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Welkom bij de flevoparkschool. in deze 

schoolgids vindt u alle belangrijke, alge-

mene informatie over onze school. hier 

leest u meer over onze organisatie en 

het beleid, het onderwijs, de huisregels 

en de verschillende instanties waar wij 

als school mee samenwerken. het is een 

bewaargids die u wegwijs maakt op onze 

school en inzicht geeft in onze manier 

van werken. naast deze gids, heeft de 

school ook een praktische gids met daar-

in zaken als groepsindelingen, roosters, 

vakanties, studiedagen, ouderactiviteiten 

en de jaarkalender. deze wordt elk jaar 

opnieuw gemaakt.

lees beide gidsen rustig door om een 

goed beeld te kunnen krijgen van onze 

school. heeft u daarna nog vragen over  

de flevoparkschool? neem dan gerust 

contact op met hans gigengack, directeur 

van de school. 

dat kan telefonisch of per e-mail:  

directie@flevoparkschool.nl. onze admi-

nistratie is bereikbaar op telefoonnummer 

020 694 2591 en via e-mailadres:  

administratie@flevoparkschool.nl 

de flevoparkschool is een prachtige 

school, waar we als team trots op zijn.  

We zien u graag terug op onze school!

Team en directie van  
de Flevoparkschool.

01 /                             
voorWoord
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de flevoparkschool is een openbare 

Basisschool. dat wil zeggen dat onze 

school toegankelijk is voor alle kinderen, 

zonder onderscheid te maken in geloof 

of levensbeschouwelijke overtuiging en 

zonder onderscheid naar ras, huidskleur 

of sekse. 

02 /                               
identiteit 



de school is gevestigd aan de Soemba-

wastraat 61. er is één locatie voor alle 

groepen en voorschool alladin, dat is wel 

zo overzichtelijk. rondom de school zijn 

grote speelpleinen te vinden, waar de 

kinderen tijdens pauzes kunnen spelen. 

het gebouw beschikt over 16 lokalen, 

kantoorruimtes voor directie, intern be-

geleiders en andere hulpverleners, een 

speelzaal voor de kleintjes, een biblio-

theek en een ouderkamer. de lessen 

bewegingsonderwijs worden gegeven in 

de gymzaal van de valentijnsschool en 

in de zalen in de Bali- en de Bankastraat, 

lopend op een paar minuten afstand.

We hebben een sterk team van profes-

sionals van zowel onderwijzend als  

ondersteunend personeel. We hebben 

groepsleerkrachten en klassenassisten-

ten. verder zijn er twee intern begelei-

ders die gaan over de leerlingenzorg. 

aan school is een orthopedagoog  

verbonden, een logopedist en een 

leesspecialist. daarnaast hebben we 

twee ict-ers, twee vakleerkrachten voor 

bewegingsonderwijs, een vakleerkracht 

voor beeldende vorming, twee admini-

stratief medewerkers en twee conciër-

ges. de flevopark-school heeft een ge-

middelde groepsgrootte van 22 kinderen.

de school doet mee aan ‘opleiden in 

School’: een samenwerkingsverband tus-

sen de educatieve faculteit van de ho-

geschool van amsterdam en de Stich-

ting Samen tussen amstel en iJ. daarom 

loopt een aantal studenten een jaar 

stage bij ons in verschillende groepen. 

Zij worden begeleid door de groeps-

leerkracht en de leerkrachtencoach.

03 /                               
locatie en 
voorZieningen
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als u besluit uw kind in te schrijven bij de flevoparkschool, dan gaat dat als volgt in 

zijn werk. eerst vult u het inschrijfformulier in dat op school te verkrijgen is. om uw 

kind in te kunnen schrijven heeft u verder nodig:

04 /                               
inSchriJving

★	het burgerservicenummer van uw kind; 
★	een identiteitsbewijs met de geboortedatum van uw kind;
★	een uitschrijfbewijs van de andere school (alleen als uw kind van een 
 andere school komt); 
★	een onderwijskundig rapport van de vorige school (indien van toepassing).

een kind mag naar school vanaf de dag 

dat het vier jaar is. uw kind is vanaf 5 jaar 

leerplichtig. vanaf 3 jaar en 10 maanden, 

mag uw kind een paar keer komen 

wennen. daarvoor kunt u een afspraak 

maken met de toekomstige leerkracht  

van uw kind.

