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Dit is de schoolgids van de Bijlmerdrie. Hierin staat belangrijke 

informatie met betrekking tot de school. 

U kunt hem ophangen en eventueel aanvullen met informatie uit 

de maandelijkse nieuwsbrief. Wensen, suggesties ter verbetering 

en reacties zijn altijd welkom. 

 

Stichting Sirius 
Onze school is een openbare school, die behoort tot één van de 

scholen van het bestuur van Stichting Sirius. De missie en doelen 

van deze stichting zijn vastgelegd in het Meerjarenplan 2011-

2015. De missie van stichting Sirius is: Reizen naar de toekomst. 

De volgende doelen worden door alle scholen nagestreefd: 

 Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; 

 Verbeteren van de leerlingenprestaties van taal en rekenen; 

 Verhogen van de kwaliteit van de leerkrachten; 

 Vormgeven aan educatief ondernemerschap in samenwerking 

met andere instellingen in de buurt; 

 Optimale ontwikkelingskansen bieden aan de leerlingen onder 

meer door middel van Brede Scholen. 

 

De school 
De Bijlmerdrieschool is een kleine bruisende school. Vanuit onze 

openbare identiteit zijn alle kinderen welkom. Centraal staat de 

aandacht voor taal, lezen en rekenen. Ook worden vakken als 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gegeven. 

Daarnaast is er aandacht voor de sociale redzaamheid, 

cultuureducatie en sport. Wij bieden een goede leerlingenzorg. 

Ieder kind krijgt een passend onderwijsaanbod. Dat betekent, 

dat een kind met speciale onderwijsbehoeften  bij ons terecht 

kan, maar ook het kind dat zelfstandig werkt en naar het VWO 

gaat. We bieden de kinderen een veilige omgeving en gaan hierbij 

uit van respect, vertrouwen en verdraagzaamheid. Wij werken 

sinds 2010 met de Vreedzame School. Sinds schooljaar 2011-

2012 worden kinderen van groep 7 en 8 opgeleid tot mediatoren. 

Zij hebben een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten. 

Onze pedagogische visie kenmerkt zich door een consequente en 

duidelijke benadering van de kinderen, maar ook door openheid, 

een gezellige sfeer en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

 
 

 

De Voorschool 
Samen met de 3 Bijtjes  werken we aan de  doorgaande lijn in de 

Voorschool. Dit wordt de VVE genoemd. Ko Totaal is de methode, 

die bij de peuters en kleuters gebruikt wordt. Samen starten we 

een thema. De ouders worden uitgenodigd voor de inloop, 

bijeenkomsten bij de start en bij de afsluiting van thema’s. 
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Vroeg Engels onderwijs 

 

We bieden Vroeg Engels onderwijs aan alle kinderen van de 

school. 

Met ingang van oktober 2012 krijgen de kinderen van alle 

groepen een aantal keer per week les in het Engels. 

 

We vinden het erg belangrijk om de kinderen zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de toekomst en we denken dat een goede 

beheersing van de Engelse taal daar aan bij kan dragen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schooltijden Bijlmerdrie   

 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

8.45 uur  – 15 uur 

 

Woensdag: 8.45 uur – 12.30 uur 

 

Lunchpauze groep 6-8: 

11.45 uur - 12.30 uur 

 

Lunchpauze groep 1-5:  

12.15 uur – 13 uur 

 

Schooltijden 3 Bijtjes (peuters) 
 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.45 uur  – 12.00 uur 

Woensdag vrij. 
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Het team 
 

Directeur     Paula Hoonhout  

Adjunct directeur    Marit van Gaalen 

Adjunct directeur/ intern begeleider  Rita Boekenoogen 

Leerkrachten groep 1–2  Fenny Brinkman en 

Jacqueline Wong Swie 

San 

Leerkracht groep 3  Ellen Brink 

Leerkracht groep 4/5  Ouafa Bourik 

Leerkracht groep 6  Baukje Schippers  

Leerkracht groep 7/8  Artie  Garib 

Jacqueline Wong Swie 

San 

Onderwijsassistent groep 1   Imro Barron 

Leerkracht ICT   Ron Smit 

Leerkracht bewegingsonderwijs     Egon  Root 

Interne contactpersoon   Fenny Brinkman 
 

Leidster voorschoolgroep  Marieke Schokker 

Leidster voorschoolgroep  Chan Kasi en  

  Marion Pieksma 

 

Interne coördinator Brede school  Ouafa Bourik 

 

Administratie  José van Giesen 

 

Conciërges  Frits Huijbrechts en  

  Cas Aerts 

   

Vakanties en vrije dagen 
 

Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober 2014 

Studiedag team, kinderen zijn 

vrij 

3 november 2014 

Kerstvakantie 19 december 2014 t/m  

2 januari 2015 

Studiedag team, kinderen zijn 

vrij 

15 januari 2015 

Studiedag team, kinderen zijn 

vrij 

20 februari 2015 

Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 

Studiedag team, kinderen zijn 

vrij 

2 april 2015 

Paasvakantie  3 april t/m 6 april 2015 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 

Hemelvaart 14 mei en 15 mei 2015 

Pinksteren 25 mei 2015 

Studiedag team, kinderen zijn 

vrij 

26 mei 2015 

Zomervakantie 2 juli  vanaf 12.00 uur  t/m   

15 augustus 2015 
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Op tijd komen / schoolverzuim 
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit is 

vooral in het belang van het kind, maar ook van de school. We 

hechten groot belang aan op tijd beginnen zodat we geen lestijd 

verliezen. Het is erg storend als een kind tijdens de instructie 

binnenkomt. ’s Ochtends moeten de kinderen uiterlijk 8.40 uur 
in school zijn, zodat ze nog tijd hebben om hun jas op te hangen 

en hun spulletjes op te bergen. 

