kinderen die op school 
zitten, het personeel dat er werkt of de keuzes bij de vormgeving van het onderwijs. Alle scholen 
proberen zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. De scholen leggen 
verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs op hun school. Deze informatie kunt u 
vinden in de schoolplannen en schoolgidsen van de betreffende scholen. Hierdoor wordt het 
makkelijker voor u om een verantwoorde schoolkeuze te maken. 
 
Wanneer u vragen hebt, kunt de Stichting Openbaar Onderwijs Noord bereiken via het volgende 
adres: 
 
Bezoekadres:  Papaverweg 34 
  1032 KJ Amsterdam 
Postadres:  Postbus 37608 
  1030 BB Amsterdam 
Tel.nr.:   020 – 8201410 
  www.openbaaronderwijsnoord.nl 
 
 
Veiligheid in en om School 
Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor u, uw 
kind, onze medewerkers en omwonenden. Sinds januari 2004 zijn de afspraken die voortvloeien uit 
het convenant ‘Veilig in school Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ op onze school van kracht. 
 
Dit betekent dat: 
- onze school een contactpersoon veiligheid en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld; 
- er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, 
verbale agressie en ander crimineel gedrag; 
- schelden niet is toegestaan; 
- er een algeheel verbod is op het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te 
hanteren voorwerpen; 
 

http://www.noord.amsterdam.nl/
http://www.bureauleerplichtplus.nl/


- bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte 
wordt gedaan; 
- in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie zal worden 
opgenomen.  
Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing 
naar het Jeugdzorgadviesteam of bureau Jeugdzorg. 
 
 
Bovendien geldt: 
Bij acute bedreiging van de veiligheid van personeel, leerlingen en andere aanwezigen zal 112 
gebeld worden en directe politie-inzet zal volgen. Er zal vervolgens door de school aangifte worden 
gedaan. 
Bij minder dreigende zaken zal de betreffende contactpersoon (buurtregisseur) gebeld of gemaild 
worden. Dit zal ook gebeuren bij zaken waar twijfel bestaat over de meldingswaardigheid van een 
voorval. 
 
Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de school bevindt. 
“In en rond de school” wil zeggen: die plaatsen waar leerlingen zich plegen op te houden voor en 
na schooltijd en in de pauzes. 
 
(Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van ASKO, PCOOA, de openbare scholen, 
het stadsdeel Amsterdam-Noord, de Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie.) 
 
Kijkt u ook op de kalender op onze website. 
Deze houden we steeds zo actueel mogelijk! 
 
Klachtenprocedure 
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. School en ouders streven hetzelfde doel na en 
er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking. 
Soms echter botsen de belangen. U bent het als ouder bijvoorbeeld niet eens met de beoordeling 
van uw kind of met de wijze waarop uw kind begeleid wordt. Dergelijke klachten worden meestal 
in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen. Het kan 
voorkomen dat u er samen niet uitkomt of dat het om ernstiger zaken gaat dan een verschil van 
inzicht. U kunt hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie, agressie of geweld. U of uw 
kind kan dan een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon van de school. Met de 
contactpersoon kan u of uw kind vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig 
behandeld. De contactpersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon. Als het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat, zal de 
contactpersoon u altijd direct doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van 
ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij 
de officier van justitie. 
 
Naam contactpersoon:   mevrouw Esther Vledder 
Telefoonnummer:    020-6315870 
 
Naam externe vertrouwenspersoon:  De heer van Zelst 
Telefoonnummer/email :  06-31631593/ fvanzelst@hetabc.nl 
 

mailto:fvanzelst@hetabc.nl


Naam 2e externe vertrouwenspersoon:  mevrouw Biki van Leeuwen 
Telefoonnummer/email :  06-31631553/ bvanleeuwen@hetabc.nl 
 
U kunt besluiten dat uw klacht moet worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie. 
De externe vertrouwenspersoon kan u bij deze procedure begeleiden. 
 
Naam voorzitter Klachtencommissie: de heer mr. H. Th. van der Meer 
Secretaris:     mevrouw M.R. Backer 
Telefoonnummer:    0348-405245 
 
De volledige klachtenregeling staat op onze website. U kunt hiernaar vragen bij de directie of 
contactpersoon. Tevens kunt u bovengenoemde regeling terugvinden op de website van de 
stichting: www.openbaaronderwijsnoord.nl 
 

 
Op bezoek in Artis 

mailto:bvanleeuwen@hetabc.nl
http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/


Bijlage 1: stappenplan inloggen ParnasSys 
 
Stap 1 
Open de website van De Poolster, www.obsdepoolster.nl 
Ga naar het onderste deel. 
Onderstaande scherm verschijnt. 
 

 
 
 
Stap 2 
Ga met de cursor naar ParnasSys ouders (in het midden) en klik dit aan. 
 
Onderstaande scherm verschijnt 

 
Stap 3 
U moet nu uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen.  
U heeft deze gegevens ontvangen van ParnasSys via uw eigen mailadres. 
Heeft u deze niet ontvangen of zijn er problemen bij het inloggen dan kunt u bij Michèle 
Termeulen (administratiemedewerkster)  
 

http://www.obsdepoolster.nl/


Bijlage 2: 
 
Protocol mobiele telefoon De Poolster 
Het bij zich hebben van een mobiele telefoon is voor leerlingen van De Poolster (onder schooltijd) 
in principe niet toegestaan. Voor uitzonderingen op deze regel dient men bij de directie een goed 
onderbouwd (schriftelijk) verzoek in te dienen, waaruit de noodzaak van het hebben van de 
mobiele telefoon in de klas duidelijk naar voren komt. De directie zal naar aanleiding hiervan 
beslissen tot het wel/niet toestaan van de mobiele telefoon.  
 
We hebben als school de volgende afspraken vastgelegd:  
 
– De leerling levert bij binnenkomst in de klas zijn/haar mobiele telefoon in bij de leerkracht. De 
leerkracht bergt de mobiele telefoons op. De leerling krijgt zijn/haar mobiele telefoon na schooltijd 
terug. 
 
– Levert de leerling zijn/haar mobiele telefoon niet in en ziet/hoort de leerkracht de mobiele 
telefoon, dan wordt deze door de leerkracht tot het einde van de volgende schooldag in beslag 
genomen.  
 
– Deze inname wordt telefonisch/per mail gemeld bij de ouders.  
 
– Bij een tweede overtreding wordt de mobiele telefoon een week in beslag genomen. De ouders 
kunnen de mobiele telefoon bij de directie ophalen. 
 
– Verlies, diefstal of schade van/aan een mobiele telefoon zijn voor eigen risico van de 
leerling/ouders.  
 
 