Wanneer uw kind van een andere school 

komt, nemen wij (met uw toestemming) 

altijd eerst contact op met de school van 

herkomst voordat we het kind plaatsen. 

het kan zijn dat u uw kind naar de 

flevoparkschool wilt overplaatsen, omdat 

u ontevreden bent over de huidige school. 

in dat geval gaan wij pas in gesprek, 

als u de onvrede op de ‘oude school’ 

besproken heeft. Soms doen wij eerst een 

pedagogisch-didactisch onderzoek om 

goed te kunnen bepalen of wij het kind de 

juiste hulp kunnen bieden.
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de flevoparkschool is een school die: 

05 / 
onZe viSie

Ieder kind is voor ons een zorgkind 

★	hoge verwachtingen heeft van elk kind 

★	kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling biedt

★	een duidelijke doorgaande lijn biedt in het onderwijs

★	kinderen hun verschillende talenten laat ontwikkelen en hier ook
 een beroep op doet

★	kinderen zelfstandig wil leren werken en wil leren samenwerken

★	aandacht besteedt aan persoonlijkheidsvorming, met name op het gebied 
 van doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit

★	nauw samenwerkt met ouders 

★	kinderen een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs

★	open, toegankelijk en veilig is voor kinderen, ouders en medewerkers

★	kinderen een prettige en fijne schoolperiode biedt

ieder kind is uniek en van nature nieuws-

gierig en leergierig. het uitgangspunt 

van ons onderwijs is dat we de eigenheid 

van iedere leerling accepteren en hun 

nieuwsgierigheid en leergierigheid 

benutten. We willen een veilige school 

zijn voor de kinderen. kinderen moeten 

zin hebben om naar school te gaan en 

enthousiast weer thuis komen. de mensen 

waarmee het kind op school in aanraking 

komt, creëren die veiligheid met een 

open sfeer, gestoeld op vriendelijkheid 

en vertrouwen. ieder kind is uniek en 

van nature nieuwsgierig en leergierig. 

het uitgangspunt van ons onderwijs is 

dat we de eigenheid van iedere leerling 

accepteren en hun nieuwsgierigheid en 

leergierigheid benutten. We willen een 

veilige school zijn voor de kinderen. 

kinderen moeten zin hebben om
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naar school te gaan en enthousiast weer 

thuis komen. Bij elk vakgebied is het kind 

onderdeel van een groepsplan. daarin 

staat wat de leerdoelen zijn voor een be-

paalde periode, wie daarbij betrokken is, 

hoe het tijdspad eruitziet en wanneer de 

evaluatie plaatsvindt. ook staat er in op 

welke manier en wanneer de ouders bij 

het plan betrokken worden. 

Soms stellen we een individueel hande-

lingsplan op. dat gebeurt wanneer een kind 

extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld op een 

bepaald vakgebied. ook in dit plan staat 

wat de doelen zijn voor een bepaalde tijd, 

wie het kind gaat helpen, met welke leer- en 

hulpmiddelen en hoe de evaluatie eruitziet.

uiteraard wordt u, als ouder van het kind, 

zoveel mogelijk betrokken bij alles wat er 

met uw kind gebeurt. op die manier weet 

u precies wat er gaande is en kunt u wel-

licht ook thuis daaraan bijdragen. regel-

matig contact met de leerkracht is daarom 

heel belangrijk. Bel de leerkracht gerust 

op, stuur een mailtje of kom langs. contact 

graag buiten schooltijden en maak van 

tevoren even een afspraak. 

leerkrachten op hun beurt worden ge-

adviseerd en aangestuurd door de intern 

begeleiders. Zij zijn de spin in het web op 

school, waar het gaat om het organiseren 

en in de gaten houden van de zorg. ook 

met hen kunt u een afspraak maken. We 

vinden goede en open communicatie met 

ouders zeer belangrijk.



de flevoparkschool streeft naar kwali-

tatief goed onderwijs. voor een verant-

woording van deze kwaliteit verwijs ik 

naar het jaarspecifieke gedeelte van 

de schoolgids. u vindt daar ook de 

gegevens over de uitstroom naar het 

voortgezet onderwijs van leerlingen van 

groep 8 van deze school.

We gaan uit van het leerstof/jaar/klas-

sensysteem en werken vanuit homo-

gene groepen. de kleutergroepen zijn 

heterogeen, daarbij zijn groep 1 en 2 

gecombineerd. de kinderen volgen het 

onderwijs in hun eigen groep. de les-

sen worden gegeven aan de hand van 

degelijke en eigentijdse methoden. een 

overzicht van de gebruikte methoden 

vindt u terug in het jaarspecifieke deel 

van de schoolgids. in alle groepen 

houden we rekening met het verschil in 

werktempo dat tussen kinderen bestaat. 

per klas kunnen kinderen voor een 

bepaald vakgebied in maximaal drie 

niveaugroepen ingedeeld worden. op 

die manier kunnen de kinderen zoveel 

mogelijk op hun eigen niveau werken. 

de kleuters werken in gemengde groe-

pen 1 en 2. aan de hand van de thema’s 

uit lesmethode ‘piramide’ wordt stap 

voor stap, heel planmatig aan hun ont-

wikkeling gewerkt. in elke groep is een 

‘tutor’ aanwezig. door die extra handen 

in de klas kunnen we aan elk kind extra 

aandacht besteden.

informatie over onze schoolontwikke-

ling krijgt u regelmatig via ons tweewe-

kelijks nieuwsbulletin 'flevoflits'.