Als een kind drie keer in vier weken te laat is gekomen, worden 

de ouders op de hoogte gebracht. 

Na zes keer te laat worden de ouders door de directie 

opgeroepen voor een gesprek. 

Blijft een kind dan nog te laat komen, wordt dit gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. 

Samen met het Stadsdeel Zuidoost voeren wij een intensief 

verzuimbeleid. Ongeoorloofd verzuim van een kind moet gemeld 

worden. Een medewerker van de school controleert elke ochtend 

en middag of alle kinderen op school zijn.  

Indien een kind zonder bericht afwezig is, belt zij naar huis om 

te vragen wat er aan de hand is. In het rapport wordt vermeld 

hoe vaak een kind verzuimd heeft. 

  

Regelmatig te laat komen of afwezig zijn, heeft natuurlijk een 

negatief effect op de leerresultaten van een kind. 

Wij willen graag met ouders samenwerken om er voor te zorgen 

dat elk kind zich goed ontwikkelt. Daarom willen we onnodig 

verzuim voorkomen. 

 

Ziekmelden  

Als uw kind de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u 

ons vóór kwart voor negen op de hoogte te stellen. Dit bespaart 

ons een hoop tijd en moeite om uit te zoeken waar uw kind is. Het 

kan ook voorkomen dat een kind op school plotseling ziek wordt. 

Het is daarom heel belangrijk dat de school uw juiste adres en 

telefoonnummers  heeft.  

Kinderen mogen  niet alleen naar huis. In geval van ziekte moeten 

ze van school 

opgehaald worden. 

Indien uw kind een 

besmettelijke ziekte 

heeft wilt u ons dan 

zo snel mogelijk 

waarschuwen? 

Soms is het 

noodzakelijk dat uw 

kind een paar dagen 

thuisblijft.  

 

Kinderen mogen op 

school niet worden 

toegelaten zolang ze koorts hebben. 
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Verlof 

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is alleen 

sprake van in bijzondere gevallen. Over het algemeen zijn het de 

dagen waarvoor elke werknemer verlof kan opnemen. 

Voorbeelden: bijwonen huwelijk, het overlijden van een familielid, 

kerkelijke of levensbeschouwelijke verplichtingen. Het verlof 

moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn bij de 

administratie speciale formulieren verkrijgbaar. 

 
 

Extra vakantieverlof 
In principe kan er buiten de schoolvakanties geen vakantieverlof 

worden opgenomen! In enkele gevallen wordt er een uitzondering 

gemaakt. Men krijgt slechts verlof: 

 als één van de ouders wegens werkomstandigheden alleen 

buiten de schoolvakanties vrijaf krijgt 

 wanneer men een werkgeversverklaring heeft waaruit blijkt 

dat verlof alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is 

Een verzoek om vakantieverlof moet u minimaal 2 maanden van 

tevoren schriftelijk bij de directeur indienen. Dit verlof mag: 

 eenmaal per schooljaar worden verleend; 

 niet langer duren dan 10 schooldagen; 

 niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. 

Verlof voor meer dan 10 dagen moet rechtstreeks bij de 

leerplichtambtenaar worden aangevraagd.  

 

 
Inschrijving  
Ons land kent het recht op onderwijs, maar hieraan zijn ook 

plichten verbonden. De wet (leerplichtwet) zegt hierover: 

De ouders kunnen hun kind vanaf hun vierde jaar naar een 

basisschool laten gaan. Vanaf de eerste dag van de maand na de 

vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig en moeten de ouders 

ervoor zorgen dat hun kind de school bezoekt. Door de 

samenwerking met de Voorschool en de peuterleidsters ligt het 

voor de hand dat de 4-jarigen doorstromen. Toch moeten deze 

kinderen apart worden ingeschreven. Als u uw kind wilt 

inschrijven op De Bijlmerdrie of als u dat overweegt kunt u een 

afspraak maken voor een gesprek met de directie. Dan kunnen wij 
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de tijd nemen om u rond te leiden, informatie te geven en uw 

vragen te beantwoorden. Indien er van onze kant vraagtekens 

zijn bij de ontwikkeling van uw kind, zal de intern begeleider nog 

een apart intakegesprek met u hebben.  

