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Voorwoord 
Voor u ligt de schoolgidsbijlage in kalendervorm van Openbare Basisschool De Kaap voor het 
schooljaar 2017-2018. De volledige schoolgids kunt u downloaden en lezen op onze website: 
www.dekaap.amsterdam. 
 
Met deze gecombineerde schoolgidsbijlage/kalender bent u op de hoogte van de actuele informatie. 
Door de kalender op een voor het hele gezin goed zichtbare plek te hangen hebt u alle informatie over 
de school bij de hand. Voor overige belangrijke data en nieuwtjes over de school of eventuele 
wijzigingen en aanvullingen op de planning verwijzen wij u tevens naar de Nieuwsbrief die regelmatig 
op vrijdag met uw kind mee naar huis gaat en tevens op onze website wordt geplaatst. 
 
OBS De Kaap en Kinderopvang Partou slaan de handen ineen en vormen met ingang van 1 januari 
2018 samen een Allesinéénschool aan de Christiaan de Wetstraat 23 in Amsterdam-Oost. 
Kinderopvang Partou, nu nog gevestigd op de Tweede Oosterparkstraat 221-223, verhuist daarom per 
1 januari a.s. naar deze locatie toe.  
 
De Kaap beschikt straks over  een splinternieuw, eigentijds gebouw met een “groen” speelplein. Op de 
begane grond bevinden zich de peuterspeelzaal en de kinderopvang en op de eerste en tweede 
verdieping het onderwijs en de naschoolse opvang. Alles in één gebouw, waarbij we op alle levels 
samenwerken. Daarnaast hebben we een eigen sportzaal en ontmoetingsruimte die ook beschikbaar 
zijn voor de buurt, want als buurtschool zijn wij in de buurt, voor de buurt en samen met de buurt.  
 
Wat ziet u binnenkort terug op onze Allesinéénschool De Kaap: 
 

- Opvang en onderwijs voor alle kinderen in de buurt van 0-13 jaar. 

- 52 weken per jaar en 5 dagen per week geopend van 7.30-18.30u 

- Een veelzijdige en uitdagende omgeving voor spelen en leren.  

- Een evenwichtige verdeling tussen leren, spelen, sport, natuur en cultuur.  

- Vloeiende overgangen voor baby’s, peuters en kleuters.  

- De buurtschool voor betrokken ouders, kinderen en personeel.  
 

Heeft u vragen over de diverse vormen van kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met 
vestigingsmanager Mireille Sijlbing van Kinderopvang Partou via de e-mail: mireille.sijlbing@partou.nl 
of via het telefoonnummer: 06 23 94 72 67  
 
Heeft u vragen over het onderwijs, dan kunt u contact opnemen met directeur a.i. Rob van Beek van 
OBS De Kaap via de e-mail: info@obsdekaap.nl of via  (020) 693 93 75 
 
 
Graag tot ziens op Allesinéénschool De Kaap!! 
 
Namens het team, 
 
Rob van Beek, 
Directeur a.i. 
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Augustus 2017 

1 di Zomervakantie  17 do  Zomervakantie 

2 wo Zomervakantie 18 vr  Zomervakantie 

3 do Zomervakantie 19 za Zomervakantie 

4 vr Zomervakantie 20 zo Zomervakantie 

5 za Zomervakantie 21 ma Zomervakantie 

6 zo Zomervakantie 22 di Zomervakantie 

7 ma Zomervakantie 23 wo Zomervakantie 

8 di Zomervakantie 24 do Zomervakantie 

9 wo Zomervakantie 25 vr Zomervakantie 

10 do Zomervakantie 26 za Zomervakantie 

11 vr Zomervakantie 27 zo Zomervakantie 

12 za Zomervakantie 28 ma Zomervakantie 

13 zo Zomervakantie 29 di Zomervakantie 

14 ma Zomervakantie 30 wo Zomervakantie 

15 di Zomervakantie 31 do Zomervakantie 

16 wo Zomervakantie    

 
 
Notities: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over:                                       
 

• De schoolorganisatie 

• Het bestuur en bevoegd gezag 

• Opleidingsschool 

 
 
 
 
  



 
 

De schoolorganisatie 
 
De Kaap is een openbare school 
Op een openbare school is ieder kind, elke ouder en elke leerkracht welkom. De kinderen wordt 
geleerd respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school maakt actief werk 
van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie tegen, draagt bij aan de 
integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van 
elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische 
achtergronden. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Op een openbare school 
heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken, want iedereen doet er toe.  
 
De groepen en de medewerkers 
De school telt bij de start van het schooljaar ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De 
school heeft twee combinatiegroepen 1/2 en in totaal zes groepen in de leerjaren 3 t/m 8.  
Soms zijn leerkrachten afwezig door ziekte, verlof of bijscholing onder schooltijd. Bij kortdurende 
vervanging wordt er gekeken of dit intern kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan 
wordt er extern gezocht naar een vervanger. Als er op korte termijn geen vervanger beschikbaar is, 
wordt een groep leerlingen tijdelijk verdeeld over de andere groepen.  
 
