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Van het bestuur 
Sinds 1 januari 2008 is het dagelijks bestuur van het stadsdeel niet meer verantwoordelijk voor het 
openbaar onderwijs in Amsterdam noord.  
Het openbaar onderwijs valt nu onder de: 
Stichting Openbaar Onderwijs Noord. 
 
Er zijn  in Noord 16 openbare basisscholen.  
 
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 de 
school zitten, het personeel dat er werkt of de keuzes bij de vormgeving van het onderwijs. 
Alle scholen houden zoveel mogelijk rekening 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 u de stichting bereiken via het volgende adres: 
Adres:  Papaverweg 34 
  1032 KJ Amsterdam  
Tel.nr.  020 – 8201410 
E-mail:  info@openbaaronderwijsnoord.nl  
   
Overigens kunt u ook bij de directie van de school van uw keuze nadere informatie krijgen. 
 
De stichting  wenst u en in het bijzonder uw kinderen succesvolle schooljaren toe. 
 
 
Gegevens van de onderwijsinspectie 
De inspectie van het onderwijs is op de volgende manieren te bereiken: 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 

mailto:info@openbaaronderwijsnoord.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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Ontwikkelingen. 
 
Passend onderwijs voor ieder kind  
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Vanaf die datum vervalt de 
leerlinggebonden financiering (het ’rugzakje’) en moeten scholen elk kind in principe een passende 
onderwijsplek bieden. Als uw kind extra zorg nodig heeft en u meldt uw kind aan op de 
Buikslotermeerschool, dan gaan we samen met u kijken of we aan onze zorgplicht kunnen 
voldoen. Dit kan door extra ondersteuning op school zelf te regelen of door ondersteuning buiten 
de school. Kunnen we niet de zorg bieden die uw kind nodig heeft, dan gaan we op zoek naar een 
school die dit wel biedt. Dat kan een reguliere of een speciale school zijn. Uiteraard gaat dit in 
nauw overleg met u als ouder en met de organisatie voor passend onderwijs. 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen  
OBS Buikslotermeer is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Amsterdam/Diemen. Het doel van dit samenwerkingsverband is om zorg snel en dichtbij huis te 
organiseren. Passend Onderwijs gaat om maatwerk voor ieder kind. Waar heeft het kind de beste 
kansen: in het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs? Of wellicht in een combinatie van 
beide? Met behulp van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen 
kunnen we een dekkende zorg voor uiteenlopende zorgbehoeften van de leerlingen bieden. 
  
Hallo Muziek 
In het schooljaar 2013-2014 zijn wij gestart met deelname aan het project Hallo Muziek. Dit project 
verzorgt muzieklessen in de breedste zin van het woord. De theoretische achtergrond komt aan 
bod (da capo methode), er wordt in alle groepen gezongen in de koorlessen en vanaf groep 5 
krijgen de leerlingen een instrument in bruikleen waarop zij een half jaar lang les krijgen. In de 
bovenbouw passeren zo zes instrumenten de revue. Alle lessen worden verzorgd door 
professionele musici.  
 
IKC 
Sinds dit schooljaar is onze school een Integraal Kind Centrum in oprichting. Dit betekent dat er 
een samenwerkingsverband ontwikkeld wordt met een buitenschoolse partner die zorg gaat 
dragen voor de voor- en naschoolse opvang, de peuterschool (=VVE) en het kinderdagverblijf. 
Tijdens de buitenschoolse opvang zal er een aanbod van activiteiten zijn in het kader van de brede 
talentontwikkeling.  
Op deze manier ontstaat een organisatie waar kinderen tussen 0 en 12 jaar een dagarrangement 
aangeboden krijgen. De school zal binnen deze organisatie de regie voeren onder leiding van de 
directeur van de school.  
De partner van school is gevonden in “Tinteltuin”. 
 