06 /                              
het onderWiJS
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het pedagogisch klimaat op school is een 

belangrijke voorwaarde voor de ontwik-

keling van een kind. alleen als kinderen 

zich prettig en veilig voelen kunnen ze 

zich optimaal ontwikkelen. de leerkrach-

ten observeren kinderen, geven instructie 

en bespreken met hen het werk dat ze 

gemaakt hebben. naar aanleiding van 

observaties en toetsresultaten passen we 

de leerstof regelmatig aan, zodat het kind 

zoveel mogelijk op eigen niveau werkt 

en steeds wordt uitgedaagd. de intern 

begeleider heeft een werkoverleg met de 

groepsleerkracht. tijdens dit overleg be-

spreken ze het functioneren van de groep 

en de individuele leerlingen.

Zes keer per schooljaar vindt er een kinder- 

BeSpreking (kBS) plaats. in dit overleg 

bespreken we het individuele kind, wan-

neer blijkt dat de leerling onvoldoende 

profiteert van het aanbod binnen de ni-

veaugroepen of als we vermoeden dat 

een ernstiger probleem of stoornis speelt. 

daarnaast komt het Zorgadviesteam 

(Zat) vijf keer per jaar bij elkaar. Bij deze 

bijeenkomsten stellen de interne bege-

leiders de agenda op en zit de directeur 

de vergadering voor. verder zijn hierbij 

de volgende personen aanwezig: de 

leerkracht(en) van een groep, de school-

arts, orthopedagoog, leerplichtambtenaar, 

wijkregisseur en, indien noodzakelijk, 

andere zorgverleners. We nemen de zorg 

dus zeer serieus.

Het volgen van de ontwikkeling van 
het individuele kind
We volgen de ontwikkeling van alle kinde-

ren door regelmatig te toetsen. van deze 

ontwikkeling wordt een digitaal dossier 

opgebouwd en bijgehouden in het leer-

lingonderwijsvolgSysteem (lovS) van 

cito. de leerkracht bespreekt tenminste 

tweemaal per jaar de ontwikkeling van 

de kinderen met de interne begeleiding. 

dat gebeurt in groepsbesprekingen of 

individuele kindbesprekingen. Wanneer er 

sprake is van een opvallende ontwikkeling 

(positief of negatief), gebeurt dit vaker.

als er bij de school zorg is over de ont-

wikkeling van een kind, bespreekt de 

leerkracht dit zo spoedig mogelijk met de 

ouders. We bespreken de vorderingen van 

een kind in ieder geval na de uitreiking 

van elk rapport. dat gebeurt in een zoge-

naamd 10-minutengesprek. in dat gesprek 

07 /                              
de Zorg voor het 
individuele kind
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krijgt u ook inzicht in de toetsresultaten van uw kind. Wanneer kinderen naar het 

voortgezet onderwijs gaan weten we, door dat leerlingvolgsysteem, precies wat de 

mogelijkheden van een kind zijn. niet alleen op basis van de cito-eindtoets, maar op 

basis van het digitale dossier dat de flevoparkschool in alle schooljaren opgebouwd 

heeft. Zoals bekend, hebben we op school twee intern begeleiders. Zij organiseren 

en coördineren de totale zorg voor de kinderen op de flevoparkschool. daarnaast 

organiseren ze de toetsen, analyseren ze toetsgegevens en houden ze gesprekken 

met de leerkrachten over de zorg van elk kind. Wanneer nodig kunnen zij u in con-

tact brengen met externe deskundigen als: een orthopedagoge, een school-maat-

schappelijk werker, een logopediste, de schoolarts, -verpleegkundige of leesspecia-

list. Sommigen zijn aan de flevoparkschool verbonden, anderen zijn via een externe 

instelling op aanvraag beschikbaar. dat betekent: korte lijnen en snel hulp of advies.

Het groepsplan
Binnen de groep is de leerkracht verantwoordelijk voor het bieden van een passend 

en uitdagend onderwijsaanbod. We gaan ervan uit dat kinderen zich in verschillend 

tempo en niveau ontwikkelen.

daarom bieden we zorg en onderwijs door middel van drie niveaugroepen. voor de 

meeste vak- en vormingsgebieden worden groepsplannen gemaakt. kinderen met 

een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau (voor bijvoorbeeld rekenen) worden in één 

groepje geplaatst, waar we een handelingsplan voor maken. de kinderen van één 

handelingsplan / niveaugroep zitten wel gewoon door elkaar in het lokaal. 