Opleidingsschool 
De Kaap is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er op De Kaap gelegenheid is voor toekomstige 
collega’s om het vak te leren. Studenten van het ROC, de PABO en de UVA kunnen in de klassen bij ons 
op school stage lopen. Er zijn geregeld momenten dat zij zelfstandig lesgeven. Stagiaires werken altijd 
onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. Jongere studenten van een administratieve 
opleiding (MBO of LBO) kunnen ook een periode de van de praktijk proeven. Zij voeren dan onder 
verantwoordelijkheid van de schoolleiding of de managementassistente eenvoudige administratieve 
werkzaamheden uit.  
 
Het bestuur (bevoegd gezag) 
Onze school maakt sinds 1 januari 2008 deel uit van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ).  
Onder dit schoolbestuur vallen 19 basisscholen voor openbaar onderwijs gesitueerd in stadsdeel Oost 
en één school voor speciaal basisonderwijs. Daarnaast heeft de stichting een school voor zij-
instromers. De stichting stelt zich tot doel het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, 
eigentijds, ondernemend basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen leven en 
werken. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van bestuurder René Rigter. Hij legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RVT). De bestuurder wordt ondersteund door een 
stafbureau met huisvestings-, personeels- en beleidsmedewerkers, een secretariaat en 
managementondersteuning. De stichting heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) waarin vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting hebben.  
 
Voor meer informatie:  
STAIJ Cruquiusweg 68-70  
1019 AH Amsterdam  
T:  020-716 34 61 
E: info@staij.nl 
www.samentussenamstelenij.nl 
  



 
 

September 2017 
1 vr Zomervakantie  17 zo  

2 za  18 ma  

3 zo  19 di 9-10u Spreekuur OKA 

4 ma Offerfeest 
Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

20 wo  

5 di Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

21   do  

6 wo Eerste schooldag schooljaar       

2017 – 2018  

22 vr  

7 do  23 za  

8 vr Nieuwsbrief mee 24 zo  

9 za  25 ma  

10 zo  
 

26 di 9-10u Spreekuur OKA 

11 ma  27 wo Studiemiddag: alle kinderen om 
12u vrij 

12 di 9-10u Spreekuur OKA 28 do 8.30u informatiebijeenkomst  

Voorschool/Peuterspeelzaal 

Partou 

13 wo  29 vr Nieuwsbrief mee 

14 do  30 za  

15 vr Schoolkalender/ bijlage 

schoolgids en brief 

ouderbijdrage 

   

16 za     

 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Op de achterzijde informatie over:  

• Het team  
 
 
 
 

 



 
 

 
 Het team van OBS De Kaap 
 
Groepen en groepsleerkrachten 
 

1/2 A Isabel Dröge, Bregje Daams 

1/2 B Khadija Boulahdaf 

3 Nadine Keijzer, Mieke Nagel 
 

4 Danielle Christiaanse 

5 Loes Menting 

6 Joyce Faerber 

7 Jamila Balali, Eva Schuiveling 

8 Fikria Bouniss, Eva Schuiveling 

 
Overige taken en functies 
 

Onderwijsassistenten Chequita Klas - Sijpenhof (gr. 3 en 4)  
Cecile van Dam - Williams (gr. 1 en 2) 
Bob Schade  

Conciërges Klaas Bergsma 
Marcel Coronel  

Managementassistente, administratie 
en coördinator TSO 

Yolanda Kriger 
 

 

Intern begeleider groep 1 t/m 5 (a.i.) 
Intern begeleider groep 6 t/m 8 

René Tuijn 
Arjan Gloudemans 

Taalcoördinator Danielle Christiaanse 

Rekencoördinator Isabel Dröge 
Danielle Christiaanse 

Ondersteunend leerkracht Martha Kreiter 

Coördinatie culturele activiteiten Josee Jansen 
Chequita Klas-Sijpenhof 

Beeldende Vorming (BEVO) Josee Jansen 

Bewegingsonderwijs  Niek Kruis 

Personeelsgeleding MR Isabel Dröge 
Khadija Boulahdaf 

Vakantieschool Taal Nadine Keijzer 
Isabel Dröge 

Directie  Annemarie Jongkoen 
Rob van Beek (a.i.) 
 
