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WOORD 
VOORAF
Waarom een schoolgids voor 
ouders
Scholen verschillen in manier van 
werken, in sfeer en wat kinderen 
er leren. Scholen hebben verschil-
lende kwaliteiten. Deze gids geeft 
aan waar onze school voor staat, 
wat ons drijft en hoe wij het een en 
ander trachten te realiseren. En… 
waar u ons op kunt aanspreken. In 
deze gids proberen wij u te vertellen:
•  hoe wij de doelstellingen die de 

wet op het Primair Onderwijs ons 
stelt, proberen te realiseren;

•  wat de (levensbeschouwelij-
ke) keuzen zijn van de Stichting 
 Bijzonderwijs;

•  hoe wij deze keuzen proberen te 
realiseren;

•  welke keuzen de school maakt 
in pedagogisch opzicht en in de 
vormgeving van het onderwijsleer-
proces;

•  hoe allen die bij de school betrok-
ken zijn, leerkrachten, kinderen en 
ouders, met elkaar omgaan;

•  wat de school verwacht van de 
leerkrachten, van de kinderen en 
van de ouders.

De medezeggenschapsraad van de 
school heeft ingestemd met deze 
schoolgids.

DE SCHOOL
Levensbeschouwing
Onze school zet zich in voor een cul-
tuur waarin Samen Leren en Samen 
Leven in Amsterdam Zuidoost cen-
traal staat. In dat kader wordt ruim 
aandacht gegeven aan de levens-
beschouwelijke vorming van kinde-
ren. Kinderen van alle gezindten en 
culturen zijn welkom op onze school 
en op de andere scholen van Bijzon-
derwijs. Ze zullen er een leeromge-
ving aantreffen waarin in openheid 
en respect voor verschillende tradi-
ties met elkaar wordt omgegaan.
Levensbeschouwelijke vorming be-
gint bij de kinderen zelf. Bij hun 
vragen, hun vermogen tot verbazing 
en hun vreugde en verdriet over wat 
er om hen heen gebeurt. De kinde-
ren op de scholen van Bijzonderwijs 
hebben uiteenlopende culturele ach-
tergronden en vertegenwoordigen 
verschillende religieuze tradities. Het 
team van onze school staat er voor 
in, dat kinderen de eigen traditie en 
elkaars achtergronden beter leren 
kennen en dat respect ontwikkeld 
wordt voor andere tradities. De ver-
schillende religies, de eigen tradities 
en de andere tradities komen op de 
volgende momenten in het jaarpro-
gramma aan bod:
-  Bij feesten (zowel uit de christelijke 

als uit andere tradities).

VAkAntIES 
2013 - 2014
Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m 
vrijdag 25 oktober 2013
kerstvakantie
maandag 23 december 
2013 t/m vrijdag 3 
januari 2014
Voorjaarsvakantie
maandag 24 februari  
t/m vrijdag 28 februari 
2014

Pasen/meivakantie
vrijdag 18 april t/m 
maandag 5 mei 2014
Hemelvaart
donderdag 29 mei en 
vrijdag 30 mei 2014
Pinksteren
maandag 9 juni 2014
Zomervakantie
maandag 7 juli t/m 
vrijdag 15 augustus 2014

Lees verder in september

-  In projecten die door het jaar heen 
gegeven worden rond levensbe-
schouwelijke thema’s.

-  Door aandacht voor normen en 
waarden binnen de schoolcultuur.

-  Door het gesprek met de kinderen 
over levensbeschouwelijke vragen.

Tevens wordt gewerkt aan het aan-
leren van spirituele vaardigheden: 
verwondering, verbinding, vertrou-
wen, verbeelding en ordening.

Wie werken er in de school
1. directie;
2. leerkrachten;
3. leerkracht gymnastiek;
4. interne begeleider(s);
5. ICT’er(s);
6. (HBO) tutor;
7.  onderwijs-ondersteunend perso-

neel zoals administratief mede-
werker(s) en een conciërge.

Voor de namen verwijzen wij u naar 
hoofdstuk Namen intern.

 Id-al-Fitr (Suikerfeest) Islam

Start nieuwe schooljaar

Geboorte Krishna Hindoeïsme



September 2013
WAAR DE 
SCHOOL VOOR 
StAAt
Missie
Levensbeschouwing
Achtsprong verzorgt onderwijs op 
levensbeschouwelijke basis. De 
culturele en levensbeschouwelijke 
diversiteit van de leerlingen komt 
hierbij tot zijn recht. Respect voor 
elkaar binnen de grenzen van het 
toelaatbare in woord en daad is het 
uitgangspunt. 

Schoolklimaat
Achtsprong hanteert duidelijke 
 regels en afspraken op alle niveaus, 
intern en extern. Dit om een veilig 
leerleefklimaat te bewerkstelligen 
en de leefregel ‘samen leren samen 
leven’ waar te maken.
De school heeft een open karakter 
met een harmonieus klimaat waar 
kinderen zich thuis kunnen voelen. 
Ook na school en op het plein wordt 
deze sfeer nagestreefd.

Onderwijsinhoud
Achtsprong verzorgt onderwijs op 
cognitief, motorisch, sociaal-emotio-
neel, expressief en levensbeschouwe-
lijk gebied. Ons onderwijsaanbod is 
uitdagend, betekenisvol en op maat 
en biedt alle mogelijkheden tot ont-
plooiing. Het leerklimaat is veilig en 
nodigt uit tot zelfstandig werken en 
bevordert het samenwerken.

Organisatievorm
Achtsprong is een lerende organi-
satie, waarbij delen van informatie, 
kennis, ervaring, kunde en inzichten 
van essentieel belang is. Daarbij 
acht zij direct handelen op grond 
van nieuwe bevindingen noodza-
kelijk om optimale kansen voor 
kinderen te creëren. Bovenstaande 
impliceert:
•  informatie uitwisselen met ouders 

ten minste drie keer per jaar;
•  wekelijkse nieuwsbrief voor ouders 

uitbrengen;
•  professionaliseren van medewer-

kers middels feedback, coaching 
en scholing op maat; 

•  hulp van externen, zoals school-
maatschappelijk werk, Jeugdzorg, 
schoolbegeleidingsdienst, politie, 
leerplichtambtenaar; 
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Schooltijden
Deze schooltijden zijn voor de 
groepen 1 t/m 8:
’s morgens: 08.45-12.00 uur
’s middags: 13.00-15.15 uur

Op woensdag hebben alle 
groepen les tot 12.00 uur
Op woensdagmiddag is de 
school voor alle groepen 
gesloten.