Stichting Wijsneus. 
Al een aantal jaren is de Stichting Wijsneus actief bij het aanbod van de brede talent ontwikkeling. 
Inmiddels zijn de “Wijsneus-activiteiten” een begrip binnen onze school. In blokken van een aantal 
weken worden de activiteiten aangeboden. De ouders betalen een kleine financiële bijdrage. Ook 
binnen het IKC zal deze stichting vooralsnog actief blijven. 
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Jump In. 
In september heeft het startschot geklonken voor de aansluiting bij Jump-In. De gemeente biedt 
door middel van dit project scholen de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan veel 
bewegen en gezond eten. In dit kader zijn er extra mogelijkheden voor gymnastiek en sport al dan 
niet in verenigingsverband. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is de spin in het Jump-In-web. 
Hiernaast is er veel aandacht voor gezond eten. Met name op het gebied van verjaardagstraktaties 
en pauzehapjes kan veel winst geboekt worden. 
De bedoeling van deze aanpak is het aantal te dikke kinderen terugdringen. Ook is het de 
bedoeling dat kinderen meer gaan bewegen. Inmiddels doen al bijna honderd Amsterdamse 
basisscholen mee aan Jump-In. 
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Aanmelden / inschrijven. 
 
Aan de Buikslotermeerschool is al een aantal jaren een voorschool verbonden. Vanaf 1,5 jaar 
kunnen kinderen voor deze VVE worden ingeschreven. Dit kan gedaan worden via de website van 
Tinteltuin of door het invullen van een formulier op de VVE. Peuters die deelnemen aan het 
programma   kunnen op 4 jarige leeftijd instromen op de Buikslotermeerschool.  
 
Met ingang van 1 augustus 2013 gelden op de basisscholen in Amsterdam Noord dezelfde regels 
voor het aanmelden en plaatsen van kinderen. Met gelijke regels op de scholen is de procedure 
van aanmelden en plaatsen overzichtelijker geworden. Ouders hebben gelijke kansen bij tijdig 
aanmelden van hun kind bij een basisschool. Er geldt niet meer “wie het eerst komt, die het eerst 
maalt”. 
Nadat ouders zich georiënteerd hebben op diverse basisscholen, kunnen zij hun kind aanmelden 
bij de school van hun eerste voorkeur. U dient daarvoor een formulier in te vullen voor 
“scholenring”. Na inlevering van dit formulier op de school van de eerste voorkeur, zorgt deze voor 
de verdere afwikkeling.. 
De volledige tekst van de aanmeldprocedure vindt u op onze website.  
 
Maximale groepsgrootte 
Dit schooljaar zijn wij gestart met 12 groepen.  
Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen en in verband met de grootte van de 
lokalen, wordt er met een maximaal aantal leerlingen per groep gewerkt. Dit aantal is vastgesteld 
op 32.  
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Groepsindeling 
 
VVE    Fatima Aitkassi / Elly van der Vliet / Lonneke Hendriks 
Ouder contact pers.:  Jacqueline den Hertog 
 
Groep 1 / 2 A:   Kim Schneider/Linda Man 
Groep 1 / 2 B:   Tuba Çilek 
Groep 1 / 2 C:   Brigitte Monden / Janneke Zetzema / Sarah Hendriks 
Onderwijs ass.:  Esther Millard  
 
Groep 3:   Manon Bras / Suzanne Winkelman (lio) 
Groep 3 / 4:   Ilona de Wolff / Brenda Roele 
Groep 4:   Els Cornelisse / Brenda Roele 
Onderwijs ass.:  Thea de Haan 
 
Groep 5:   Esther Looijen / Nadine Tjeerdsma 
 
Groep 6:   Yvonne van der Meulen / Nicolette Stammeshaus 
Groep 6 / 7:   Bianca van Wijk / Femke Looijen 
Groep 7:   Claudia Tsai-A-Woen/Linda Man 
 
Groep 8A:   Gerben Tichelaar/ Nadine Tjeerdsma 
Groep 8B:   Marianne Weber/ Nadine Tjeerdsma 
 
IB    Floor Schmidt (groep 1 t/m 5) / Irene Horn (groep 6 t/m 8) 
Bewo    Linda Hoytink-van Putten 
 
School 
Maatschappelijk werk  Veerle Ruis (dinsdag 9.00u–10.00u), tot 1 januari vervangen door 
    Naima Hadouch 
 
Administratie   Jolanda Louwris 
Conciërge   Nuno Andre de Almeida 
 
Directie   Jacqueline Wetter (directeur) 

Marion Zwart (adjunct directeur)   
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Ouderbijdragen 
 
De te betalen bijdragen worden per jaar vastgesteld en zijn uit verschillende componenten 
opgebouwd. Hoewel de bijdragen vrijwillig zijn, is de afspraak gemaakt dat leerlingen niet mee 
kunnen doen aan activiteiten waarvoor niet is betaald. In dat geval wordt voor opvang op school 
gezorgd, omdat zij wel leerplichtig zijn. 
Voor dit schooljaar zijn de volgende bedragen per leerling vastgesteld: 
 