 
 
 



 
 

 

Oktober 2017 
1 zo   17 di 9-10u Spreekuur OKA 

2 ma Start Kinderboekenweek 18 wo 14u Inloopmiddag ouders gr 1-8 

3 di 9-10u Spreekuur OKA 19 do Uiterste dag betaling 
schoolreisjes 

4 wo  20   vr Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

5 do  21 za  

6 vr  22 zo  

7 za  23 ma Herfstvakantie 

8 zo  24 di Herfstvakantie 

9 ma  25 wo Herfstvakantie 

10 di 9-10u Spreekuur OKA 

Drempelonderzoek gr 8 

26 do Herfstvakantie 

11 wo  27 vr Herfstvakantie 

12 do  28 za  

13 vr Nieuwsbrief mee 29 zo  

14 za  30 ma  

15 zo  31 di 9-10u Spreekuur OKA 

16 ma     

 
 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over: 

• Vakanties en overige vrije dagen 

 



 
 

    
Vakanties en overige vrije dagen in 2017-2018 

 

Vakanties 

• Herfstvakantie – maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017 
• Kerstvakantie – maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 
• Voorjaarsvakantie – maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 
• Goede Vrijdag – vrijdag 30 maart 2018 
• Tweede Paasdag – maandag 2 april 2018 
• Koningsdag – vrijdag 27 april 2018 
• Meivakantie – maandag 30 mei tot en met vrijdag 11 mei 2018 
• Tweede Pinksterdag – maandag 21 mei 2018 
• Suikerfeest – vrijdag 15 juni 2018 
• Zomervakantie – maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018 

Lesvrije studiedagen / studiemiddagen personeel  
De Kaap wil een school zijn die zich steeds wil verbeteren. De landelijke en lokale overheden 
stimuleren het vergroten van kennis en vaardigheden van teams en individuele leerkrachten door het 
beschikbaar stellen van nascholingsgelden. Om verbetering tot stand te brengen werken wij samen 
met diverse educatieve partners. Deze nascholing valt soms onder, maar ook na schooltijd.  

• Maandag 4 september 2017 – leerlingen hele dag vrij 
• Dinsdag 5 september 2017 – leerlingen hele dag vrij 
• Woensdag 27 september 2017 – leerlingen vanaf 12u vrij 
• Vrijdag 20 oktober 2017 – leerlingen hele dag vrij  
• Dinsdag 5 december 2017  – leerlingen vanaf 12u vrij 
• Donderdag 21 december 2017 – leerlingen hele dag vrij 
• Vrijdag 22 december 2017 – leerlingen hele dag vrij 
• Maandag 8 januari 2018 – leerlingen hele dag vrij 
• Vrijdag 21 juli 2017 – leerlingen vanaf 12 uur vrij 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

November 2017 
1 wo   17 vr  

2 do  18 za  

3 vr  19 zo  

4 za  20 ma  

5 zo  21 di 9-10u Spreekuur OKA 

6 ma  22 wo  

7 di 9-10u Spreekuur OKA 23 do  

8 wo  24 vr  

9 do  25 za  

10 vr Nieuwsbrief mee 26 zo  

11 za  27 ma  

12 zo  28 di 9-10u Spreekuur OKA 

13 ma Deze week: voorlopige 

adviesgesprekken gr 8 

29 wo  

14 di 9-10u Spreekuur OKA 30 do  

15 wo     

16 do     

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
         
Op de achterzijde informatie over: 

• Schooltijden 

• Contact met de teamleden 

• Ziekmeldingen 

• Telefoongebruik 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
Schooltijden  (let op: gewijzigd!) 
Maandag t/m donderdag  8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag       8.30 – 14 uur      
    
Wij hanteren op De Kaap een continurooster. Het continurooster houdt in dat de kinderen alle dagen 
van begin tot einde schooltijd op school zijn en blijven. In de ochtend hebben ze 15 minuten pauze. 
Tussen de middag eten ze 15 minuten met de eigen leerkracht. Daarna gaan de kinderen 30 minuten 
buiten spelen. Het pleinrooster wordt door een aantal daartoe opgeleide ouders van De Kaap 
gedraaid. Deze ouders ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 
 
Op alle dagen gaat de schooldeur om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan naar binnen. Tussen 8.20 
uur en 8.30 uur kunt u uw kind zelf naar de klas brengen, daarna niet meer.  
Om 8.30 uur beginnen de lessen. Na 8.30 uur moet u aanbellen. Omdat de lessen dan al begonnen 
zijn, mag u niet meer mee naar binnen. 
 
De ouders van de kleuters kunnen hun kind om 14.30 uur (op vrijdag om 14 uur) uit de klas halen. In 
verband met de drukte wanneer álle kinderen aan het einde van de schooldag naar huis gaan, 
verzoeken wij de ouders van de groepen 3 t/m 8 buiten op hun kind te wachten. 
 
Afspraken maken met de teamleden 
Administratie 
Voor alle vragen van administratieve aard kunt u op woensdag en donderdag terecht bij de 
administratie (Yolanda Kriger) van 8.30 – 9.00 uur.  
 
Groepsleerkrachten         
Kleine mededelingen kunt u doen tussen 8.20 – 8.30 uur. U kunt op dat moment ook een afspraak 
maken met de groepsleerkracht. Hou er rekening mee dat bij de start van de dag de leerkracht de tijd 
en aandacht nodig heeft voor de leerlingen. We vinden het belangrijk dat de leerkrachten om 8.30 uur 
kunnen starten met de lesdag.  
 