Lees verder in oktober

Vervolg augustus

Geboortedag Ganesha Hindoeïsme

Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) Jodendom

Ouderinformatie avond

Jom Kipoer (Grote Verzoendag) Jodendom

Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij

Prinsjesdag

Loofhuttenfeest Jodendom+Pitra Paksj Hindu

Simchat Tora (Veugde der Wet) Jodendom

Burendag Nederland
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•  afstemmen, afspraken maken en 
aanspreken op alle niveaus intern 
en extern.

Daarbij hanteert zij een voortdu-
rende cyclus van doelen bepalen, 
handelen, resultaten meten en op-
nieuw handelen. Dit om de kwaliteit 
van onderwijs te verbeteren en te 
borgen.

Visie
Levensbeschouwing
Tijdens onze  lessen levensbeschou-
wing streven wij ernaar om leerlin-
gen te leren positief en met respect 
met verschillen om te gaan. Bewust-
wording van overeenkomsten tussen 
religies vinden wij daarin belangrijk. 
Hierbij hanteren wij een mondiaal 
perspectief.

Resultaten
Op Achtsprong wordt lesgegeven 
met materialen en methoden die ac-
tueel zijn en aansluiten bij het niveau 
van de leerlingen. Ook proberen 
we daarbij aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. 
In ons onderwijs is het gebruik van 
informatietechnologie geïntegreerd. 
De leerlingenresultaten zijn op het 
niveau, dat de inspectie van ons 
verwacht.  

Leraren en directie
Het team van Achtsprong wil een 
gelukkige en gezonde school zijn 
voor kinderen, ouders en leer-
krachten. In ons onderwijs willen we 
aansluiten bij de individuele leer-
behoeften van kinderen. Er wordt 
samengewerkt binnen het team met 
vertegenwoordigers van instellin-
gen rondom de school. Daarnaast 
overleggen we met de ouders/ver-
zorgers en werken met hen samen 
om het maximale aan de leerling 
te kunnen bieden. Personeelsleden 
volgen, waar nodig, nascholing en 
zetten hun specifieke talenten in. Dit 
leidt tot een professionele wijze van 
werken.

Ouders
Ouders/verzorgers en school zijn 
beide betrokken bij de brede ont-
wikkeling van ieder kind. De school 
vindt samenwerking met de ouders 
dan ook heel belangrijk. De school 
is de ontmoetingsplaats van allen 
die een positieve bijdrage leveren 
aan deze ontwikkeling van de leer-
ling.

Leerlingen
Uit de leerling- tevredenheidpei-
ling (2011) blijkt dat leerlingen 
op onze school zich veilig en thuis 
voelen. De school zet zich in om 
hen te vormen tot wereldburger en 
dat merken ze. Daarbij leren ze 
respect te hebben voor de ander 
en elkaar te ondersteunen.
De uitwerking van het concept Bre-
de School zorgt ervoor dat zij een 
ontwikkeling doormaken waarbij al 
hun mogelijkheden worden gesti-
muleerd.
Ook worden ze uitgedaagd om 
mede verantwoordelijkheid te dra-
gen voor hun eigen ontwikkeling en 
te leren met en van elkaar.
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Lees verder in november

Vervolg september

HERFStVAkAntIE

De school is van 21 tot en met 25 
oktober  gesloten in verband met 
herfstvakantie.

kinderboekenweek
De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt 
plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 
2013. Het motto is Klaar voor de start! – Over 
sport en spel in kinderboeken.

transparantie
De processen, procedures en resulta-
ten van Achtsprong zijn toegankelijk 
en transparant, zodat ouders zich 
betrokken voelen en met ons kunnen 
meedenken.  

Profilering
Achtsprong hanteert duidelijke re-
gels en afspraken en er heerst een 
veilig pedagogisch klimaat met een 
open en harmonieuze uitstraling. 
Achtsprong hanteert het motto: 
“Denken én doen” en heeft een ac-
tief en alert klimaat waarbij direct 
en adequaat wordt gehandeld.

Uitgangspunten
De school is een leefgemeenschap 
waar kinderen niet alleen cogni-
tief leren maar ook zich sociaal 
emotioneel ontwikkelen. Ze leren 
positief denken, zelfstandig werken, 
samenwerken en rekening houden 
met elkaar. Samenwerken betekent: 
wederzijdse hulp, eerlijkheid, open-
heid, vertrouwen en je veilig voelen. 
Wij als school vinden het belangrijk 
dat de leerlingen zich 

Geboortedag Confucius Taoïsme

Dierendag + Herdenking Bijlmerramp

Kinderboekenweek ‘klaar voor de start’

Dag van de leraar + Navaratri Hindoeïsme

Guru Ram Das Ji Sikhisme

Bedevaart naar Mekka (Id-ul-Hadj) Islam

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Oudergesprekken

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Oudergesprekken,
Offerfeest (Eid Al-Adha) Islam

Herfstvakantie

Geboortedag van de Báb Bahaigeloof
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verantwoordelijk voelen voor de 
dagelijkse gang van zaken in hun 
omgeving. De leerkracht stimuleert 
het kind door zijn / haar aandacht 
te richten op de sterke kanten van 
het kind en te corrigeren daar waar 
nodig is. Competentie, autonomie en 
relatie vinden  we belangrijk.