Een kind dat 4 jaar wordt, mag voorafgaand aan de definitieve 

plaatsing eerst 4 dagdelen komen wennen. Dit gebeurt in de 

maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Als uw kind ouder is dan 4 

jaar en op een andere school heeft gezeten, is het belangrijk dat 

u de rapportage van de vorige school meeneemt. Op basis van die 

rapporten en de informatie van de vorige school wordt uw kind 

voorlopig in een groep geplaatst. Soms wordt er een 

instroomonderzoek gedaan om na te gaan of uw kind in de goede 

groep zit en of er bijzonderheden zijn. Het verslag van die 

toetsing wordt met u besproken en daarna is uw kind definitief 

geplaatst. Bij de inschrijving heeft u nodig: 

- paspoort van het kind 

- pas voor ziektekostenverzekering van het kind 

- kopie van het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding 

- kaart van het LAS (voor 4 jarigen) 

Over het inschrijven op de Bijlmerdrie zijn met de andere 

scholen in Zuidoost afspraken gemaakt, bijvoorbeeld: 

- Het kind kan worden ingeschreven als er een bewijs van 

uitschrijving is en een verhuisrapport van de vorige school in 

Nederland. 

- Tijdens het schooljaar worden geen leerlingen van elkaar 

overgenomen. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, b.v. bij 

een verhuizing. 

- Is het kind afkomstig van een school buiten Nederland, dan is 

het meebrengen van een rapport van de school van herkomst 

gewenst. 

Om te bepalen in welk leerjaar we een kind plaatsen, wordt 

altijd een PDO Rekenen, Begrijpend lezen en Technisch 

lezen (DMT) afgenomen. 

 

Uitschrijving 
Als u gaat verhuizen en te ver van onze school komt te wonen, 

zult u een andere school voor uw kind zoeken. Wij sturen de 

nieuwe school alle relevante informatie over uw kind. In dit 

verhuisrapport wordt weergegeven met welke methodes is 

gewerkt en op welk niveau uw kind de leerstof heeft verwerkt. 

Hierdoor proberen we de aansluiting met de nieuwe school zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Een vergelijkbaar, maar 

uitgebreider, onderwijskundig rapport wordt opgesteld als uw 

kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs of naar het 

V.O. gaat.  

Op onze school gelden de wettelijke regels met betrekking tot 

het bijhouden van dossiers. De dossiers worden na 5 jaar, nadat 

een kind de basisschool heeft verlaten, vernietigd.  

 

Ouders, die een leerling willen uitschrijven moeten dit  

persoonlijk met de directie bespreken. 

 

De nieuwe school van het kind neemt altijd contact op met de IB-

er van onze school. Zij geeft informatie over het kind. Als de 

nieuwe school besluit om het kind in te schrijven, vindt bij ons 

een officiële uitschrijving plaats.  
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LEERLINGZORG 
 

De school heeft een systeem om er voor te zorgen dat alle 

kinderen goed worden gevolgd. De intern begeleider is 

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Zij ondersteunt de 

leerkrachten bij alle stappen, zodat er continuïteit is bij de 

begeleiding van kinderen. Van alle kinderen houden we een 

leerlingendossier bij. Meerdere keren per jaar spreekt de intern 

begeleider de kinderen door samen met de leerkracht en de 

directie. De ouders informeren we bij alle noodzakelijke stappen. 
 

Leerlingvolgsysteem 
Alle kinderen volgen we in hun ontwikkeling, zowel bij de 

kennisgebieden, als bij hun sociaal/emotionele ontwikkeling. 

Hierbij gebruiken we toetsen van de methodes en ook de toetsen 

van CITO. Resultaten hiervan komen in het rapport. 

Als kinderen een speciaal leerstofaanbod nodig hebben, stellen 

we een handelingsplan op en bespreken dat met de ouder(s).  
 

Zorgbreedteoverleg 
Wanneer geen verbetering optreedt, bespreken we een kind in 

het zorgbreedteoverleg. Zes keer per jaar is het zorgbreedte-

overleg gepland, samen met de GGD, de leerplichtambtenaar, de 

maatschappelijke werker, interne begeleider, directeur en 

ouders. We bespreken dan kinderen, die een speciaal aanbod 

nodig hebben. Wanneer wij uw kind bespreken, informeren we u 

hierover. 

De Bijlmerdrie staat open voor alle kinderen. Toch lukt het ons 

niet altijd alle kinderen de aandacht te geven die zij nodig 

hebben. Samenwerking met ouders is dan zeker een belangrijke 

voorwaarde om verder te komen. In enkele situaties kan uit 

onderzoek blijken dat een kind meer baat heeft bij plaatsing op 

een school voor SBO (Speciaal Basisonderwijs) of SO (Speciaal 

Onderwijs).  

 

Resultaten 
Kinderen krijgen op onze school zo veel mogelijk les op hun eigen 

niveau. 

Sommige kinderen hebben weinig uitleg nodig en gaan snel aan 

het werk na een korte instructie. Andere kinderen hebben extra 

uitleg nodig en krijgen dat ook. We houden zo veel  mogelijk 

kinderen op het niveau van de groep, maar voor enkele kinderen is 

er een eigen leerlijn voor één of meer vakgebieden. 

Het is belangrijk voor ons en voor de ouders om te weten met 

welke resultaten de schoolloopbanen van de kinderen worden 

afgesloten. We volgen de kinderen vanaf groep 1 met de toetsen 

van ons leerlingvolgsysteem (LVS). Het schooladvies voor het 

voortgezet onderwijs is mede op dit LVS gebaseerd. 