Groep 1 t/m 7:  € 55    
Groep 8:  € 155  
 
De activiteiten die uit deze bedragen betaald worden zijn: 
Schoolreisjes en meerdaagse schoolreis groep 8 
Artisbezoek (1x per jaar) 
Diverse andere uitstapjes 
Sinterklaasfeest  
Traktaties bij diverse feestdagen 
Paasontbijt  
 
Dit kan via de bank of PIN. 
Bij betaling van het volledige bedrag vóór 1 september 2014 mag u een korting van  
€ 5,00 op bovenstaande bedragen in mindering brengen. 
 
* Betalen via bank, giro of pin : 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening: 

NL15INGB0004665062 t.n.v. OC Buikslotermeerschool Amsterdam 
met vermelding de voor-en achternaam en (nieuwe) groep van uw kind. 
* Contante betalingen op school zijn niet meer mogelijk. 
Wij vinden het te gevaarlijk om grote bedragen geld op school te bewaren, en om met dit geld over 
straat te gaan naar de bank. Betalingen op school kunnen alleen nog per PIN. 
 
In overleg met school kan de bijdrage in termijnen betaald worden. 
Ook bestaat de mogelijkheid voor ouders met financiële problemen om een beroep te doen  op de 
“scholierenvergoeding”, of op  de regeling “minima zonder marge”. Informatie hierover kunt u 
krijgen bij de directie. 
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Jaarkalender 
Maandag 18 augustus  2014 eerste schooldag 
Dinsdag 26 augustus  2014 start thema “Piraten” groepen 1 / 2 
 
Maandag 1 september    2014 informatie momenten; de hele week (volgens rooster). 
Dinsdag 9 september    2014 schoolreis groepen 7 naar Duinrell 
Maandag 15 september  2014  studiedag gehele team; alle kinderen vrij 
Dinsdag 16 september  2014 groep 6 / 7 naar Nemo 
Woensdag 17 september  2014  schoolreis groepen 5 en 6 naar Drievliet 
Donderdag 18 september  2014  schoolreis groepen 1 t/m 4 naar Schateiland 
Maandag 22 september  2014  ouderraadsvergadering om 19.30 uur 
Maandag 29 september  2014  start thema “Feest” groepen 1 / 2 
 
Donderdag 9 oktober         2014  informatieochtend voor toekomstige kleuterouders 
 
Herfstvakantie van zaterdag 11 oktober 2014 tot en met zondag 19 oktober 2014 
 
Vrijdag  31 oktober       2014  ouderraadsvergadering van 12.30u tot 14.00u 
 
Maandag 3 november     2014   oudergesprekken; de hele week 
Dinsdag 11 november   2014  Sint Maarten 
Donderdag 13 november   2014  voorlichting vo voor de groepen 8 
Maandag 17 november 2014  oudergesprekken groepen 8 over vo; hele week 
Donderdag 20 november 2014  studiedag gehele team; alle kinderen vrij  
Vrijdag  21 november  2014  ouderraadsvergadering van 12.30u tot 14.00u 
 
Vrijdag  5 december     2014  Sinterklaasfeest 
Woensdag 17 december   2014  kerstdiner  
Vrijdag  19 december   2014    school gesloten; extra vrije dag 
 
Kerstvakantie van vrijdag 19 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015  
 
Maandag 19 januari 2015  start thema “Bouwen” groepen 1 / 2 
Woensdag 21 januari 2015  rapport-/adviesgesprekken groepen 8 
Donderdag 22 januari 2015  rapport-/adviesgesprekken groepen 8 
 
Vrijdag  6 februari 2015 rapporten mee 
Maandag 9 februari 2015  rapportgesprekken groepen 3 t/m 7; hele week 
Woensdag 11 februari 2015 studiedag gehele team; alle kinderen vrij  
   