Prioriteiten
Wat vinden wij als school belangrijk:
•  Dat de school een bijdrage levert 

aan de persoonlijkheidsvorming 
van de leerlingen;

•  Sociaal emotionele ontwikkeling is 
net zo belangrijk als de cognitieve 
(verstandelijke) ontwikkeling;

•  Respect voor jezelf en anderen 
hebben;

•  Kinderen ontwikkelen zich beter in 
een goed pedagogisch klimaat;

•  De taalontwikkeling is voor ons een 
extra aandachtspunt;

•  Ons onderwijs richt zich op: com-
petentie (het kind voelt dat hij/zij 
steeds meer weet en kan), auto-
nomie (het kind krijgt steeds meer 
vrijheid om zelf beslissingen te ne-
men, verantwoordelijkheid) en re-
latie (het kind kan steeds beter met 
andere kinderen samenwerken);

•  Dat de leerlingen die zorg en 
onderwijs krijgen die ze nodig 
hebben;

•  De school wil voortdurend aan de 
kwaliteit van het onderwijs blijven 
werken en neemt daarom ook deel 
aan het project ‘Kwaliteitsaanpak 
Amsterdamse Basisscholen’.

DE ORGAnISAtIE 
VAn HEt  
OnDERWIJS
Schoolorganisatie
De school heeft zowel heterogene 
als homogene groepen. Dat houdt in 

vr 1

za 2

zo 3

ma 4

di 5

wo 6

do 7

vr 8

za 9

zo 10

ma 11

di 12

wo 13

do 14

vr 15

za 16

zo 17

ma 18

di 19

wo 20

do 21

vr 22

za 23

zo 24

ma 25

di 26

wo 27

do 28

vr 29

za 30

Lees verder in december

Vervolg oktober

Allerheiligen Christendom

Nationale ontbijtweek

Loi Krathong Boeddhisme

Internationale dag v.d rechten van het kind

2013 Chanoeka Jodendom

Allerzielen Christendom

Divali Hindoeïsme

Muharram (Islamitisch nieuwjaar) Islam

Geboortedag van Bahá’u’lláh Bahaigeloof

Sint Maarten Christendom

Vrije dagen
Alle studiedagen alsmede 
extra vrije dagen zijn 
opgenomen in de kalender.

dat de leerlingen in zowel jaargroe-
pen als in combinatiegroepen bij el-
kaar zitten. We geven de leerlingen 
op maat les. Leerlingen die weinig 
instructie nodig hebben kunnen snel 
aan het werk, zodat ze niet hoeven 
te wachten, maar door kunnen gaan. 
Anderen krijgen instructie en waar 
nodig verlengde instructie in kleine 
groepjes of soms alleen. Voorwaar-
de is dat leerlingen zelfstandig kun-
nen werken. Dat zelfstandig werken 
wordt vanaf groep 1 aangeleerd.
Naast het leren, de cognitieve ont-
wikkeling, is de sociaal emotionele 
ontwikkeling ook belangrijk. We 
schenken veel aandacht aan het 
groepsvormingsproces. We stimule-
ren dat leerlingen problemen zoveel 
mogelijk eerst zelf proberen op te 
lossen.

Groepering
De school heeft 11 groepen.  
De onderverdeling is als volgt:
Onderbouw:  de groepen 1 t/m 4;
Bovenbouw: de groepen 5 t/m 8, 
Een taalklas groep 4, een Spurtklas 
en een nieuwkomergroep.

DE ZORG VOOR 
LEERLInGEn
Het volgen van de ontwikkelingen 
van de kinderen
Vanaf het moment dat een leerling op 
Achtsprong lessen volgt, houden we 
heel precies de prestaties bij door het 
afnemen van een aantal toetsen en 
observaties. Dit wordt vastgelegd in 
een Cito leerlingvolgsysteem. Daarin 
worden ook belangrijke afspraken 
met ouder(s)/ verzorger(s) vastge-
legd en eventuele verslagen van 
vorige scholen bewaard. Onze interne 
begeleiders zijn verantwoordelijk voor 
het bijhouden van dit systeem. Alleen 
groepsleerkrachten, 
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de schooldirectie, de intern begelei-
ders en de desbetreffende ouder(s)/
verzorger(s) hebben toegang tot 
deze gegevens. 

Bespreken leervorderingen met de 
ouder
Minimaal driemaal per jaar wordt u 
uitgenodigd om te spreken over de 
prestaties van uw kind. Natuurlijk is 
er altijd gelegenheid voor u of de 
leerkracht en of de intern begelei-
ders om een extra afspraak te ma-
ken als dit wenselijk is.

DE LERAREn
Wijze van vervanging bij ziekte, 
(studie-)verlof en scholing
Wijze van vervanging bij ziekte:
Bij ziekte van een groepsleerkracht 
zoeken wij zoveel mogelijk naar 
vervanging, het liefst door andere 
leerkrachten binnen de school die 
geen eigen groep hebben. Ook kan 
het voorkomen dat een groep op-
gesplitst wordt. Binnen de school zijn 
bepaalde afspraken met betrekking 
tot de verdeling van de kinderen en 
uitvoering van het lesprogramma. 
Bij langdurig ziekteverlof heeft de 
school de beschikking over een in-
valpool van Stichting Bijzonderwijs

Wijze van vervanging bij  
studieverlof
Bij studieverlof worden de leer-
krachten opgevangen door een an-
dere leerkracht die ook in de school 
werkzaam is.
 
Wijze van vervanging bij scholing 
Soms neemt het hele schoolteam of 
een deel van het team deel aan 
een studiedag (een dag voor scho-
ling van leerkrachten). Op deze 
studiedagen hebben de leerlingen 
vrij. De data staan op de kalender 
vermeld. Als er een enkele keer een 
extra studiedag is, bijvoorbeeld 
voor leerkrachten van alleen de on-
derbouw of alleen de bovenbouw 
en die niet op de kalender staat 
vermeld, wordt u ruim van tevoren 
hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld.