 

Zitten blijven 

Op de Bijlmerdrie kunnen we besluiten om een kind een jaargroep 

over te laten doen. In overleg met de ouders/verzorgers, de 

groepsleerkracht en de IB-er bespreken we dit voornemen. Het 

voornemen wordt uiterlijk bij het eerste rapportgesprek van het 

schooljaar met u besproken. Het uiteindelijke besluit wordt door 

de directie genomen. Over dit besluit informeren we u uiterlijk 4 

weken voor het eind van het schooljaar. 
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Gesprekken met ouders 
Begin van het schooljaar vinden er startgesprekken plaats met de 

ouders en het kind. 

In september organiseren we een kennismakingsavond.  

Het is erg belangrijk dat alle ouders op die avond aanwezig zijn. 

In februari en juli zijn de rapportavonden in 

de vorm van een 10 minutengesprek.  

Voor ouders waarvan de kinderen in de 

Taalplusklas zitten, zijn er extra 

bijeenkomsten. 

Voor een extra gesprek kunt u altijd een afspraak maken met de 

leerkracht(en). 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Onze schoolmaatschappelijk werker, Thirza Voortman, is elke 

week op Vrijdagochtend aanwezig. Als u zorgen heeft over uw 

kind thuis of vragen op het gebied van school, opvoeding en 

gedrag kan zij u van dienst zijn. Soms zijn er anderen, die u of uw 

kind beter kunnen helpen. De maatschappelijk werker kan u 

adviseren en ondersteunen bij de verwijzing.  

Soms is het voor een ouder moeilijk om een sport voor het kind 

te betalen. Via het schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan er 

dan een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds.  

De SMW-er is er voor ondersteuning van ouders. U kunt altijd 

een afspraak maken middels  de IB-er van de school of 

rechtstreeks als zij aanwezig is. Er zijn geen kosten aan 

verbonden en de gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk. Alleen 

met uw toestemming kan met anderen over de inhoud van het 

gesprek gesproken worden. Er wordt wel aan de school 

doorgegeven dat u een gesprek heeft. 

 

Schooltandarts 
De schooltandarts, dhr.  W. de Boer, komt twee keer per jaar op 

school. Meestal meteen na de zomervakantie en daarna in 

februari. U kunt toestemming geven bij inschrijving. Daarna 

wordt uw kind gecontroleerd en zo nodig geholpen. Wanneer uw 

kind op een ander tijdstip problemen heeft met het gebit kunt u 

de tandarts bellen voor een afspraak. 
 

Schoolarts 
De schoolarts, dr. M. Stuart nodigt kinderen van 5 jaar en de 

10-jarigen uit voor een onderzoek. Het 5-jarigen onderzoek vindt 

plaats op school. Ouders wordt gevraagd hiervoor een vragenlijst 

in te vullen. 

Wanneer u een andere vraag aan de schoolarts heeft, kunt u op 

school bij de IB-er een formulier invullen. Soms vindt de school 

het nodig dat u met uw kind naar de schoolarts gaat. Dan wordt 

hetzelfde formulier ingevuld. Kinderen die nieuw op de 

Bijlmerdrie komen worden altijd door de schoolarts opgeroepen. 

 

 

 

 

 

 



 9 

GEZONDE SCHOOL 
 

Lunch en pauzehapje 
We stimuleren een gezonde lunch en pauzehapje. Een lekker stuk 

fruit of een boterham zijn prima hapjes voor in de kleine pauze. 

We willen graag dat de lunch die u uw kind meegeeft, bestaat uit 

een paar boterhammen, iets van fruit en drinken zonder koolzuur. 

Geeft u niet te veel, maar zeker ook niet te weinig mee. 

 
 

Traktaties 
Bij een feestje mag getrakteerd worden.  

Ook als een kind op school zijn/haar verjaardag viert, vindt 

hij/zij het leuk om de klasgenootjes en de leerkrachten op iets 

lekkers te trakteren.  

Als alle kinderen uit de klas heel uitgebreid trakteren (met 

bijvoorbeeld zakken snoep en taart) is dat niet echt gezond.  

We zouden het dan ook fijn vinden als u de traktaties niet te 

groot maakt en probeert  iets gezonds  uit te laten delen. 

 

Jarige kinderen mogen ’s middags en op woensdag het laatste 

half uur de klassen rond.  

 

Leerkrachten zijn erg tevreden met dezelfde (gezonde) 

traktatie als de kinderen, dus maakt u voor hen geen 

uitzondering door  bijvoorbeeld taart mee te geven. 

 

 

 

Sport 
Sinds we van de Krajicek Foundation een mooi speelveld hebben 

gekregen, wordt er veel aan sport gedaan en het gestimuleerd na 

schooltijd te doen. We zijn dan ook een Sportactieve school. 

Alle kinderen hebben 1 of 2 keer per week gymnastiek van 

meester Egon.  

De kinderen zijn verplicht gymkleding mee te nemen. 

Natuurlijk kan een kind het een keer vergeten en dan hebben we 

gymspullen die ze kunnen lenen. 

Als dit echter vaak gebeurt, kan het kind niet gymmen en gaat 

met werk in de klas zitten. 

 

Douchen is niet verplicht, maar gebeurt op vrijwillige basis. 

Uw kind moet dan wel een eigen handdoek meenemen.  

 

U krijgt via de Nieuwsbrief te horen op welke dagen uw kind 

gymnastiek heeft. 