Krokusvakantie van zaterdag 23 februari 2015 tot en met zondag 1 maart 2015 
 
Maandag 9 maart  2015  start thema “Lente” groepen 1 / 2  
     ouderraadsvergadering 19.30 uur 
vrijdag  13 maart 2015 studiedag gehele team; alle kinderen vrij 
Maandag 30 maart 2015 oudergesprekken groepen 1 / 2; hele week 
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Donderdag 2 april  2015  paasontbijt 
Vrijdag  3 april  2015 Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 
Maandag 6 april  2015 2e Paasdag; alle kinderen vrij 
Maandag 13 april 2015  deze en volgende week: entreetoets groepen 7 
Dinsdag 21 april 2015 Cito eindtoets groep 8 
Woensdag 22 april 2015 Cito eindtoets groep 8 
Woensdag 22 april 2015 jaarvergadering ouderraad 
Donderdag 23 april 2015  Cito eindtoets groep 8 
Vrijdag  24 april 2015 koningsspelen 
 
Meivakantie van zaterdag 25 april 2015 tot en met zondag 10 mei 2015   
        
Hemelvaartsweekend  van donderdag 14 mei 2015 tot en met zondag 17 mei 2015   
 
Maandag 18 mei  2015 start thema “Kleine beestjes” groepen 1 / 2 
Dinsdag  19 mei  2015  groepen 1 t/m 4 naar Artis 
     groepen 5 t/m 7 sportdag 
Woensdag 20 mei  2015 schoolfotograaf 
Donderdag 21 mei  2015  informatieochtend voor toekomstige kleuterouders  
Maandag 25 mei  2015 2e Pinksterdag; alle kinderen vrij 
Dinsdag 26 mei  2015 gesprekken groep 7 n.a.v. entreetoets 
Woensdag 27 mei  2015 gesprekken groep 7 n.a.v. entreetoets 
     groepen 8 op 3-daagse 
     groep 5 naar Artis 
Donderdag 28 mei  2015 gesprekken groep 7 n.a.v. entreetoets 
     groepen 8 op3-daagse 
Vrijdag  29 mei  2015 gesprekken groep 7 n.a.v. entreetoets 
     thuiskomst groepen 8 
 
Dinsdag 9 juni  2015 sportdag groepen 1 t/m 4 
Woensdag 17 juni  2015 ouderraadsvergadering 19.30 uur 
Vrijdag  19 juni  2015 rapporten mee 
Maandag 29 juni  2015 afscheidsavond groepen 8 
Dinsdag 30 juni  2015 uitzwaaien van groepen 8 
     wenmiddag 
 
Woensdag 1 juli  2015 uitje groepen 8 
Vrijdag  3 juli  2015 studiedag gehele team; alle kinderen vrij 
 
Zomervakantie tot en met zondag 16 augustus 2015 
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Roosters 
 
Gymnastiek 
 
 
   maandag  dinsdag        vrijdag 
     
8.30u  – 9.10u  7   8a   MRT 
9.10u  -   9.50u 6   8b   MRT 
9.50u – 10.30u 4   6/7   7 
 
10.45u – 11.25u 3/4   Vrije school  8a 
11.25u – 12.05u 5   3   8b 
 
12.40u – 13.20u 3   3/4   6 
13.20u -  14.00u Gym+   4   6/7 
 
 
 
  
 
 
 
Schoolzwemmen 
In tegenstelling tot het vorige schooljaar, valt het schoolzwemmen dit jaar weer onder schooltijd. 
De les is op vrijdag van 13.00 tot 13.45 uur. Om op tijd in het zwembad te zijn vertrekt de bus om 
12.30 uur van school. Om 14.15 uur zijn de leerlingen terug. De begeleiding wordt door de 
leerkracht van groep 5 verzorgd. Ook kinderen met een diploma blijven het hele jaar zwemmen. Er 
is voor hen gelegenheid om verder diploma’s te behalen. De zwemles komt in plaats van één 
gymles en maakt als zodanig onderdeel uit van ons lesprogramma.  
 
Er wordt door de gemeente Amsterdam dit jaar geen ouderbijdrage voor het schoolzwemmen 
gevraagd. 
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Schooltuinen 
De leerlingen in de groepen 7 maken hun schooltuinseizoen af. 
Het is helaas niet gelukt om de toekomstige tuinders (de huidige groep 6) een plekje in het 
schooltuinprogramma te bezorgen. 
In een vroeg stadium zullen we dit schooljaar proberen om voor schooljaar 2015-2016 weer mee te 
kunnen gaan doen met het schoolltuinprogramma. 
 