Inzet van ondersteunend 
 personeel
Er bestaat al geruime tijd de moge-
lijkheid voor scholen om ondersteu-
nend en onderwijsondersteunend 
personeel in te zetten.
Het zijn de conciërges, administra-
tieve medewerkers, onderwijsassis-
tenten / tutoren.
Onderwijsassistenten / tutoren 
verrichten op aanwijzing van de 
groepsleerkracht onderwijs-
activiteiten. Op Achtsprong 
werken we met een HBO 
tutor. Dit is een leer-
kracht die het tutor-
programma van Piramide 
uitvoert.
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Lees verder in januari

Vervolg november

kERStVAkAntIE
De school is van 23 december 
2013 tot en met 3 januari 
2014  gesloten in verband met 
kerstvakantie.

DE OUDERS
Het belang van betrokkenheid van 
ouders
De school acht de betrokkenheid 
van ouders van het grootste belang. 
Het kind groeit op in het gezin, 
maar brengt daarnaast veel tijd 
door in de schoolomgeving. Door 
de betrokkenheid van de ouder 
kan sprake zijn van een samenwer-
king tussen school en gezin die het 
onderwijs aan het kind, en dus ook 
de leerprestaties, ten goede komt. 
Daarnaast komt u door uw betrok-
kenheid bij de school meer over de 
school en ons onderwijs te weten.
De school heeft gedurende het 
schooljaar een of meer informatieve 
avonden voor ouders. Daarnaast 
zijn er de rapportbesprekingen 
waarbij wij u op de hoogte houden 
van de leervorderingen van uw 
kind(eren). De school acht het van 
het grootste belang wanneer u bij 
deze informatie-avonden en rap-

portbesprekingen aanwezig bent.
Ouderbetrokkenheid wordt op 
de scholen van Bijzonderwijs 

in hoge mate op prijs gesteld. 
Vaak zijn ouders nodig voor de 
begeleiding 

1e Advent Christendom

Sinterklaas, 
groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij

Dag van de mensenrechten

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie
Kerstmis Christendom

Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
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van kinderen tijdens excursies en het 
schoolreisje. Ouders die graag een 
bijdrage willen leveren aan activitei-
ten binnen de school kunnen daartoe 
het beste contact opnemen met de 
leraar van het eigen kind.

Oudercontactpersonen
Het team van oudercontactmede-
werkers van Swazoom werkt in de 
Voor- en Vroegschoolse educatie 
(VVE), dus voor de VVE-peuter-
speelzaal (peuters) en de groepen 
1 & 2 van de basisschool. Het doel 
is om zoveel mogelijk ouders te be-
trekken bij de ontwikkeling van hun 
kind. Kinderen van betrokken ouders 
groeien namelijk op sociaal-emotio-
neel vlak, wat weer zorgt voor bete-
re schoolprestaties. Op de VVE peu-
terspeelzaal en basisschool zijn de 
oudercontactmedewerkers een spin 
in het web. Ze leggen verbanden 
tussen ouders, school, leerkrachten, 
leidsters, opvoedinstanties, buurt-
voorzieningen, enzovoort. De activi-
teiten vinden meestal in de ouder-
kamer plaats en zijn laagdrempelig, 
toegankelijk en herkenbaar voor 
alle ouders. Ze vertellen ouders wat 
hun kind op school leert en geven 
ouders tools mee om daar op spe-
lende wijze ook thuis mee aan de 
slag te gaan. Ze nemen ouders mee 
naar de bibliotheek, of de kinder-
boerderij en laten ze zien wat voor 
leuke dingen ouders allemaal met 
hun kinderen kunnen ondernemen. 
Ze leggen ouders het Nederland-
se schoolsysteem uit en zijn er voor 
ouders als die met vragen zitten.

Inspraak
Hierin worden drie mogelijkheden 
onderscheiden: er bestaat een mo-
gelijkheid deel uit te maken van de 
Ouderraad, de Medezeggenschaps-
raad (MR) of de Gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad (GMR).

Ouderraad
Aan de school is een Ouderraad 
(ook wel: Oudercommissie) verbon-
den. De Ouderraad bestaat uit een 
aantal ouders. Zij zijn betrokken bij 
de voorbereidingen en organisatie 
van activiteiten zoals het Sinter-
klaas- en het Kerstfeest, sportdagen, 
excursies en het schoolreisje.
Meestal zijn bij de vergaderingen 
van de Ouderraad teamleden van 
de school aanwezig.
De Ouderraad heeft voor de acti-
viteiten die zij mede organiseert de 
beschikking over de ouderbijdrage. 
Deze ouderbijdrage is bedoeld voor 
uitgaven waar de school geen sub-
sidie voor ontvangt. Jaarlijks wordt 
door de Ouderraad een financieel 
verslag gemaakt. Hierdoor worden 
ouders geïnformeerd over de bin-
nengekomen ouderbijdragen en de 
uitgaven die daarvan zijn gedaan.
Indien u actief wilt worden in de Ou-
derraad van onze school, dan kunt u 
daartoe altijd contact opnemen met 
de directeur van de school.

Medezeggenschapsraad
Sinds de invoering van de Wet Me-
dezeggenschap Onderwijs in 1982 
zijn het personeel en de ouders van 
een school vertegenwoordigd in de 
MR.
De directie van de school legt voor-
genomen beleid voor advies of in-
stemming voor aan de MR. De rech-
ten van de MR worden geregeld in 
het MR reglement.
Indien u actief wilt worden in de 
Medezeggenschapsraad van onze 
school, dan kunt u daartoe altijd 
contact opnemen met de directeur 
van de school. De oudergeleding 
wordt gekozen na officiële verkie-
zingen.
De namen van de MR-leden van 
de school treft u aan in hoofdstuk 
 Namen intern.
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Gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad
Vanaf de invoering van de Wet Me-
dezeggenschap Onderwijs zijn het 
personeel van Stichting Bijzonderwijs 
en ouders vertegenwoordigd in de 
MR. Elke MR op school heeft een 
afgevaardigde naar de GMR.
Het bestuur van de Stichting legt 
voorgenomen beleid voor advies of 
instemming voor aan de GMR. De 
rechten van de MR en de GMR zijn 
geregeld in het reglement.
Indien u actief wilt worden in de 
GMR van Stichting Bijzonderwijs, 
dan kunt u daartoe altijd contact 
opnemen met de secretaris van de 
GMR. Zie daartoe hoofdstuk
Namen extern..