 

We organiseren ook jaarlijks een sportdag tijdens de 

Koningsspelen. 
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Overblijf of Tussenschoolse opvang 
Als tussenstap naar een continurooster verzorgen de school en 

Smallsteps samen de overblijf tussen de middag. De kinderen 

eten met de eigen leerkracht en spelen onder leiding van 

medewerkers van Smallsteps een half uur buiten. Hierdoor 

hebben we de kosten voor de ouders kunnen halveren. Juf Mirella 

Zijtsel is de overblijfcoördinator. Formulieren om in te schrijven 

of op te zeggen kunt u bij haar vragen.  

Kosten abonnement: € 16,32 per maand voor 4 dagen per week. 

Smallsteps werkt met een automatische bankopdracht. Bij de 

inschrijving tekent u daar gelijk voor. In de 45 minuten pauze 

kunnen kinderen nog wel thuis gaan eten, wanneer ouders daar 

voor kiezen. Wij hopen echter dat steeds meer kinderen zullen 

overblijven. 
 

BSO ofwel de voor- en naschoolse opvang. 
Voor onze scholen verzorgen meerdere organisaties de BSO: 

Partou biedt voor- en naschoolse opvang.  Villa Topido ligt in 

directe nabijheid van onze school. Op de website van Partou kunt 

u informatie vinden over de  locatie en de tarieven. Ga daarvoor 

naar www.partou.nl<http://www.partou.nl> en klik door naar de 

gewenste locatie. Kantershof 633, 1104 HJ Amsterdam, tel .020-

4161295 

 

 

 

 

 

 

DE WIJ(K) BREDE SCHOOL    
Samen met de andere scholen (Samenspel en Wereldwijs) op 

Kantershof en Geerdinkhof vormen we de Wij(k) Brede School. 

We werken op verschillende gebieden samen. We willen daarbij 

graag de talenten van de kinderen (verder) ontwikkelen. 

Er vinden activiteiten plaats voor kinderen en ouders. 

 

Brede School Bijlmerdrie heeft 

 

- De voorschool, de Drie Bijtjes (VVE voor 2,5 tot 4 

jarigen).  

- Naschoolse activiteiten voor kinderen samen met de 

andere scholen van ons cluster.  

- Activiteiten voor ouders zoals de bijeenkomsten en 

afsluitingen van Ko-totaal, projecten op school en 

Nederlandse taal lessen 

- Schoolmaatschappelijk werk door Thirza Voortman. 

- Een dekkend dagprogramma; met een tussenschoolse 

opvang. 

- Themabijeenkomsten waarbij onze ouderconsulente zaken 

bespreekt die met de opvoeding te maken hebben. 
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Brede school activiteiten 

We werken samen met de andere scholen  van ons cluster 

(Samenspel en Wereldwijs) om een goed dekkend aanbod te 

hebben voor alle kinderen van de groepen 2-8. De brede school  

activiteiten worden in 3 periodes aangeboden: 

1e periode: september - november 

2e periode: januari – april 

3e periode: mei – juni  

Alle kinderen krijgen in de 2e week een inschrijfformulier mee en 

kunnen één of twee activiteiten kiezen.  Deze noteert u op het 

inschrijfformulier. Het formulier wordt  bij juf Ouafa ingeleverd 

samen met €2,50 inschrijfgeld. 

 

Activiteiten 
Uw kind kan kiezen uit verschillende activiteiten/talentgebieden. 

Veel sporten, maar ook dansactiviteiten. Voor kinderen, die meer 

van knutselen houden bieden we allerlei creatieve activiteiten 

aan. 

U vindt het complete aanbod op www.bredeschoolzuidoost.nl 

 

Kosten 
Per periode zijn de kosten van inschrijving € 2,50. Hieruit 

worden feestelijke afsluitingen bekostigd. Het stadsdeel 

Zuidoost subsidieert alle activiteiten. 

 

Interne coördinator naschoolse activiteiten 

Juf Ouafa coördineert deze activiteiten.  Zij zorgt voor de 

indeling van de groepen en het goede verloop van de naschoolse 

activiteiten op de Bijlmerdrie.  U kunt op dinsdagochtend bij 

haar terecht met vragen over de activiteiten. 

 

Doorstromen 
Wanneer een kind talent heeft voor een speciale activiteit zijn 

er mogelijkheden om door te stromen naar een sportclub, de 

dansschool, de muziekschool  of de academie.   

 

Op tijd ophalen 
De activiteiten zijn steeds van 15.15.- 16.315 uur, op woensdag 

van 12.30-13.30 uur.   

Na afloop van de  activiteit gaat uw kind naar huis.  

Wanneer u heeft afgesproken dat uw kind niet 

alleen naar huis mag, blijft hij/zij wachten tot u 

hem/haar ophaalt. Broertjes en zusjes, die niet 

deelnemen aan een activiteit kunnen niet blijven 

wachten op school. We verzoeken u dringend om 

uw kind op tijd op te halen.  

 

Zomerschool en Masterclass zijn periodieke activiteiten voor 

leerlingen in groep 7 en 8 om hun kennis en leervaardigheden te 

vergroten.   

 

Overige activiteiten 
In Zuidoost, maar ook andere delen van Amsterdam is steeds een 

rijk aanbod van activiteiten op sportief, cultureel als creatief 

gebied. De school geeft flyers mee en hangt regelmatig 

aankondigingen op. 