 
 
 
 
                                          
\
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Na groep 8 en verder 
Aan het eind van groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Met ingang van dit 
schooljaar, 2014-2015 is de procedure veranderd. De school geeft de kinderen een advies voor 
het vervolgonderwijs. Om een goed advies te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van de 
resultaten uit het leerling volgsysteem ParnasSys. Bij kinderen waarvoor dat nodig is, wordt een 
leerachterstanden onderzoek en een capaciteitenonderzoek afgenomen. De CITO eindtoets wordt 
dit jaar voor het eerst in april afgenomen. Kinderen met een advies voor praktijkonderwijs doen  
niet mee met de CITO eindtoets. 
In 2014  hebben alle leerlingen de Cito eindtoets gemaakt. 
De uitslagen van de laatste jaren zijn als volgt: 
2010 536,4 
2011   535,6 
2012 536.7 
2013 536,9 
2014: 535,7 
 
Waar zijn onze leerlingen aan het eind van het schooljaar 2013 -  2014 naar toe gegaan? 
VMBO-theoretisch : 14       
VMBO-kader / :  5    

   Beroeps 
VMBO-kader  : -  
VNBO-basis  : 8  
Totaal VMBO  : 27   
 
Havo / VMBO-t  : 2   
Havo   : 8  
Havo/VWO  : 8   
VWO   : 4   
Totaal Havo/VWO : 22 
 
Kopklas  : 1  
Praktijk onderwijs : - 
 
Totaal uitgestroomde leerlingen: 50   
 
 



Schoolgids obs Buikslotermeer 2014 - 2015 

15 

Zorg 
 
Zorgbreedteoverleg (ZBO)  
De school heeft een zorgbreedteoverleg (ZBO). Dit overleg wordt zes keer per jaar gevoerd. Vaste 
deelnemers aan dit zorgbreedteoverleg zijn: schoolverpleegkundige/ schoolarts, 
leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, directeur, intern begeleider, leden van het 
interne zorgteam. Indien mogelijk is de leerkracht van een ingebracht kind aanwezig. De ouders 
worden altijd op de hoogte gebracht wanneer hun kind besproken gaat worden in het ZBO. De 
directeur van de school verzorgt het voorzitterschap van het overleg. De school organiseert, stelt 
de agenda op en notuleert. Vast onderdeel van de agenda is de terugkoppeling van de uitkomsten 
van eerder afgesproken interventies en acties. De besproken ‘problematiek’ betreft vaak gedrags-, 
of sociaal-emotionele problemen van een leerling, problemen in de thuissituatie, medische 
problemen, stagnatie bij verwijzing, enz.  
 
Samenwerking met GGD en schoolarts  
Jaarlijks worden alle 5- en 10-jarigen van de school opgeroepen bij de GGD voor een preventief 
gezondheidsonderzoek. De schoolarts onderzoekt de vijfjarigen op o.a. lengte, gewicht, ogen en 
oren. De 10-jarigen worden door de sociaal -verpleegkundige gezien. Dan komen vooral groei en 
psychosociaal functioneren aan de orde. Tevoren wordt de ouders gevraagd een vragenlijst met 
betrekking tot hun kind in te vullen. Ook de leerkracht vult een vragenlijst over het kind in. 
Daardoor ontstaat een breder beeld van hoe het met het kind thuis en op school gaat. Naast zaken 
die in het onderzoek expliciet aan de orde komen, kunnen ouders andere vragen stellen over 
lichamelijke zaken of het gedrag van hun kind. Extra onderzoek als school en/of ouders zich 
zorgen maken is altijd mogelijk, evenals een vervolgafspraak. De GGD neemt ook deel aan het 
zorgbreedteoverleg van de school.  
 
Dyslexie en verzekering  
Kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen kunnen sinds 2010 in aanmerking komen voor 
een vergoeding van een dyslexie onderzoek door de zorgverzekering. Indien in het onderzoek 
wordt vastgesteld dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen de behandelingen 
vergoed worden door de zorgverzekeraar, mits het kind voldoet aan een bepaalde leeftijdseis. 
Informatie hierover kunt u verkrijgen via de Intern begeleider. Voor meer informatie: 
www.masterplandyslexie.nl en www.steunpuntdyslexie.nl. 
  