Vertrouwenscontactpersoon
Elke school heeft een vertrouwenscon-
tactpersoon.
De vertrouwenscontactpersoon biedt 
een luisterend oor voor kinderen met 
klachten.
De vertrouwenscontactpersoon ver-
wijst de klager door naar de Stich-
tingsvertrouwenspersoon indien de 
klager een volwassene is en indien de 
aangeklaagde een volwassene is.
De naam van de vertrouwenscon-
tactpersoon vindt u in hoofdstuk 
Namen intern.

Ouderbijdrage
Elke school van Bijzonderwijs vraagt 
aan de ouders of verzorgers een 
vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
wordt gebruikt voor uitgaven die 
niet gesubsidieerd worden door rijk 
of gemeente. Hieronder vindt u een 
aantal mogelijke activiteiten die uit 
de ouderbijdrage worden betaald:

• de viering van Sinterklaas
• de vieringen van Kerstmis en Pasen
• het schoolreisje
• de sportdag
• kamp groep 8

De ouderraad van de school ver-
wacht de ouderbijdrage van kin-
deren, die aan het begin van het 
schooljaar zijn ingeschreven, vóór 
1 november te innen.
De oudergeleding van de Mede-
zeggenschapsraad moet vooraf 
instemmen met de hoogte en de 
bestemming van de ouderbijdrage
Alle ouders worden jaarlijks geïn-
formeerd over de besteding van de 
ouderbijdrage van het voorgaande 
jaar en de begroting van de ouder-
bijdrage voor het komende jaar.

Wanneer er betalingsproblemen 
zijn, kunt u contact opnemen met de 
directie. Er zal dan worden gezocht 
naar een bevredigende oplossing 
zoals bij voorbeeld een gespreide 
of gedeeltelijke betaling.
Indien ouders zonder enig overleg 
de ouderbijdrage niet betalen, 
kan de school ertoe besluiten uw 
kind(eren) niet mee te laten gaan op 
schoolreisje of uit te sluiten van an-
dere activiteiten die uit de bijdrage 
worden betaald. 

De ouderbijdrage voor kinderen 
die vóór 1 januari zijn ingeschreven, 
bedraagt dit schooljaar € 55,00 
per kind.
Voor kinderen die ná 1 januari zijn 
ingeschreven, bedraagt de ou-
derbijdrage € 45,00 per kind.
De ouderbijdrage is inclusief 
het schoolreisje en het school-
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Lees verder in maart

Vervolg januari

VOORJAARS
VAkAntIE
Vanaf 24 tot en met 28 februari is 
de school  gesloten in verband met 
voorjaarsvakantie.

kamp. Voor bepaalde leerjaarge-
bonden activiteiten kan een extra 
bijdrage aan de ouders worden 
gevraagd. U wordt hierover apart 
per brief geïnformeerd

U kunt de ouderbijdrage  
overmaken op bank/gironummer  
453 66 22 t.n.v  
SBW-AS-Ouderbijdragen 
(onder vermelding van Ouderbijdra-
ge en de volledige naam en groep 
van uw kind(eren). )

De bijdrage voor het schoolkamp en 
de schoolreisjes kunnen na reserve-
ring van het kamphuis, de speeltuin 
en de bus helaas niet meer gere-
tourneerd worden, ook niet als uw 
kind door ziekte of andere omstan-
digheden niet mee zou kunnen. 

Opvang
In dit hoofdstuk wordt zowel de 
tussenschoolse als de buitenschoolse 
opvang beschreven.

tussenschoolse opvang
Op onze school wordt de tussen-
schoolse opvang verzorgd door 
Catalpa Kinderopvang Amsterdam. 
Indien u wilt dat uw kind tussen de 
middag overblijft, dan moet u zelf 
een aanmeldingsformulier 

Imbolc Natuurgodsdienst

Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij

Eindcito groep 8

Oudergesprekken

Valentijnsdag

Eindcito groep 8

Oudergesprekken

Eindcito groep 8

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie
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invullen en inleveren bij de coördi-
nator van de tussenschoolse opvang. 
De aanmeldingsformulieren zijn ver-
krijgbaar bij de administratie van 
de school en bij de coördinator van 
de TSO. Het tarief voor dit school-
jaar is € 1,95 per dag. De kosten 
worden maandelijks automatisch 
geïncasseerd.
Naam en telefoonnummer van de 
coördinator van de tussenschoolse 
opvang vindt u bij het hoofdstuk 
namen extern.

Buitenschoolse opvang
Deze wordt verzorgd door externe 
organisaties. Als uw kind gebruik 
wil maken van een vorm van deze 
opvang, dan kunt u contact met hen 
opnemen. Catalpa Kinderopvang 
biedt voor- en naschoolse opvang 
in het schoolgebouw van basisschool 
Klaverblad/Samenspel/Knotwilg.

Spreekuur
Indien ouders, buiten de reguliere 
gesprekken, een gesprek willen met 
de groepsleerkracht, interne bege-
leider, zorgcoördinator of directie, 
kan hiervoor een afspraak worden 
gemaakt met desbetreffende mede-
werker. Afspraken met de directie 
kunnen ook worden gemaakt via de 
schooladministratie.

Verzuim en verzuimregistratie
Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leer-
plichtig; dat betekent dat zij da-
gelijks op school dienen te zijn. De 
school houdt hier een administratie 
van bij en registreert wanneer kin-
deren afwezig zijn. Een dergelijke 
administratie wordt ook wel ver-
zuimregistratie genoemd.

Het kan natuurlijk voorkomen, dat 
een leerling wegens ziekte, dok-
tersbezoek e.d. niet op school kan 
verschijnen. In dergelijke gevallen 
is sprake van geoorloofd school-

verzuim.
Indien een leerling (ook van 4 jaar) 
door omstandigheden niet op school 
kan komen, dan verwacht de school 
daar vooraf door de ouders over 
geïnformeerd te worden. Het ver-
dient de voorkeur wanneer een 
dergelijk telefoontje vóór aanvang 
van de lestijd plaats vindt.