Het individueel handelingsplan
Wanneer een kind anders presteert dan gemiddeld of verwacht, onderzoeken we 

wat de oorzaak daarvan is. Soms is aanvullend onderzoek van een iB’er of orthope-

dagoog daarbij gewenst. de leerkracht zal u hierover altijd op de hoogte brengen. 

aan de hand van het onderzoek wordt een plan gemaakt om het kind extra te onder-

steunen of extra stof aan te bieden. dit handelingsplan bestaat uit: 

★	 het doel
★	 wat er wordt gedaan 
★	 het tijdpad / de duur
★	 wie erbij betrokken zijn

We bespreken een individueel handelingsplan altijd met de ouders. aan het eind van 

de afgesproken periode toetsen we of het gewenste resultaat bereikt is.

De leerling-dossiers
Wij houden van alle kinderen een dossier bij. dat is wettelijk verplicht. het dossier 

begint met het inschrijfformulier. vervol-

gens komt alle relevante informatie van 

uw zoon of dochter in het dossier terecht: 

toetsresultaten, belangrijke informatie van 

de ouders, onderzoeksgegevens, verlofaan-

vragen, verzuim en te laat gegevens. 

op de gegevens in dit dossier zijn de 

regels van de privacywet van kracht. dit 

betekent dat alleen leerkrachten en direc-

tie inzicht hebben in het dossier en dat wij 

alleen met uw schriftelijke toestemming 

informatie aan derden mogen geven. de 

gegevens worden door de interne begelei-

ders beheerd. ouders en verzorgers kun-

nen op verzoek inzage krijgen in het dos-

sier. de dossiers worden na schoolverlaten 

nog drie jaar bewaard.

Verwijzing naar het speciaal (basis)
onderwijs
Wij proberen het kind de zorg te bieden 

die het nodig heeft. toch lukt dat niet altijd. 

er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. 

Soms is voor een goede verdere ontwik-

keling van een kind specialistische zorg 

nodig. dan is het kind vaak beter op zijn/

haar plaats in het speciaal onderwijs (So) 

of speciaal basisonderwijs (SBo). de be-

slissing om een kind over te plaatsen ma-

ken we natuurlijk samen met u als ouder. 

We volgen hiervoor een vaste procedure, 

waarbij elke stap nauwkeurig in overleg 

met de ouders wordt genomen. een ex-

terne commissie beslist uiteindelijk of uw 

kind een beschikking (verwijzing) krijgt. 

Cito-eindtoets     

de leerlingen krijgen in groep acht een 

advies voor het voortgezet onderwijs.  

dit advies geven we op basis van ons eigen 

leerlingvolgsysteem en het advies van de 

leerkrachten van de bovenbouw. om naast 

dit advies nog over aanvullende objectieve 

informatie te kunnen beschikken, nemen 

de meeste leerlingen verplicht deel aan de 

cito-toets. leerlingen die naar het praktijk-

onderwijs of leerwegondersteunend on-

derwijs gaan, worden op een andere wijze 

getoetst. Zij hoeven in principe niet deel 

te nemen aan de cito-toets, maar doen dit 

vaak wel. 

de resultaten van de kinderen zijn bij de 

cito-toets van groep 8 voor ons, de kinde-

ren en ouders meestal geen verrassing. Wij 

weten na acht jaar goed wat kinderen weten 

en kunnen. Met ons advies en de cito-score 

kunnen onze kinderen zich dan ook goed 

verder ontwikkelen in het voortgezet on-

derwijs. We hebben een goede relatie met 

de scholen in voortgezet onderwijs, dus elk 

kind komt op een passende plek terecht. 

vanaf 2004 wordt de gemiddelde cito-score 

van de school, het stadsdeel, de gemeente 

amsterdam en nederland berekend op basis 

van de scores van de leerlingen die verplicht 

aan de cito-toets hebben deelgenomen. de 

scores van de vrijwillige deelnemers worden 

dus niet meegerekend. de resultaten die wij 

behalen, vergelijkt cito steeds met scholen 

met een vergelijkbare leerlingenpopulatie én 

met de gemiddelde resultaten van alle basis-

scholen in nederland.
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We zijn een sfeervolle en gezellige school, waarbij we elk kind in zijn waarde laten. Belang-

rijk daarbij is het besef dat elk kind uniek is en zo benaderd dient te worden. We willen dat 

de kinderen zich veilig voelen op school. de wijze waarop kinderen met elkaar omgaan is 

belangrijk. Wij hebben dan ook gekozen om dit te ondersteunen door ‘kanjertrainingen’ te 

geven op onze school.

Mensen, volwassen en kinderen hebben het verlangen om ‘erbij te horen’. ‘erbij horen’ 

vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. 

de kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 

worden in de groep. deze training geven we vanaf groep 5 door middel van het kanjerboek. 

in dit boek staat een zwerver centraal, die leert hoe je met andere mensen moet omgaan. 

de groepen 1 t/m 4 hebben dezelfde lessen maar rondom een ander verhaal.  