Directie en Intern begeleiders       
De directie en intern begeleiders zijn op afspraak beschikbaar voor overleg met ouders.  
Een vraag stellen of een afspraak maken kunt u uiteraard per e-mail.  
Directeur (a.i.)                                          -  Rob van Beek  : info@obsdekaap.amsterdam    
Intern begeleider groep 1 t/m 5 (a.i.)  -  René Tuijn               : rene@tuijn.eu  
Intern begeleider groep 6 t/m 8           - Arjan Gloudemans : arjan@obsdekaap.nl  
 
Ziekmeldingen 
Als een kind door ziekte of een andere oorzaak niet – of niet op tijd – op school kan komen, moet u dit 
‘s ochtends voor 8.30 uur telefonisch doorgeven. U kunt ook het bandje inspreken, de voicemail staat 
altijd aan. Ook als uw kind nog geen vijf jaar is, willen wij het graag weten als uw kind niet op school 
komt. Het nummer van de school is: 020-693 93 75 
 
Telefoongebruik 
Met betrekking tot het gebruik van de schooltelefoon hanteren wij de volgende afspraken: 

• Leerkrachten en leerlingen worden onder schooltijd niet aan de telefoon geroepen.  
• Wilt u met uw kind duidelijke afspraken maken omtrent ophalen/naar huis gaan en alleen in 

dringende gevallen naar school bellen om deze afspraken te veranderen?  

 
 

mailto:info@obsdekaap.amsterdam
mailto:rene@tuijn.eu
mailto:arjan@obsdekaap.nl


 
 

 

 

December 2017 
1 vr Nieuwsbrief mee  17 zo  

2 za  18 ma  

3 zo  19 di 9-10u Spreekuur OKA 

4 ma  20   wo Kerstmaaltijd 

5 di Sinterklaasviering – leerlingen 
vanaf 12 uur vrij 

21 do Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

6 wo  22 vr Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

7 do  23 za  

8 vr  24 zo  

9 za  25 ma Kerstvakantie 

10 zo  26 di Kerstvakantie 

11 ma  27 wo Kerstvakantie 

12 di 9-10u Spreekuur OKA 28 do Kerstvakantie 

13 wo  29 vr Kerstvakantie 

14 do  30 za  

15 vr Nieuwsbrief mee 31 zo  

16 za     

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Op de achterzijde informatie over: 
 

• Samenwerking met ouders 

• MR 

• Financiële bijdragen van de ouders 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Ouders en school: we doen het samen! 
In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vinden we dat ouders en school een gezamenlijke taak 
hebben. Om deze taak serieus te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de communicatie helder en 
open is. Ook vinden wij het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de 
school in het algemeen en hun eigen kind(eren) in het bijzonder. Met inachtneming van ieders 
specifieke deskundigheid wordt gezamenlijk gestreefd naar de optimale ontwikkeling van het kind. 
Ouderparticipatie vindt plaats op vele niveaus; van het voorlezen voor het slapen gaan, het geven van 
gastlessen en het uitvoeren van een Sinterklaasfeest tot meedoen in de MR of OR. De samenwerking 
tussen het team, de Ouderraad en alle ouders uit de klassen zorgt voor een mooie driehoek die 
waarde toevoegt voor de kinderen aan het schoolaanbod.  
De Kaap werkt  graag met 1 of 2 Klassenouders in elke groep. Deze ouders werken samen met de 
leerkracht bij het organiseren van ouderparticipatie, zowel schoolbreed als in de groep en zij helpen 
de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten. Denk aan de vieringen van Sint en Kerst, de 
Kinderboekenweek, ondersteuning bij de sportdagen enz. Per groep zoeken we 1 of 2 Klassenouders. 
Meldt u zich s.v.p. aan bij de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
Meedenken en meebeslissen is steeds meer een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt 
het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs 
krijgen. 
 De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) bepaalt dat op elke basisschool een 
Medezeggenschapsraad moet functioneren. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming 
de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en personeel) medezeggenschap te geven. In 
de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt 
mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit twee 
ouders en twee teamleden. De directeur is als adviserend lid en als vertegenwoordiger van het 
schoolbestuur op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig. 
Voor het personeel zijn Khadija Boulahdaf en Isabel Dröge lid van de MR. Er zijn bij de start van het 
schooljaar 2017-2018 twee vacatures in de oudergeleding van de MR. Als u interesse heeft om een 
van deze plekken namens de ouders op school te gaan bezetten en meer wilt weten, neemt u dan 
contact op met de hierboven genoemde MR-leden of met de directie. 
 