Het gebeurt helaas ook dat ouders 
de school niet informeren over de 
afwezigheid van hun kind(eren). 
Wanneer de school niet op de 
hoogte is van de reden van afwe-
zigheid van kinderen, dan is sprake 
van ongeoorloofd schoolverzuim.

De school stelt zich ten doel om zo-
wel het geoorloofd als het ongeoor-
loofd schoolverzuim tot een minimum 
te beperken. Daartoe is een goede 
samenwerking tussen ouders en 
school belangrijk. 
De school is wettelijk verplicht een 
verzuimregistratie bij te houden; dat 
gebeurt zowel ten aanzien van het 
geoorloofd als het ongeoorloofd 
schoolverzuim. 

Speciale aandacht verdient het te 
laat op school komen. Laatkomers 
missen een deel van de les. Ook is 
het te laat op school komen storend 
voor leerkrachten en medeleerlin-
gen. Een kind dat te laat op school 
komt dient altijd een briefje van de 
ouder bij zich te hebben.

Voor een goede verzuimbestrijding 
onderhoudt de school contacten met 
de leerplichtambtenaren van het 
Stadsdeel Zuidoost. In geval van 
veelvuldig schoolverzuim Lees verder in april

Vervolg februari
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Carnaval Christendom

Aswoensdag Christendom

Verjaardag Kwan Yin Boeddhisme

Holi Hindoeïsme + Poerim Jodendom

Navaratri Hindoeïsme
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neemt de school contact op met de 
leerplichtambtenaar. Dat gebeurt 
ook bij het niet tijdig terugkeren van 
een vakantieverlof.

Zie ook elders in deze schoolgids: 
verlofregeling, alsmede halen en 
brengen van kinderen.

Schoolarts en schooltandarts
De school onderhoudt contacten met 
de schoolarts en schooltandarts.
Voor de namen en adressen van 
schoolarts en schooltandarts: zie 
hoofdstuk Namen extern.

Schoolarts
Voor alle 5 en 11-jarige kinderen in 
het basisonderwijs geldt dat zij een 
uitnodiging krijgen voor een gezond-
heidsonderzoek. Dit onderzoek heeft 
als doel aandoeningen op te sporen 
die door ouders of leerkrachten 
(nog) niet merkbaar zijn zoals een 
lui oog of een minder goed gehoor.
Vroege onderkenning geeft een 
beter resultaat bij de behandeling. 
Ook als alles prima is, is dat prettig 
om te weten. De ouders wordt ge-
vraagd vooraf een vragenlijst in te 
vullen. Tijdens het onderzoek is er 
ook gelegenheid om andere vra-
gen te stellen over de ontwikkeling 
van het kind. Deze vragen kunnen 
gaan over dagelijkse dingen zoals 

eten-slapen of bedplassen, maar 
ook over de manier waarop het kind 
zich gedraagt.
Kinderen krijgen daarnaast in het 
jaar waarin zij 9 worden een uitno-
diging voor twee herhalingsvaccina-
ties.
Ouders of school (altijd in overleg 
met ouders) kunnen ook kinderen 
van andere leeftijden aanmelden 
voor een onderzoek als zij zich zor-
gen maken. Onderzoek vindt meest-
al plaats op de vestiging van de 
Jeugdgezondheidszorg in de buurt 
van de school.
In de regel gaan de uitnodigingen 
voor onderzoeken via de school 
naar de ouders.

Op school vindt ongeveer eens in de 
vijf jaar een schoolhygiënisch onder-
zoek plaats. De sociaal verpleeg-
kundige kijkt samen met de directie 
van de school naar veiligheid, hy-
giëne en leer- en werkomstandig-
heden. Scholen en bestuur worden 
schriftelijk geïnformeerd over de 
bevindingen.

Schooltandarts
Alle kinderen op onze school kunnen 
deelnemen aan de jeugdtandver-
zorging (tandarts op school). Het 
kind kan hieraan deelnemen nadat 
ouders of verzorgers er toestemming 
voor hebben gegeven. De tandarts 
is doorgaans twee keer per jaar op 
onze school. 
Als een kind dat deelneemt aan de 
jeugdtandverzorging pijnklachten 
heeft, kunt u tijdens kantooruren 
naar het kantoor van de jeugdtand-
verzorging bellen op 
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Lees verder in mei

Vervolg maart

27 april, de verjaardag van 
koning Willem-Alexander

Meivakantie, 
Goede Vrijdag Christendom

Pasen + Orthodox Pasen Christendom

Koningsdag

Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij

Witte Donderdag Christendom

Stille Zaterdag Christendom

Geboorte van Boeddha + Wereld Romadag

Pesach Jodendom

Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij

Meivakantie, 2e Paasdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie
Çocuk Bayrami (Feest v.d kinderen) Turkije

Meivakantie

MEIVAkAntIE
Vanaf 21 april tot en met 
5 mei is de school  
gesloten in verband met 
Meivakantie.
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telefoonnummer 020-6166332. Hier 
kunt u informeren waar de tandarts 
die uw kind behandelt is te berei-
ken, of als de tandarts niet aanwe-
zig is, waar uw kind voor behande-
ling terecht kan. 

REGELInG 
SCHOOL- En 
VAkAntIEtIJDEn
In dit hoofdstuk treft u informatie aan 
over de school- en vakantietijden. 

Verlofregeling
Ouders van schoolgaande kinderen 
moeten zich houden aan de vakan-
tieperiodes die de school vaststelt. 
Vrij nemen of extra verlof nemen 
voor vakantie, het verlengen van 
een vakantie of een korte vakantie 
tussendoor mag niet. 

Soms kan afwezigheid noodzakelijk 
zijn als gevolg van verplichtingen 
die niet buiten de lesuren mogelijk 
zijn, zoals een verhuizing, huwelijk 
van familieleden of overlijden van 
naasten.

Wanneer een kind (of een broertje 
of zusje of een ouder) tijdens de 
vakantie ziek wordt en de leerling 
daardoor later op school terug-
komt, moet een doktersverklaring uit 
het vakantieland worden getoond. 
Hierin moet de duur, de aard en de 
ernst van de ziekte staan. 