School maatschappelijk werk. 
Aan de school si een school maatschappelijk werkster verbonden. Haar naam is Veerle Ruis. 
Momenteel is zij met zwangerschapsverlof.  Haar vervangster is Naima Hadouch. Zij is er op 
dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur en heeft dan een inloop spreekuur. 
Met ingang van 1-1-2015 krijgen wij te maken met de “transitie jeugdzorg”. Elke school in 
Amsterdam krijgt dan een “ouder-kind-adviseur” toegewezen. Wie dit voor onze school zal worden, 
is momenteel nog niet bekend. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

http://www.masterplandyslexie.nl
http://www.steunpuntdyslexie.nl.
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Matchpoint. 
De school is aangesloten bij Matchpoint. Wat is Matchpoint? 
Als de school zorg heeft over de leefomstandigheden van een leerling, kan dit gemeld worden op 
Matchpoint. De melder kan zien of ook andere instanties zorgen over deze leerling hebben (ook 
andere professionele instanties zijn namelijk bij Matchpoint aangesloten). Als dit het geval is, 
ontstaat er een “match”. De achterliggende gedachte is dat eventuele problemen in de 
leefomstandigheden goed gecoördineerd opgepakt kunnen worden. 
In het kader van de privacy wordt er bij een melding alleen aangegeven dat er zorgen zijn en niet 
welke. 
Voor school betekent dit dat als zij zich zorgen maakt over de leefomstandigheden van een 
leerling, hiervan een melding gedaan kan worden. In Matchpoint blijkt dan of andere instanties 
deze zorg delen. 
Ouders worden van een melding in Matchpoint op de hoogte gesteld. 
 
Onderwijs aan zieke kinderen 
Als een leerling langdurig moet verzuimen als gevolg van een ziekte of een ongeval, zijn er diverse 
mogelijkheden om thuis onderwijs te kunnen volgen. 
Informatie hierover is te verkrijgen bij de Interne Begeleiders. 
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Samenstelling medezeggenschapsraad en ouderraad 

 
Medezeggenschapsraad 
oudergeleding:   personeelsgeleding: 
Urmila Sardjoe   Irene Horn 
vacature    Floor Schmidt 
vacature    Femke Looijen 
      
         
 
Ouderraad: 
Wendy Ernestus (moeder van Daley, groep 1 / 2 en Shanya, groep 8) 
Jessica van Unnik (moeder van Sophie, groep 3) 
Priscilla Hasselt (moeder van Anwar, groep 3 en Shirin, groep 7) 
Fadoua Tananne (moeder van Sarah groep 5 en Anouar groep 7) 
Atilla Kokulu (vader van Dewran, groep 1 / 2)   
 
Afgelopen jaar heeft de ouderraad op minimale sterkte goed gefunctioneerd.  
Eén van de zaken die afgelopen jaren aangepakt is, is de inning van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Inmiddels kan vastgesteld worden dat de betalingen redelijk tot goed verlopen. 
Hierdoor is de financiële ruimte van de ouderraad iets groter geworden, waardoor er niet langer 
bezuinigd hoeft te worden op uitgaven. 
Uitbreiding van de ouderraad blijft hard nodig om de werkzaamheden uit te kunnen blijven 
voeren. Wilt u meedoen dan bent u van harte welkom op de ouderraadsvergadering. 
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Contactgegevens 
 
Schooltijden 
Ook dit schooljaar wordt er gewerkt met een continurooster: alle leerlingen gebruiken de lunch in 
hun klas. Hiervoor nemen zij een lunchpakket (eten en drinken) mee naar school.  
De begin- en eindtijd van de lessen zijn van maandag tot en met vrijdag hetzelfde: 
 
8.20u   deur open 
8.30u   start van de lessen 
14.00u  einde van de lesdag 
 
 
Adressen en telefoonnummers 
Schoolarts    Wingerdweg 52  020 5555736 
ABC (schoolbegeleidingsdienst) Baarsjesweg 224  020 6187616 
Melkunie        0348 429880 
Buitenschoolse opvang Tinteltuin     020 4939329 
Locatiemanager Tinteltuin      0681872945 
www. Tinteltuin.nl  
 
Contactpersonen 
Klachtenregeling   Floor Schmidt   020 6371265 (school) 
     Jolanda Louwris 
Aandachtfunctionarissen :  Floor Schmidt / Irene Horn 020 6371265 (school)  
Oudercontactpersoon VVE  Jacqueline den Hertog 020 6371265 (school) 
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Klachten 
 
Klachten en geschillen 
Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op 
de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw 
kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school 
benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school 
de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Alle schoolbesturen zijn verplicht om 
een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling 
hier downloaden. 
 
De stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is de heer Frans van Zelst van ABC 
Onderwijsadviseurs. U kunt bij hem terecht voor informatie over de klachtenregeling. Frans van 
Zelst is te bereiken via fvanzelst@hetabc.nl of via 06 31631593. 
 
De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is een 
onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de 
behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs.  
 
U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht.  
Het telefoonnummer is 030 2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsgeschillen.nl. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Greetje van Drooge, 
g.van.drooge@openbaaronderwijsnoord.nl of 020 8201410. 
 
 
Meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’. 
Kindermishandeling komt in ons land helaas op grote schaal voor. Om deze vorm van geweld 
zoveel mogelijk te voorkomen of in elk geval terug te dringen is in 2011 de wettelijke meldcode 
‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd voor beroepskrachten in het onderwijs, de 
kinderopvang, de jeugdzorg, de (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en 
justitie. 
Het gaat in feite om een stappenplan, dat beroepskrachten ondersteunt in de omgang met 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om het stappenplan goed uit te voeren is 
een aandachtsfunctionaris opgeleid. 
Binnen onze school wordt volgens de meldcode gewerkt. 
Op onze school zijn de aandachtsfunctionarissen Floor Schmidt en Irene Horn.  
Meer informatie vindt u op meldcode.nl  en op www.protocolkindermishandeling.nl 
 

mailto:fvanzelst@hetabc.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl.
http://www.onderwijsgeschillen.nl.
mailto:g.van.drooge@openbaaronderwijsnoord.nl
http://www.protocolkindermishandeling.nl
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Veiligheid in en om School. 
Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor 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; 
 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. 

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de school bevindt. 
 
(Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van ASKO, Amos en het Openbaar 
Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord, de Politie Amsterdam & Amstelland en het 
Openbaar Ministerie.) 
 
De volledige inhoud van het convenant is opgenomen in het veiligheidsprotocol dat is vastgesteld 
en ter inzage op school aanwezig is. 
 
Bedrijfshulpverlening. 
Sinds een aantal jaren zijn bedrijven verplicht de bedrijfshulpverlening (BHV) goed geregeld te 
hebben. Dit geldt ook voor scholen. 
Op school is een schoolnoodplan aanwezig waarin aangegeven wordt wat te doen als zich een 
calamiteit voordoet. 
Onderdeel van dit noodplan zijn de ontruimingsoefeningen. Deze moeten minstens 1x per jaar 
plaatsvinden. 
Verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de BHV is een aantal medewerkers dat een 
opleiding tot BHV-er heeft gevolgd. De BHV-ers worden ieder schooljaar bijgeschoold. 
Op school zijn de onderstaande personeelsleden BHV-er: 
Marion Zwart   Femke Looijen    
Ilona de Wolff   Floor Schmidt 
Bianca van Wijk  Jolanda Louwris 
Manon Bras   Jacqueline Wetter 
Janneke Zetzema   
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Het Amsterdams Monitorbedrijf 
 
Het verzamelen van leerling gegevens is belangrijk. 
Aan de ene kant in verband met de kwaliteit van het onderwijs. Aan de andere kant om inzicht te 
krijgen in de keuzes die na de basisschool gemaakt worden voor de ene of voor de andere soort 
van voortgezet onderwijs.  
Goede conclusies kunnen meestal pas na een paar jaar worden getrokken. Aan de hand van deze 
gegevens kan worden bepaald op welke manier scholen (extra) moeten worden ondersteund. 
Hoe worden deze gegevens verzameld en verwerkt?. 
In de schooladministratie worden gegevens van leerlingen, waaronder de toetsresultaten, 
opgeslagen. Een selectie van deze gegevens wordt eenmaal per jaar doorgestuurd naar het 
Amsterdamse Monitorbedrijf Primair Onderwijs, een instelling die de kwaliteit van het 
Amsterdamse onderwijs volgt. Deze gegevens zijn bewerkt zodat niet meer valt op te maken welke 
resultaten door kinderen zijn behaald. Scholen, schoolbestuur en stadsdeel kunnen hiermee hun 
kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen. 
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de werkwijze en de privacybescherming van 
het Monitorbedrijf goedgekeurd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schoolbesturen de 
gegevens alleen gebruiken voor de doelen die hiervoor zijn aangegeven. 
 
 
 
 
 

                                        