Financiële bijdragen van de ouders  
Het Rijk en de gemeente Amsterdam bekostigen de scholen ten aanzien van het onderwijsleerpakket, 
de leerkrachten en het schoolgebouw. Van de ouders wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage voor de 
extra kosten gevraagd. Van dit geld worden o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, diverse 
buitenschoolse activiteiten en projecten, verbeteringen en versieringen aan de school betaald. De 
vrijwillige bijdrage van ouders wordt beheerd door de administratief medewerker van de school. 
Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om deze leuke ‘extra’s’ aan onze leerlingen te bieden.  
In de tweede week van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie over de Ouderbijdrage en 
de Schoolreisbijdrage. De Ouderbijdrage is vrijwillig; de Schoolreisbijdrage niet. De schoolreisjes zijn 
onderdeel van het schoolcurriculum en de school gaat er vanuit dat alle leerlingen meegaan.  
 
 
 
  



 
 

Januari 2018 
1 ma Kerstvakantie  17 wo  

2 di Kerstvakantie 18 do  

3 wo Kerstvakantie 19 vr  

4 do Kerstvakantie 20 za  

5 vr Kerstvakantie 21 zo  

6 za  22 ma  

7 zo  23 di 9-10u Spreekuur OKA 

8 ma Studiedag: alle kinderen hele dag 
vrij 

24 wo  

9 di Start Allesinéénschool De Kaap 

9-10u Spreekuur OKA 

25 do  

10 wo  26 vr Nieuwsbrief mee 

11 do  27 za  

12 vr Nieuwsbrief mee 28 zo  

13 za  29 ma  

14 zo  30 di 9-10u Spreekuur OKA 

15 ma Deze week: definitieve  

adviesgesprekken  groep 8 

31 wo  

16 di 9-10u Spreekuur OKA    

 
 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Op de achterzijde informatie over: 

• Schoolontwikkeling            

 

  

 



 
 

 
 

Schoolontwikkeling 

 
Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie 
In de vele gesprekken met de ouders de afgelopen jaren hebben we als team geleerd dat we de 
samenwerking met de ouders veel meer willen inzetten. Om dat te bereiken willen we bij de 
start van het nieuwe schooljaar weer heel graag voor elke groep een of meerdere klassenouders 
werven. Deze ouders vormen dan gezamenlijk de Ouderraad.  
Leerlingen hebben belang bij een goede relatie tussen school en ouders; vaak heeft dit een positief 
effect op het welbevinden, de betrokkenheid en de schoolprestaties van het kind. Op allerlei manieren 
kunnen ouders bij de school betrokken zijn. Door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad, 
ouderraad, werkgroepen of te helpen bij het lezen, sportactiviteiten, schoolreizen, vieringen of actief 
te zijn als klassenouder. In het komende schooljaar hopen wij de samenwerking met u als ouders nog 
meer te versterken. 
 
De Kaap en onze nieuwe partner Partou 
Binnenkort wordt de vernieuwbouw van ons honderd jaar oude schoolgebouw 
aan de Christiaan de Wetstraat afgerond. Per 1 januari 2018 wordt het dan spiksplinternieuwe 
gebouw in gebruik genomen door Allesinéénschool De Kaap. Onderwijs en diverse vormen van 
kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar zullen vanaf dat moment te vinden zijn onder 1 dak. De 
teams van De Kaap en Partou werken in deze nieuwe organisatie nu al intensief samen om 
pedagogisch en didactisch een meerwaarde te creëren ten behoeve van uw kind(eren). 
 
Taal-en leesonderwijs 
We gaan ons als team verder bekwamen in taalonderwijs en taalontwikkeling, waarbij we de kennis 
die we zullen opdoen graag willen delen met de ouders. We gaan ‘De Schoolschrijver’ opnieuw 
ontvangen op onze school, meer leren over ‘Nederlands als Tweede Taal’, onze didactiek in 
woordenschat verder verbeteren, samen een voorleesontbijt organiseren, en de Kinderboekenweek 
groots vieren. We gaan veel lezen met de kinderen en nog meer voorlezen. 
 
Sport, voeding en gezondheid 
Naast de reguliere gymlessen organiseren we dit schooljaar meerdere sportdagen voor onze 
leerlingen. De Kaap heeft daarnaast gezonde voeding hoog in het vaandel staan; we zetten ons beleid 
daar in voort en breiden dat uit.  
 