 

http://www.bredeschoolzuidoost.nl/
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OUDERS 

 
Wij proberen op de Bijlmerdrie om elk kind het onderwijs te 

geven waar hij/zij recht op heeft. Wij bieden dit in een veilige 

omgeving met veel aandacht voor een respectvolle omgang met 

elkaar. 

We kunnen dit echter niet alleen, maar hebben daar de ouders 

bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat we het beste uit 

de kinderen halen. 

 

We hebben niet alleen van de kinderen, maar ook van onze ouders 

hoge verwachtingen: 

 

Ouders zorgen er voor dat de kinderen op tijd op school zijn en 

voor die tijd hebben ontbeten. Dit is heel belangrijk omdat een 

kind met een lege maag niet goed de lesstof op kan nemen. De 

instructie begint meteen om 8.45 uur, dus als uw kind te laat 

komt, mist hij/zij een deel. 

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen een gezond 

pauzehapje meenemen en voor de overblijf voldoende eten en 

drinken. 

Een aantal telefoonnummers waarop we altijd iemand kunnen 

bereiken in geval van nood, is heel belangrijk. 

Natuurlijk verwachten wij ook van u dat u  de school bij 

afwezigheid van uw kind belt. 

Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, willen we u toch 

vragen dit te betalen. Het is voor kinderen heel vervelend als ze 

niet mee kunnen op een uitstapje omdat deze bijdrage niet 

betaald is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het jaarlijkse 

schoolreisje. 

Voor de TSO opvang is betaling wel verplicht als uw kind hier 

gebruik van maakt. 

Uw aanwezigheid bij rapportgesprekken is vanzelfsprekend, maar 

ook het  bijwonen van andere activiteiten, stellen we erg op prijs. 

 

Ouderraad (OR)  
We hebben een ouderraad met enthousiaste ouders, die 

oproepbaar zijn.  

De ouderraad helpt bij allerlei activiteiten. 

Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij de 

directie en/of bij onze ouderconsulente Fadoua Zaitar. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Als u echt mee wilt denken over het beleid van de school, 

bent u welkom bij de MR. 
De MR komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en 

de kinderen. De MR bestaat uit teamleden en ouders.  

Teamleden zijn: juf Ellen en juf Baukje. 

Ouderleden zijn: mevr. Bali, mevr. Khodabaks en mevr. Herbert. 

 

Bij Stichting Sirius is ook een GMR (= Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad), die de belangen van kinderen, ouders en 

personeel behartigt op bovenschools niveau. 
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Ouderbijdrage   
De ouderbijdrage is vrijwillig en we besteden deze onder andere  

aan de buskaart voor het bibliotheekbezoek, sinterklaasviering    

(wat te eten en te drinken, een cadeautje enz.), kerstviering, 

Artisbezoek, afscheidscadeau voor schoolverlaters, bloemetje 

voor de kinderen die een zwemdiploma halen en  extra buskosten 

bij een excursie. 

 

Ouderbijdrage    € 20 per kind 

 
Schoolreis  groep 1 tot en met 6  € 30 per kind 

 

Om het jaar gaat groep 7 en 8 op schoolkamp. De kosten voor dit 

kamp bedraagt rond de € 130,= per kind. 

 

Als de ouderbijdrage of het schoolreisgeld niet betaald is, kan 

uw kind  niet deelnemen aan de geplande activiteit. 

Uw kind wordt dan op school opgevangen. 

  

U kunt de ouderbijdrage en het schoolreisje over maken op           

banknummer NL 36 INGB 000797 69 43  t.n.v. Bijlmerdrie.                                                                                                                                                                                                

Het is belangrijk dat u dan de naam van uw kind(eren), de 

groep(en) en  “ouderbijdrage”  vermeldt. 

 

Ook is het mogelijk om contant te betalen bij de administratie of 

bij de directie. U krijgt dan een kwitantie die u goed moet 

bewaren, want dit is het bewijs dat u betaald heeft.  

 
 

Scholierenvergoeding  
Schoolgaande kinderen kosten veel geld. 

De gemeente geeft vergoedingen aan ouders van kinderen tot  

18 jaar met een laag inkomen. De volgende kosten worden 

vergoed: schoolkosten, sportieve activiteiten, reiskosten enz. 

Denkt u in aanmerking te komen? 

Kijk op www.dwi.amsterdam.nl of vraag hulp aan de 

schoolmaatschappelijk werker. 

 
 

 

 

 

 

               

http://www.dwi.amsterdam.nl/
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ACTIVITEITEN 

Er vinden allerlei activiteiten in en buiten de school plaats. Soms 

zijn hiervoor ouders nodig om mee te gaan ter ondersteuning van 

de begeleiding. Als er geen ouders zijn voor begeleiding, moeten 

wij helaas wel eens iets annuleren. 

 

Schoolzwemmen 
De kinderen van groep 5 zwemmen in het Bijlmerbad. 

Schoolzwemmen wordt door het Stadsdeel Zuidoost 

gesubsidieerd en is gratis voor de kinderen. 

In de Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd wanneer 

de zwemlessen plaatsvinden. 