08 /                              
kinderen en hun 
Sociale talenten

aan de hand van dierfiguren en hun 

gedrag worden situaties bespreekbaar 

gemaakt. de pestvogel, het aapje, het 

konijntje en de tijger hebben elk hun 

eigen manier van reageren. kinderen 

leren zo wat een goede manier is om 

het voor jezelf zo prettig mogelijk te 

maken, zonder de ander te kwetsen. 

voordat de training start in groep 1, 

zullen we de ouders uitvoerig inlichten 

over de inhoud van de trainingen. We 

verwachten van ouders dat zij een po-

sitieve bijdrage zullen leveren aan de 

trainingen. om tot een optimaal resul-

taat te kunnen komen, is ondersteuning 

door ouders noodzakelijk.



Zorg voor elkaar
op de flevoparkschool zitten kinderen met uiteenlopende achtergronden. deze ver-

schillen vinden we interessant en ze zijn leerzaam. nergens kun je zoveel van elkaar 

en de wereld leren als op onze school. We vinden belangrijk dat kinderen op een 

respectvolle manier met elkaar omgaan, ook wanneer ze het niet met elkaar eens 

zijn. daarom besteden we veel aandacht aan de goede sfeer in de klas en op school. 

en geven we als team het goede voorbeeld. daarbij hechten we aan regels als: 

★	 in gangen en hallen lopen en praten wij rustig.

★	 op het schoolplein lopen wij met de fiets aan de hand.

★	 voor het ophangen van jassen, tassen, petten en andere spullen 

 gebruiken wij de kapstokken buiten het lokaal, om zo bij te dragen  

 aan een nette, verzorgde school. 

★	 rustig en ongestoord kunnen werken is belangrijk voor iedereen, 

 daarom staan mobiele telefoons of muziekdragers uit.  

★	 liever geen bezoek aan dokter, tandarts en/of andere instanties onder    

 schooltijd plannen. 

★	 liever fruit of iets gezonds mee naar school.

Gedragscode voor iedereen die betrokken is bij onze school 
Binnen onze school gaan wij graag volgens afgesproken codes met elkaar om.  

ouders en leerkrachten zijn samen tot de volgende codes gekomen:

We gaan uit van wederzijds respect
dat houdt in: 

1 / we groeten elkaar 

2 / we spreken nederlands met elkaar 

3 / we lossen in gesprek met elkaar problemen op 

4 / we zijn duidelijk naar elkaar 

5 / we houden rekening met elkaars religieuze feesten

Contact maken en luisteren naar elkaar
dat houdt in: 

6 / we maken ook contact met mensen buiten onze eigen “groep” 

7 / we spreken op rustige toon 

8 / we laten elkaar uitspreken 

9 / we praten met elkaar; niet over elkaar 

10/ iedereen wordt gelijkwaardig behandeld
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Zorg voor het gebouw:
het schoonmaken van het gebouw is 

uitbesteed. Wij vinden echter dat ook 

de kinderen betrokken moeten zijn bij 

de zorg voor hun school en omgeving. 

daarom is er in elke groep een klassen-

dienst waarbij kinderen verantwoordelijk 

zijn voor verschillende taken zoals plan-

ten water geven en vegen. deze taken 

worden direct na schooltijd uitgevoerd en 

duren hooguit 10 minuten. Wij brengen 

de kinderen ook respect bij voor de  

materialen waarmee zij op school werken 

en verwachten dat de kinderen hier voor-

zichtig en zorgvuldig mee omgaan.

Bij het opzettelijk beschadigen van eigen-

dommen van de school, verhalen wij de 

schade op (de ouders van) het kind.



Oudercontact en rapporten  

in november, maart en juni ontvangt u een schriftelijk rapport. twee keer per jaar 

nodigen we u uit voor een gesprek met de leerkracht over uw kind. in november  

en maart ontvangt u het rapport tijdens het 10-minuten-gesprek. in juni wordt het rap-

port aan uw kind meegegeven en is er een gesprek als u of de leerkracht dat wenst.  

Wij verwachten van u als ouder dat u zélf op gesprek komt. 

Feesten en uitstapjes
op onze school vieren we verschillende feestdagen. denk aan feesten als kerst, Sui-

kerfeest en Sinterklaas. ook gaan we regelmatig ergens naar toe, bijvoorbeeld op 

excursie. deze activiteiten kosten extra geld. kinderen zijn door hun inschrijving op 

de flevoparkschool automatisch verplicht aan door school georganiseerde uitstapjes 

(ook het kamp) deel te nemen. Jaarlijks vragen we u om een financiële bijdrage.  

deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer noodzakelijk om deze extra dingen te kunnen 

doen. de hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld.  