Er zijn bepaalde zaken waarvoor 
ouders (minimaal twee dagen van 
tevoren!) extra verlof kunnen vragen 
aan de directeur van de school:
•  Religieuze feestdagen (richtlijn:  

1 dag per verplichting)
•  Ernstige levensbedreigende ziekte, 

overlijden of begrafenis van een 

familielid
•  Een huwelijk of een huwelijks-

jubileum van een familielid
•  Verhuizing van het gezin

Alleen in geval van absolute over-
macht is het mogelijk om achteraf 
verlof aan te vragen. Daarvoor 
moeten bewijsstukken worden inge-
leverd. 

Belangrijk: De directeur van de 
school behandelt de aanvragen voor 
verlof tot maximaal 10 schooldagen 
en volgt daarbij de regels m.b.t. de 
leerplicht.
De leerplicht(plus)ambtenaar van 
het stadsdeel Zuidoost behandelt en 
beoordeelt aanvragen voor extra 
verlof van méér dan 10 schoolda-
gen. Voordat hij of zij beslist, over-
legt de ambtenaar altijd met de 
directeur van de desbetreffen-
de school. Het is dus van groot 
belang dat u de aanvraag 
in overleg met de directeur 
indient. Dit geldt alléén voor 
verlof wegens gewichtige 
omstandigheden. 

Bij een verlofaanvraag 
i.v.m. een huwelijk dient u 
een kopie van de trouw-
kaart of een ander be-
wijsstuk samen met de 
verlofaanvraag in te 
leveren. Ook bij verlof 
i.v.m. ernstige ziekte van 
een familielid Lees verder in juni

Vervolg april

HEMELVAARt-
VAkAntIE
Op donderdag 29 en vrijdag 
30 april is de school  
gesloten in verband met 
Hemelvaart.
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Dodenherdenking
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Hemelvaartsdag Chr.
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is een verklaring nodig van huisarts 
of specialist. 
Er mag door de school geen extra 
verlof worden gegeven in verband 
met: goedkopere vakanties buiten 
het seizoen, door anderen betaalde 
vakanties, het ophalen van familie, 
al jaren niet op vakantie geweest, 
reeds een ticket gekocht of reserve-
ring gemaakt, meereizen met ande-
ren, reeds een ander kind vrij. 

De school wordt door de afdeling 
Leerplicht streng gecontroleerd op 
een goede naleving van de leer-
plicht. Bij het toekennen van extra 
verlof of het melden van ongeoor-
loofd verzuim dienen de scholen 
zich dan ook strikt aan de wet en 
regelgeving van de leerplichtwet te 
houden.
Voor het verkrijgen van extra ver-
lof dient u zo spoedig mogelijk een 
formulier in te vullen dat u bij de di-
rectie kunt ophalen en inleveren. Bij 
verlof vanwege religieuze feesten 
het formulier minimaal 2 dagen, en 
bij extra vakantiedagen minimaal 
6 weken van tevoren bij de school 
inleveren. Als het verlof akkoord 
is krijgt uw kind het formulier mee 
naar huis.

Let op: in de laatste 2 weken voor 
en de eerste week na de zomerva-
kantie wordt er door de afdeling 
Leerplicht extra gecontroleerd op 
met name ziekteverzuim. Ook rond-
om andere schoolvakanties kan dit 
gebeuren. Indien uw kind als ziek 
is afgemeld en de school of de af-

deling Leerplicht kan u gedurende 
meerdere dagen niet bereiken, 
loopt u het risico dat Leerplicht u 
een boete oplegt.

Voor de volledige tekst van de 
verlofregeling verwijzen we naar 
de brochure “Extra Verlof” van de 
gemeente Amsterdam, ook op te 
vragen bij het staddeel of via 
www.bureauleerplichtplus.nl.

zo 1

ma 2

di 3

wo 4

do 5

vr 6

za 7

zo 8

ma 9

di 10

wo 11

do 12

vr 13

za 14

zo 15

ma 16

di 17

wo 18

do 19

vr 20

za 21

zo 22

ma 23

di 24

wo 25

do 26

vr 27

za 28

zo 29

ma 30

Vervolg mei

Lees verder in juli

Sjavoeot (Wekenfeest) Jodendom

Pinksteren+Orthodox Pinksteren Christendom

2e Pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij

Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij

Vaderdag

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Nacht van de Lotsbezegeling Islam

Ramadan Islam

Halen en 
brengen van 
kinderen
De school vindt het belangrijk 
dat alle kinderen uiterlijk 
bij aanvang van zowel de 
ochtend- als middagschooltijd 
op school aanwezig zijn. Dit 
lukt uitsluitend met volledige 
medewerking van de ouders. 
De school verzoekt ouders dan 
ook om medewerking wanneer 
het gaat om het tijdig brengen 
en weer ophalen van kinderen.
Het gebeurt regelmatig 
dat kleuters door anderen 
worden opgehaald dan de 
eigen ouder / verzorger. In 
voorkomende gevallen is het 
wenselijk wanneer u vooraf de 
leerkracht van uw kind daar 
even over informeert.

Wij verwachten eveneens 
dat ouders die hun kind(eren) 
zelfstandig naar school sturen, 
er op toezien dat hun kinderen 
tijdig van huis vertrekken. 
Overigens verwachten wij 
van ouders, in het kader van 
de veiligheid, dat zij hun 
kind(eren) in de groepen 1 t/m 
3 niet alleen naar school/huis 
laten gaan. 

Zie ook het hoofdstuk 
verzuim- en 
verzuimregistratie.
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SCHOOLREGELS 
VOOR LEER-
LInGEn
Waar veel mensen en kinderen bij 
elkaar zijn, is het noodzakelijk re-
gels op te stellen. Daarom zijn er 
op school een aantal regels waar 
iedereen zich aan moet houden. 
Deze regels leren we de kinderen in 
de loop van het schooljaar. Op die 
manier werken we samen aan een 
fijne leeromgeving voor iedereen.