Bij de zwemlessen is ouderhulp onmisbaar. De 

zwemlessen gaan dan ook alleen door als voldoende ouders bereid 

zijn mee te gaan naar het zwembad.   

 

Cultuureducatie 
Cultuureducatie vinden we erg belangrijk. 

Ook zullen de kinderen zo nu en dan een “cultureel” uitstapje 

maken. 

Hierover wordt u natuurlijk altijd van te voren geïnformeerd. 

In de klas krijgen de kinderen crealessen van de eigen 

leerkracht. 

 

Bibliotheek  
Alle kinderen maken een uitstapje naar de bibliotheek.  Voor 

ieder leerjaar is een speciaal thema. Op dit moment weten we 

nog niet welke groep wanneer gaat. Dat kunt u lezen in de 

Nieuwsbrieven. 

 

Leerorkest 
De kinderen van groep 5 gaan deelnemen aan het leerorkest. 

Zij hebben vorig schooljaar al een instrument gekozen en gaan 

daar in de komende jaren op leren spelen. 

De kinderen van groep 6 hebben al een heel jaar geoefend en zij 

gaan zich dit jaar verder bekwamen op hun instrument. 

Elk schooljaar komt er een groep bij, dus over een aantal jaar 

hebben we een echt Bijlmerdrie orkest. 

 

Extra activiteiten 
We organiseren nog vele andere activiteiten, houdt u de 

Nieuwsbrief in de gaten! 

 

Schoolfotograaf  
We nodigen een schoolfotograaf uit voor foto’s van de groepen. 

Ook kunt u aangeven of u foto’s van uw kind wilt  samen met 

broers en zussen. 
 

Pedagogische thema ochtenden 
Een aantal keer per jaar organiseren we themaochtenden. 

 

ICT 

Kinderen werken op school vaak op de computer met educatieve 

programma’s. Thuis hebben ze de mogelijkheid om met Rekentuin 

en Nieuwsbegrip XL te werken. Voor deze twee programma’s 

hebben de kinderen een eigen inlogcode. Waarmee ze thuis zelf 

kunnen inloggen. 
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SCHOOLREGELS 

 

 

 We hebben respect voor elkaar en dragen met 

    z'n allen zorg voor onze omgeving 
 

Dit is onze belangrijkste regel en we verwachten dat iedereen 

zich daar aan houdt. 

 

Algemene regels: 

 Mobiele telefoons staan uit onder schooltijd (dus ook 

tijdens de pauze,  bij excursies enz.).  

 In speciale situaties (denk hierbij bijv. aan een ouder die 

opgenomen is in het ziekenhuis) overlegt de leerkracht 

met het kind of er een uitzondering gemaakt wordt. 

 (Nep)wapens zijn verboden op school. 

 Tussen 8.30 uur en 8.45 uur is er inloop. 

 Te laat op school komen betekent dat een kind  na 8.45 

uur in de klas is. Laatkomers worden genoteerd op de 

absentielijst in de klas en na 3x te laat komen wordt er 

contact opgenomen met de ouders. Blijft het te laat 

komen aanhouden, dan worden ouders uitgenodigd voor een 

gesprek met de directie.  

 Als dit niet het gewenste resultaat heeft, zal de 

leerplichtambtenaar  ouders oproepen om het  te laat 

komen te bespreken. 

 Bij ziekte  of doktersbezoek van een kind kunt u ons 

bellen op telefoonnummer  020-6997202 

 Afwezigheid van een kind wordt altijd op tijd op school 

gemeld, zodat wij ons niet onnodig ongerust hoeven te 

maken. 

 Kleding mag niet provocerend en uitdagend zijn. In school 

worden geen petten gedragen. Hoofddoeken, die uit 

godsdienstige overwegingen worden gedragen door 

meisjes, zijn toegestaan. 

 We raden u aan om kinderen geen kostbaarheden, dure 

sieraden of geld mee naar school te geven. 

De school is niet aansprakelijk voor vermissing van geld 

en/of beschadiging van kostbare apparatuur of sieraden. 

 Iedereen praat op een normale manier met elkaar en we 

gebruiken geen scheldwoorden. Ook bedreigingen 

accepteren we niet op de Bijlmerdrie. 

 We lopen normaal door de school zonder anderen te 

storen 

 

 

Natuurlijk verwachten we van ouders en 

personeel dezelfde omgangsvormen als van onze 

kinderen 
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Schorsing  
In uitzonderlijke gevallen, als kinderen een gevaar voor zichzelf 

of anderen vormen, kan de school overgaan tot schorsen. De 

grens van aanvaardbaar gedrag is bereikt, nadat herhaaldelijk bij 

ouders/verzorgers is aangegeven dat het gedrag van het kind 

ontoelaatbaar is. Bij een uit de hand gelopen situatie kan de 

directeur overgaan tot schorsing. Hiervan wordt melding gemaakt 

bij de leerplichtambtenaar. Voor, tijdens en /of na de schorsing 

vindt een gesprek plaats met ouders om deze zeer ernstige 

waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken  over hoe 

het nu verder moet.  

   

 

Formulierenbrigade 
Bij alle instanties moeten formulieren ingevuld worden en soms 

zijn ze knap ingewikkeld. 