Meer informatie over de hoogte en vertantwoording van de ouderbijdrage vindt u  

in het jaarspecifieke gedeelte van de schoolgids.

Bezoek aan dokter of tandarts
Soms komt het voor dat uw kind onder schooltijd naar de dokter, tandarts of andere spe-

cialist moet. Wij vragen u dringend om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de school-

uren te plannen. hiermee laat u uw kind weten dat u school belangrijk vindt. als het echt 

niet anders kan, bel dan tevoren naar school om door te geven op welk tijdstip uw kind af-

wezig zal zijn. u mag ook langskomen om het te vertellen. voor de veiligheid van uw kind 

vinden wij het niet goed als broertjes of zusjes ons melden dat uw kind afwezig zal zijn. 

Schoolarts
alle kinderen bezoeken twee keer in hun basisschoolperiode de schoolarts en sociaal 

verpleegkundige. dit gebeurt als zij vijf en tien jaar oud zijn. de school en schoolarts 

09 /                              
ouderS
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hebben contact met elkaar over dit bezoek. het is erg belangrijk dat u met uw kind mee-

gaat als u een uitnodiging krijgt. de gg&gd maakt het afsprakenrooster. de uitnodigin-

gen worden via de kinderen aan u gegeven. We kunnen ook tussentijds aan de schoolarts 

vragen om uw kind te onderzoeken, bijvoorbeeld als we twijfelen of een kind wel goed 

hoort.

Schooltandarts
twee keer per jaar komt de schooltandarts op school het gebit van de kinderen controle-

ren. als u gebruik wilt maken van de schooltandarts, moet u een toestemmingsformulier 

invullen. de eerste keer dat de tandarts komt als uw kind op school is, krijgt uw kind zo’n 

formulier mee naar huis. de schooltandarts is (ook voor noodgevallen) te bereiken via:  

 

Regionale	Jeugdtandzorg	Amsterdam	
Marius	Bauerstraat	30	
1062	AR		Amsterdam	
T	020	616	63	32

Overblijven
officieel heet overblijven “tussenschoolse opvang” (tSo). Sinds augustus 2006 is de wet 

rond de tSo gewijzigd en moet er op iedere groep overblijvende kinderen een professio-

nele kracht werkzaam zijn. deze wordt dan bijgestaan door één of meerdere vrijwilligers. 

op onze school wordt de tSo verzorgd door partou. dit is een professionele organisatie 

voor kinderopvang. tijdens de tSo zijn kindercoaches werkzaam. dit zijn vrijwilligers die 

een speciale cursus voor het begeleiden van kinderen hebben gevolgd. de kinderen eten 

gezamenlijk per groep. voor het eten trekken we 15 à 20 minuten uit. voor of na het eten 

kunnen zij naar het toilet. Bij droog weer gaan de kinderen zoveel mogelijk naar buiten. Bij 

slecht weer blijven ze binnen spelen in de overblijfruimte. Zowel binnen als buiten houden 

de kindercoaches toezicht op de kinderen.

Opvoedingsondersteuning
kinderen laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen is een belangrijke en verantwoor-

delijke taak. ouders doen dit met zorg en liefde. dat wil niet zeggen dat opvoeden altijd 

gemakkelijk is. voor vragen over opvoeden, advies, een cursus of individueel gesprek kunt u 

terecht bij één van de medewerkers van het opvoedpunt Zeeburg. Bij het opvoedpunt kunt u 

zonder afspraak binnenlopen. 

Opvoedspreekuur
voor het opvoedspreekuur kunt u een afspraak maken met een deskundige. een gesprek 

kan in het nederlands, turks of arabisch en is gratis en vertrouwelijk. informatie hierover is 

op school te krijgen.
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Ouderkamer   

de teamkamer van de flevoparkschool 

is tijdens schooltijd voor ouderactivi-

teiten beschikbaar. We organiseren 

hier informatieochtenden voor ouders, 

bijvoorbeeld over het ‘piramide’-project 

voor de kleuters. Maar ook over alge-

mene zaken als leerplicht, opvoeden, 

veiligheid en extra zorg. de ochtenden 

worden altijd in de flevoflits aangekon-

digd. de koffieochtend is bedoeld om 

elkaar te ontmoeten, onder het genot 

van een kopje koffie of thee. er is er 

altijd een lid van het team bij aanwezig. 

naast deze ontmoetingen organiseren 

de oudercontactpersonen regelmatig 

themaochtenden.