We verwachten van de leerlingen 
respectvol gedrag naar elkaar toe 
en naar ouders en leerkrachten. Bij 
wangedrag worden de ouders ge-
informeerd en bij strafbare feiten 
doen wij altijd aangifte bij de politie.

Afspraken rondom eten en drinken 
op school
Zoals u misschien wel weet is Acht-
sprong een Jump-in school. 
Dat betekent dat we het erg be-
langrijk vinden dat kinderen genoeg 
bewegen en gezond eten en drin-
ken. Daarom hebben we rondom het 
eten en drinken op school een aan-
tal afspraken gemaakt.

Het tussendoortje
tijdens de ochtendpauze eten de 
kinderen groente en/of fruit 

•  Geef uw kind voor de ochtendpau-
ze groente en/of fruit mee.

•  Als een kind iets mee heeft wat bui-
ten de afspraken valt dan gaat dit 
weer terug in de tas mee naar huis.

•  Het ontbijt is voor uw kind extra 
belangrijk. Zorg dat uw kind niet 
zonder ontbijt naar school gaat. 

•  Zonder ontbijt kunnen kinderen 
minder goed leren en concentreren 
op school.

trakteren
trakteren is vanaf dit jaar een  
gezond feestje!

•  Maak de traktatie gezond en 
houd het klein. 

•  Trakteer maximaal 1 ding per 
kind. 

•  Denk bijvoorbeeld aan een stuk 
fruit of een eierkoek, eventueel 
met versiering.

•  Een traktatie hoeft trouwens niet 
eetbaar te zijn. Een klein cadeau-
tje zoals een stuiterbal of een 
stoepkrijt is ook leuk!

•  De leerkrachten hoeven geen 
aparte traktatie te krijgen, geef 
hen hetzelfde als de kinderen.

•  Wat we niet willen zien is een 
combinatie van verschillende din-
gen zoals chips met snoep; een 
zak snoep; of iets te eten en een 
cadeautje.

Vervolg juni
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•  Als een kind een te grote trakta-
tie mee heeft, mogen de kinderen 
1 ding uitkiezen. De rest van de 
traktatie gaat met het jarige kind 
mee naar huis. Voorkom daarom 
teleurstellingen door niet te groot 
te trakteren.

Voor bespreken
Om aan de nieuwe afspraak te 
wennen bieden we graag de mo-
gelijkheid dat het jarige kind (of 
de ouder/verzorger) vooraf met 
de juf of meester bespreekt wat hij 
of zij gaat trakteren. 

traktatie map:
Bij de administratie ligt een  
traktatie map vol met ideeën 
voor leuke en gezonde traktaties! 
Schroom niet om daar gebruik 
van te maken.

 



 Namen intern Namen extern
Directie:

Directeur:
Peter Snijders
Adjunct directeur:
Maike Sabajo

Leerkrachten en groepen:

GROEP: LEERkRACHt:
Groep 1/2 a Suzanne Lakeman
Groep 1/2 b Esther Peereboom,
 Vacature (do)
Groep 1/2 c Nandita Bhola 
Groep 3 Anne Wahap, 
 Sabina Tascon  
 Lopez (woensdag)
Taalklas groep 4 Natascha van Zanen,  
 Loekie Bozac  
 (woensdag en donderdag)
Groep 4/5 Kimberly Starrenburg
Groep 5 Cynthia Creebsburg
Groep 6 Sandra Krak
Groep 7  Minke Dreef,
 Loekie Bozac (vrijdag)
Groep 7/8 Helen Smith
Spurtklas Pascalle Hiemstra
Nieuwkomergroep Chantal Schepers

Interne begeleiding:
Chantal Aarden,
Sabina Tascon Lopez

Bouwcoördinator groepen 3 t/m 8:
Wilbert Sawat

VVE coördinator groepen 1/2:
Esther Peereboom

Vakleerkracht gymnastiek:
Wilbert Sawat

Bovenschools ICt’ers:
Trudie Tomasouw, 
Jan Pfann

HBO tutor/dubbele bezetting kleutergroep:
Rianne Roodbeen

Coördinator Brede school:
Wilbert Sawat

Onderwijsondersteunend personeel

Administratief medewerker:
Irene Boosten
Conciërge:
Edsel Margarita

Begeleider levensbeschouwelijke vorming:
Marianne Pijl

Vertrouwenscontactpersoon:
Sabina Tascon Lopez

Ouderraadleden:
Dit wordt bekend gemaakt via de ouder-
nieuwsbrief.

Medezeggenschapsraadleden:

namens het personeel:
Sabina Tascon Lopez
Wilbert Sawat

namens de ouders:
Dhr. M. Cijntje
Vacature

Pedagogisch medewerkers
Hoky Poky:
Hema Somwaru
Santusha Bikha
Kaoutar El Faraji
Flora Witte

Bestuur Stichting Bijzonderwijs
Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA Amsterdam Zuidoost
020 - 699 9655

Rijksinspectie voor het basisonderwijs
0800 - 8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR)
t.a.v. Wilbert Sawat
Postadres: Schonerwoerdstraat 1 b
1107 GA Amsterdam Zuidoost

Vertrouwenspersoon
Mevr. Marchien Oppel-Hoogeboom
06 - 1864 9889

Vertrouwensinspecteur van de  
Rijksinspectie voor het basisonderwijs
0900 - 111 3111

Schoolmaatschappelijk werk (Altra)
Mw. Nellie Bakboord
020 - 555 5860

Schoolarts GGD
06 - 12419179
020 - 555 5860

Schooltandarts
020 - 616 6332

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
020 - 660 0900

Leerplichtzaken Zuidoost
020 - 567 0523

Bijlmersportbad
020 - 697 2501

Landelijke klachtencommissie
070 - 386 1697

ABC (Advies en Begeleidings Centrum)
020 - 799 0010

Ouder kind Centrum
020 - 555 5837

Contactpersoon tussenschoolse opvang 
06 - 1582  7775
Catalpa, Sandy Koot

Ontwerp en vormgeving Studio Spirit&Sketch Amsterdam
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