Leerlingenraad 
Sinds vorig schooljaar functioneert een Leerlingenraad op school. Vertegenwoordigers vanuit de 
klassen hebben in de raad zitting samen met de directeur. De raad komt regelmatig bij elkaar om 
zaken te bespreken. Hierdoor krijgen leerlingen structureel een stem in het beleid van de school. De 
Leerlingenraad mag meedenken met de leerkrachten en de directie over zaken die de school nog kan 
verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Februari 2018 
1 do Officiële Openingsdag 

Allesineenschool De Kaap 
 17 za  

2 vr  18 zo  

3 za  19 ma  

4 zo  20 di 9-10u Spreekuur OKA 

5 ma  21 wo  

6 di 9-10u Spreekuur OKA 22 do  

7 wo  23 vr  

8 do  24 za  

9 vr Rapporten mee 25 zo  

10 za  26 ma Voorjaarsvakantie 

11 zo  27 di Voorjaarsvakantie 

12 ma Deze week oudergesprekken gr 
1-7 

28 wo Voorjaarsvakantie 

13 di 9-10u Spreekuur OKA    

14 wo     

15 do     

16 vr Nieuwsbrief mee    

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Op de achterzijde informatie over:  

• Jump-In 

• Eten en drinken 

• Gezond trakteren 

• Bewegingsonderwijs en gymkleding 

• Schoolzwemmen  



 
 

  
De Kaap is een ‘Jump-In-school’ 
Jump-In is een programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en 
beweging van de leerlingen. De gemeente Amsterdam heeft dit programma ontwikkeld en 
ondersteunt scholen bij de uitvoering. De gemeente en De Kaap hebben daarbij hetzelfde doel: 
gezond gedrag, gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde omgeving moet de norm zijn voor 
alle Amsterdamse kinderen. Om dat te bereiken zijn er Amsterdamse doelen voor gezonde scholen 
geformuleerd om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Deze doelen zijn het uitgangspunt 
van Jump-in: 
 

• De school en ouders zetten zich samen in voor gezond gedrag van kinderen; 

• De school brengt een gezond voedingsbeleid consequent in de praktijk; 

• Er is voldoende gymles door een vakleerkracht; 

• De school stimuleert actief buitenspelen; 

• De school stimuleert sport- en bewegingsdeelname; 

• De school signaleert tijdig kinderen met motorische achterstanden en zorgt voor passende 

begeleiding; 

• De zorgstructuur en verwijzing naar passend aanbod voor kinderen met over- of ondergewicht 

is adequaat. 

Eten en drinken 
- Bij het 10 uurtje eten we fruit en drinken we water/melk/thee 

- Bij de lunch eten we bruin brood en drinken we water/melk/thee.  
We adviseren om het brood niet te dik te beleggen. 

Gezond trakteren 
De Kaap kiest voor ‘gezond trakteren’, zowel bij traktaties voor de leerlingen als voor de leerkrachten. 
Is een traktatie toch niet gezond dan zullen we deze helaas aan het eind van de dag mee terug moeten 
geven. Kijk voor inspiratie eens op www.gezonde-traktatie.nl of www.gezondtrakteren.nl. Ook staan in de 

groepen mappen met daarin ideeën rondom gezonde traktaties. U kunt altijd bij het personeel van de school 
vragen om deze map in te mogen zien 
 
Bewegingsonderwijs 
Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht Niek Kruis. De gymlocatie voor de 
groepen 3 t/m 8 is tot aan de kerstvakantie: Tweede Oosterparkstraat 33. De kleuters krijgen bijna 
dagelijks bewegingsonderwijs: n de speelzaal in het schoolgebouw of bij mooi weer op het plein.  Zij 
krijgen een keer in de week les van meester Niek en de overige dagen van hun eigen leerkracht. Na de 
kerstvakantie vinden de gymlessen plaats in onze eigen gymzaal in het nieuwe schoolgebouw. Naast 
de gymlessen organiseert de school jaarlijks meerdere sportdagen. 
Gymkleding op De Kaap bestaat uit: 

• een T-shirt en korte broek/legging (over de knie mag ook) of een turnpakje 

• gymschoenen of turnschoenen met witte zolen en goede grip. 

• Om veiligheidsredenen moeten alle kinderen hun sieraden afdoen en kinderen die lang haar 
hebben, moeten dat bij elkaar binden. 

 
Schoolzwemmen                                                                                                                                                     In 
groep 5 gaan de leerlingen naar het schoolzwemmen in het Sportfondsenbad Oost. De leerkracht van 
groep 5 informeert de betreffende ouders hier verder over. 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/


 
 

Maart 2018 
1 do Voorjaarsvakantie  17 za  

2 vr Voorjaarsvakantie 18 zo  
 

3 za  19 ma  

4 zo  20 di 9-10u Spreekuur OKA 

5 ma  21 wo  

6 di 9-10u Spreekuur OKA 22 do  

7 wo  23 vr Nieuwsbrief mee 

8 do  24 za  

9 vr Nieuwsbrief mee 25 zo Start Zomertijd 

10 za  26 ma  

11 zo  27 di 9-10u Spreekuur OKA 

12 ma  28 wo  

13 di 9-10u Spreekuur OKA 29 do  

14 wo  30 vr Goede Vrijdag 

15 do  31  za  

16 vr     

 
 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over:         