Ouderraad /contactouders 
op de kennismakingsavond aan het 

begin van het jaar vragen wij aan de ou-

ders om in elke groep één contactouder 

te kiezen. deze contactouders helpen de 

leerkracht van de groep bij het organi-

seren van activiteiten en ouderhulp en 

vormen met elkaar de ouderraad van de 

flevoparkschool. in de ouderraad den-

ken en praten ouders mee over het orga-

niseren van evenementen en activiteiten 

voor de hele school. ook organiseren 

zij samen met de leerkracht de hulp van 

ouders bij uitstapjes. het adres van de 

ouderraad is het schooladres.

Medezeggenschapsraad (MR)  
de medezeggenschapsraad (Mr) is het  

officiële orgaan waarin ouders en per-

soneel gelijk vertegenwoordigd zijn. Zij 

hebben instemming- of adviesrecht op 

de plannen van het schoolbestuur. daar-

naast is de M.r. de plaats waar ouders 

en leerkrachten met elkaar praten over 

de plannen van de school en de ideeën 

die ouders hebben over ons onderwijs. 

de Mr bestaat uit drie ouders en drie 

personeelsleden. 

Gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) 
onze school maakt deel uit van de 

Stichting Samen tussen amstel en iJ. de 

beleidsvoornemens van deze stichting 

voor al haar scholen, dienen door de 

gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad van deze scholen te worden 

goedgekeurd. in deze raad zit van elke 

school één afgevaardigde. het spreekt 

voor zich dat vertegenwoordiging van 

onze school in deze raad van groot be-

lang is voor onze school.

Ouderhulp / ouderbetrokkenheid 
ouders kunnen hun kind helpen door 

het te ondersteunen bij het schoolwerk. 

u kunt bijvoorbeeld samen met uw kind 

lezen, het huiswerk controleren en sa-

men over school praten. verder is het 

heel belangrijk dat ouders naar school 

komen voor ouderavonden, rapportbe-

sprekingen en wanneer kinderen een 

voorstelling geven.

ouders kunnen ook actief zijn door te 

helpen bij het begeleiden van groepen 

tijdens schoolzwemmen of een excursie. 

verder is het verstandig om de flevoflits 

goed te lezen. die komt om de week uit 

en bevat veel praktische informatie. Zo 

weet u altijd wat er op school gebeurt 

en kunt u hier met uw kind over praten. 
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daarnaast kunt u als contactouder van de klas helpen met het organiseren van acti-

viteiten. tot slot hebben ook de ouderraad en de Medezeggenschapsraad enthousi-

aste ouders nodig.

Leerplichtwet
alle kinderen in nederland moeten naar school, dat staat in de leerplichtwet. toe-

zicht houden op de naleving van deze wet is een taak van het stadsdeel. daarvoor 

zijn leerplichtambtenaren aangesteld, die de administratie van scholen controleren. 

als ouder/verzorger bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw kind is inge-

schreven op een school én dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat om alle 

lessen te volgen. in geval van ziekte of andere reden van afwezigheid bent u ver-

plicht dit persoonlijk te melden bij de school. dat kan ook per telefoon of e-mail. 

de leerplichtambtenaren hebben regelmatig contact met de scholen in het stads-

deel. Zij controleren ook of de scholen zich aan de regels houden. Wanneer een 

kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is, zonder dat de reden van het 

verzuim bij de school bekend is, is de school wettelijk verplicht dit te melden aan 

de leerplichtambtenaar. ook indien een leerling in een korte periode op verschil-

lende dagen een aantal uren afwezig is geweest, zonder dat de school de reden 

weet, moet de school dit melden. de leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens 

waarom het kind niet naar school gaat en wat er nodig is om eventuele problemen 

die de reden zijn van het schoolverzuim op te lossen. hiervoor neemt de ambte-

naar contact op met de ouders. 

Leerplichtige leeftijd                                                                                  

vanaf het moment dat uw kind vier jaar is geworden mag het naar school. vanaf vijf 

jaar moet het naar school.  

Extra verlof                                                                                  

kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op va-

kantie te gaan. ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte 

in de officiële vakantieperiode. alleen wanneer het werk van de ouder de oorzaak 

is dat een gezin niet tijdens de zomervakantie met elkaar op vakantie kan, is er een 

beperkte mogelijkheid voor extra verlof.

alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden (onverwachte omstan-

digheden waar u als ouder geen invloed op heeft) is extra verlof mogelijk. denk 

bijvoorbeeld aan een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid. Bij een 

verlofaanvraag tot 10 schooldagen beslist de directeur. gaat het om meer dan 10 

dagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. extra verlof aansluitend aan een reguliere 
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schoolvakantie wordt niet toegekend. 

let op: extra verlof moet tijdig worden 

aangevraagd. aanvraagformulieren en 

een informatiefolder over dit onder-

werp zijn verkrijgbaar bij de admini-

stratie van de school.