Maar er is hulp! De formulierenbrigade helpt bij het invullen van 

alle mogelijke formulieren zoals scholierenvergoeding of 

huurtoeslag. Tel nr.: 020-3463636  

of www.loket.amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming bij foto’s en filmopnames van uw kind 
Soms maken we op school foto’s en filmopnamen. Soms maken we 

die opnamen voor onderwijskundige doeleinden. We bekijken deze 

dan om te leren hoe we beter kunnen functioneren in de groep. 

Tijdens de inschrijving vragen we altijd uw toestemming om 

foto’s of filmopnamen te publiceren. We vermelden uitsluitend de 

voornamen van kinderen bij publicatie van foto’s en werk (op de 

website bijvoorbeeld). Er zal in ieder geval geen openbaarmaking 

plaatsvinden van beeldmateriaal waarbij schending van privacy 

plaatsvindt; dit ter beoordeling van de directie onder 

verantwoordelijkheid van het Siriusbestuur. 

 

 

                    

http://www.loket.amsterdam.nl/
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Verzekering 
Kinderen zijn via school verzekerd voor schade aan derde (WA). 

Dat geldt onder schooltijd, 15 minuten na schooltijd, voor de 

overblijvende kinderen en tijdens alle naschoolse activiteiten. 

Wij raden u aan om zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering 

af te sluiten. 
 

Klachtenregeling 
Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, maakt u 

eerst een afspraak met de groepsleerkracht. Als u niet tevreden 

bent, kunt u een afspraak met de directie maken. U kunt ook een 

afspraak maken met de interne contactpersoon. U kunt met haar 

uw klacht bespreken. De contactpersoon zal u dan een advies 

geven met wie u in gesprek kunt gaan. Zo nodig kan zij u 

verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. 

Elke ouder en elk kind kan een beroep op een contactpersoon 

doen als er problemen zijn, waarover men niet met anderen op 

school kan of wil praten. In het overleg met de interne 

contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden om 

tot de best mogelijke oplossing te komen. Het gesprek wordt 

vertrouwelijk behandeld. De contactpersoon kan zonodig 

verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.  

Het bestuur heeft de externe vertrouwenspersoon in overleg 

met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. 

Voor de Siriusscholen is dit: Mevr. N. Ris, Jan Tooropstraat 5, 

Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam, tel. 020-5555712, mail: 

nris@ggd.amsterdam.nl. 

Het is ook mogelijk een klacht rechtstreeks in te dienen bij de 

externe vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk dat te doen  bij 

de onafhankelijke landelijke klachtencommissie, waarbij het 

schoolbestuur is aangesloten. Het adres is: LKC, Postbus 162, 

3440 AD Woerden, tel. 0348-405245, internet: www.lgc-lkc.nl. 
Het bestuur van de Siriusscholen heeft het landelijke model 

klachtenregeling ondertekend. De regeling  is te lezen op de 

website van Sirius: Kijk onder het kopje “ouders” op de website: 

www.stichting-sirius.nl 

 

 

 
 

 

             

http://www.lgc-lkc.nl/
http://www.stichting-sirius.nl/


 18 

ADRESSENLIJST 
 

Algemene onderwijs informatie en folders.  

Telefoon: 0800-8051 en www.Postbus51.nl 
 

Onderwijsbureau en Bestuur SIRIUS 

Schonerwoerdstraat 1a, Postbus 22538, 

1100 DA Amsterdam 

Telefoon: 020-3116464, email :info@stichting-sirius.nl,  

website: www.stichting-sirius.nl 
 

Onderwijsinspectie 

Email: info@owinsp.nl,  
website: www.onderwijsinspectie.nl 
 

Leerplichtambtenaar Stadsdeel  Zuidoost 

Fausia Hussain ali 

Anton de Komplein 150 / Postbus 12491, 

1100 AL Amsterdam 

Telefoon: 020-2525888 (ma, di, wo, do van 9.00 – 12.00 uur) 
 

Onderwijsbegeleidingsdienst ABC 

Baarsjesweg 224,  

1058 AA Amsterdam 

Telefoon: 020-7990010 
 

Schoolarts drs. Marjolein Stuart 

Ravenswaaipad 56 / Postbus 2200 

1000 CC Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: 020-5555714 

Schooltandarts  Wim Boer 

Ruisenveenpad 82 Amsterdam Zuidoost (Reigersbos) 

Telefoon: 020-6978824 of 06-53281514 

Tandartsbemiddelingsbureau ( als de tandarts niet bereikbaar is) 

telefoon: 020-5709595 
 

Schoolwerktuin “A. Wagner” 

Provinciale weg 53,  

1103 SP Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: 020-6908197 
 

Buurtcentrum Bonte Kraai 

Kraaiennest 68, 1104 CD Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: 020-416135 
 

Swazoom 

Harriët Freezerstraat 117a-b, Postbus 12241,  

1100AE Amsterdam, 

Telefoo:. 020-5696867  

 

Bureau Jeugdzorg,  

De Wildenborch 9, 1112 XB Diemen,  

Telefoon:. 020-5694569. 

T.b.v. zieke leerlingen 

Stichting onderwijs aan zieke leerlingen thuis,  

tel. 0299-374242, het ABC of  

wanneer een kind in het ziekenhuis ligt  

de Educatieve voorziening, tel. 020-566895



 19 

 