• Passend Onderwijs  

• Handelingsgericht Werken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Passend onderwijs 
Ieder kind is uniek. Kinderen van dezelfde leeftijd verschillen op kenmerken als intelligentie, 
emotionele ontwikkeling, achtergrond en gezinsomstandigheden. Om aan de verschillen tussen 
kinderen tegemoet te komen is gedifferentieerd onderwijs nodig. Dit betekent dat in het 
onderwijsaanbod rekening gehouden wordt met de verschillende leermogelijkheden van de kinderen. 
Dit gedifferentieerde aanbod staat beschreven in groepsplannen waarin alle kinderen zijn opgenomen. 
De meeste leerlingen zullen hun hele schoolloopbaan aan deze zorg voldoende hebben om zich te 
kunnen ontwikkelen. Een aantal leerlingen zal echter extra hulp nodig hebben. Het zorgtraject op De 
Kaap richt zich naast de leerlingen die achterop dreigen te raken ook op de leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. Voor alle leerlingen streven wij naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.  
 
Handelingsgericht Werken 
Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij bij elk kind kijken wat er nodig is om de volgende 
stap in de ontwikkeling te maken. De meeste leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning 
van de school. Soms blijkt dat er extra ondersteuning nodig is. In het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) staat beschreven welke ondersteuning De Kaap kan bieden.  
Elke ouder die vragen of wensen heeft over de ondersteuning van het eigen kind kan zich wenden tot 
de school. Via de Intern Begeleider kan er indien nodig bij het schoolbestuur een vorm van extra 
ondersteuning worden aangevraagd of een toelating tot een andere (speciale) school worden 
geregeld. Wanneer een verwijzing naar een SBO of een SO school toch de beste oplossing lijkt, dan 
gebeurt dat via een regionaal werkende onderwijsadviseur. Deze adviseur is onafhankelijk van de 
school en het schoolbestuur en is in dienst van het SWV. Deze adviseur kent de scholen in de eigen 
regio en kan snel een passende overstap tot stand brengen.  
 
Een goede samenwerking tussen het kind, de ouders, de leerkracht, de intern begeleider en externe 
instanties zien wij als een voorwaarde om de juiste zorg voor deze kinderen te organiseren. De 
leerkracht kent het kind goed in de onderwijssituatie en kan daardoor samen met de Intern Begeleider 
beoordelen of een bepaalde aanpak wel of niet geschikt is. De ouders kennen het kind goed in de 
thuissituatie en spelen een grote rol in de begeleiding van het kind en in het contact met de school en 
eventuele externe instanties. Het kind zelf is ook een belangrijke factor. Door kinderen een actieve rol 
te geven in hun ontwikkeling krijgen ze meer grip op hun leerproces.  
  



 
 

 
 

April 2018 
1 zo   17 di 9-10u Spreekuur OKA 

Centrale Eindtoets gr 8 

2 ma Tweede Paasdag 18 wo Centrale Eindtoets gr 8 

Schoolreisje gr 1-7 

3 di 9-10u Spreekuur OKA 19 do Centrale Eindtoets gr 8 

4    wo  20 vr Nieuwsbrief mee 

5 do  21 za  

6 vr Nieuwsbrief mee 22 zo  

7 za  23 ma  

8 zo  24 di 9-10u Spreekuur OKA 

9 ma  25 wo  

10 di 9-10u Spreekuur OKA 26 do  

11 wo  27 vr Koningsdag: alle leerlingen hele 
dag vrij 

12 do  28 za  

13 vr  29 zo  

14 za  30 ma Meivakantie 

15 zo     

16 ma     

 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over:      

• Kinderopvang 

• Talententent 

• DKJL 

• Vakantieschool Taal  

 
   



 
 

Kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang 
Bent u op zoek naar kinderopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang voor uw kind? Wij 
werken hierin samen met Partou Kinderopvang.  
Vanaf januari 2018, het moment dat het schoolgebouw aan de Christiaan de Wetstraat volledig is 
verbouwd, gaan wij nog intensiever samenwerken met onze nieuwe partner Partou. Partou zal dan als 
vaste partner in ons nieuwe schoolgebouw kinderopvang, de peuterspeelzaal en naschoolse opvang 
gaan verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager van Partou, 
Mireille Sijlbing op 06-23947267. 
 

De Talententent 
De Talententent biedt basisschoolkinderen in stadsdeel Oost sportieve en kunstzinnige activiteiten om 
zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen. De Talententent werkt met professionele 
vakdocenten en biedt gevarieerde en uitdagende activiteiten. Het volgen van een activiteit bij de 
Talententent is niet alleen leerzaam maar vooral ook leuk!  
Twee of drie keer per jaar komen er nieuwe, leuke en veelzijdige programmaboekjes naar de scholen 
toe die worden verspreid onder de gezinnen. In de programmaboekjes staat van alles over de 
naschoolse activiteiten in de buurt.  
Er valt veel te kiezen op het gebied van kunst en sport, zoals toneel, muziek, dans, schilderen, tennis, 
judo, mode maken, talentententband, proefjeslaboratorium, acro-yoga, fotografie, koken, zingen, 
breakdancen, natuur ontdekken, etc.  
Het complete en actuele overzicht van de Talententent staat zodra het bekend is ook op onze website. 
 