Bereikbaarheid van de leerplicht-
ambtenaren
als ouder of verzorger kunt u bij pro-

blemen of vragen ook zelf contact op-

nemen een leerplichtambtenaar van 

Stadsdeel oost. de gegevens vindt u 

in het jaarspecifieke gedeelte van de 

schoolgids.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Binnen de onderwijsinspectie is een 

aantal inspecteurs aangewezen als ver-

trouwensinspecteur. deze vertrouwens-

inspecteurs hebben een adviserende 

en ondersteunende taak bij klachten 

rondom seksueel misbruik en seksuele 

intimidatie. ieder bevoegd gezag van een 

school of onderwijsinstelling is wettelijk 

verplicht bij een vermoeden van seksu-

eel misbruik, contact op te nemen met 

de vertrouwensinspecteur. deze ver-

plichting geldt voor klachten over leraren, 

directies en anderen die contractueel aan 

de school verbonden zijn. ook als niet 

meteen duidelijk is of er sprake is van 

strafbare feiten, moet de vertrouwensin-

specteur ingeschakeld worden voor over-

leg. Scholen en ook leerlingen kunnen 

eveneens contact opnemen met de ver-

trouwensinspecteur als zich situaties van 

ernstig fysiek en geestelijk geweld heb-

ben voorgedaan. anders dan bij seksueel 

misbruik zijn scholen in dit geval niet 

verplicht zich tot de vertrouwensinspec-

teur te wenden. de vertrouwensinspec-

teur heeft geheim-houdingsplicht bij 

klachten over seksueel misbruik. hij of 

zij zal in alle gevallen in overleg met de 

klager komen tot afspraken over verdere 

afhandeling van de klacht en de stappen 

die worden genomen. de vertrouwens-

inspecteur is te bereiken via: 0900 -111 

3111 (op werkdagen bereikbaar van 

8.00 tot 17.00 uur)

Klachtencommissie  

ouders hebben het recht op een seri-

euze benadering en behandeling van 

klachten. klachten kunnen betrekking 

hebben op verschillende situaties op 

school. voor de klachtenregeling onder-

scheiden we twee soorten klachten: 

1 / Klachten over het onderwijs
2 / Klachten over seksuele   
 intimidatie, agressie en geweld  
 in het onderwijs

Klachten over het onderwijs
klachten kunnen betrekking hebben 

op het functioneren van medewerkers 

van de school of het gevoerde onder-

wijsbeleid. als er een klacht is over het 

geven van onderwijs, richten de ouders 

zich in eerste instantie tot de leerkracht. 

Wanneer het probleem niet is opgelost, 

kunnen ouders dat voorleggen aan de 

schoolleiding. de schoolleiding zal in 

overleg met de betrokken leerkrachten 

en de ouders proberen het probleem 

op te lossen. als naar mening van de 

ouders geen goede oplossing is gevon-

den, kan het probleem worden voorge-

legd aan het bestuur.
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Klachten over seksuele intimidatie, agressie en geweld
het bevoegd gezag heeft op school een contactpersoon aangesteld, die het eerste 

aanspreekpunt is bij het vermoeden van of klachten over seksuele intimidatie. de 

contactpersoon kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon. namen van 

contactpersoon en vertrouwenspersoon zijn bij de directie of de leerkracht van uw 

kind op te vragen

Klachtenregeling
We hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin staat aangegeven op welke  

manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. deze klachten- 

regeling kan opgevraagd worden bij het schoolbestuur en ligt op school ter inzage.

Landelijke klachtencommissie 	 	 	 	 	 	
het schoolbestuur is, met instemming van de medezeggenschapsraad, aangesloten 

bij de landelijke klachtencommissie. leden van de commissie werken onder strikte 

geheimhouding. 

Landelijke	Klachtencommissie	
Postbus	162,	3340	AD	Woerden	
T	034	840	52	45								
F	034	840	52	44								
www.lgc-lkc.nl

Schoolverzekering       

alle kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en schoolongevallen. 

de verzekering is geldig van een half uur vóór schooltijd tot een half uur na schooltijd. 

alleen voor de weg van huis naar school en terug. Bij het in- en uitgaan van de 

school is de schooldeur open, daarbuiten zo veel mogelijk gesloten. dat doen wij 

voor de algehele veiligheid en om eigendommen van kinderen en onszelf te be-

schermen tegen diefstal. Wij adviseren u daarnaast dringend uw kind geen waardevolle 

zaken, zoals sieraden, mee naar school te geven of te laten nemen. School is nooit 

aansprakelijk voor het zoekraken van spullen. verder is het belangrijk dat u zelf een 

Wa-verzekering heeft.
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Flevoparkschool 
Soembawastraat	61	
1095	VX		Amsterdam

T	020	694	25	91	
F	020	692	63	11

postadres

Postbus	92105	
1090	AC		Amsterdam

directie@flevoparkschool.nl	
www.	flevoparkschool.nl
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