Discussiëren Kun Je Leren (DJKL) 

Dit schooljaar neemt de Kaap met de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 deel aan het Amsterdamse project 
Discussiëren Kun Je Leren. DKJL zet in op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheden van 
kinderen en stimuleert meningsvorming. In dit kader ontwikkelde DKJL een lesprogramma om 
leerkrachten en kinderen te helpen dit onder de knie te krijgen. Leerlingen leren discussiëren aan de 
hand van stellingen als: 
“Kinderen moeten voorlichting krijgen over internetgebruik” en “Ouders zijn verantwoordelijk voor het 
gewicht van hun kind”.  
DKJL helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers en leert hen 
dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn. Leerkrachten 
ontvangen handvatten en begeleiding om leerlingen hierbij verder te ondersteunen. 
 

Vakantieschool Taal 
De Vakantieschool Taal is er op gericht om de taalvaardigheid van kinderen van groep 6 en 7 te 
verbeteren. In de Vakantieschool Taal hebben de leerlingen één keer per week anderhalf uur les na 
schooltijd en drie dagdelen in de schoolvakanties (minimaal 105 uur extra Nederlandse taalles). De 
ouders/verzorgers ondersteunen de kinderen en zorgen dat deze bij de lessen aanwezig kunnen zijn. 
De werving en selectie van de leerlingen en het geven van de lessen wordt komend schooljaar gedaan 
door de leerkrachten Isabel Dröge en Nadine Keijzer. 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

Mei 2018 
1 di Meivakantie  17 do  

2 wo Meivakantie 18 vr Nieuwsbrief mee 

3 do Meivakantie 19 za  

4 vr Meivakantie 20 zo  

5 za  21 ma Tweede Pinksterdag 

6 zo  22 di 9-10u Spreekuur OKA 

7 ma Meivakantie 23 wo  

8 di Meivakantie 24 do  

9 wo Meivakantie 25 vr  

10 do Meivakantie 26 za  

11 vr Meivakantie 27 zo  

12 za  28 ma  

13 zo  29 di 9-10u Spreekuur OKA 

14 ma  30 wo  

15 di 9-10u Spreekuur OKA 31 do  

16 wo Start Ramadan    

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over:  
* Verlof aanvragen 

 
 
 
 
 
  

 



 
 

Leerplicht, verzuim en verlofregeling 
Kinderen mogen naar school vanaf vier jaar. Vanaf het moment dat ze vijf zijn worden, zijn ze 
leerplichtig. Dit betekent dat ze naar school moeten. Dat staat in de leerplichtwet. Verzuim en verlof is 
dan nog maar zeer beperkt mogelijk.  
Ouders van kinderen van vijf jaar mogen in overleg met de school hun kind 5 uur per week thuis 
houden indien een volle schoolweek voor hen te zwaar is. 
Leerplichtige kinderen mogen de school verzuimen als ze ziek zijn, godsdienstige verplichtingen 
moeten vervullen of ten gevolge van gewichtige omstandigheden (zoals verhuizing, medische/sociale 
indicatie, huwelijk van bloed- of aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van 
bloed- of aanverwanten, overlijden van bloed- of aanverwanten). 
 
Extra verlof wegens vakantie kan alleen verstrekt worden in de volgende gevallen: 
a)   als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent, die in geen enkele schoolvakantie vrij kan 
nemen. 
b)   om medische redenen. 
Zowel van a. (werkgeversverklaring), als van b. (medische verklaring) moet een bewijs overlegd 
worden. 
De aanvragen voor extra vakantieverlof moeten minimaal zes weken van te voren schriftelijk bij de 
directeur ingediend worden. 
 
Ouders zijn altijd verplicht de school van het verzuim van hun kind op de hoogte te stellen. De 
directeur beoordeelt het verzuim aangaande de gewichtige omstandigheden. Dit kan ten hoogste voor 
tien dagen per schooljaar. Gaat het om meer dan tien dagen, dan is altijd goedkeuring van de 
leerplichtambtenaar vereist. 
 
Het toezicht vanuit de afdeling leerplicht wordt steeds strenger, vooral rondom de schoolvakanties. De 
volgende redenen van aanvragen voor verlof rondom de vakanties die vaak voorkomen en altijd 
worden afgewezen, zijn als volgt: 
- beschikbaarheid (goedkopere) tickets 
- tickets zijn al geboekt en ouders hebben zich vergist in de vakantiedata 
- vakantiespreiding in het land 
- familieleden/reisgenoten die niet in de schoolperiode vakantie kunnen opnemen 
- verjaardagen in het buitenland 
- ontwijken van files 
 
Het is de directeur van de school niet toegestaan extra verlof te verlenen in de eerste twee weken 
voor en na de zomervakantie (zie boven). Alle verzuim in deze periode moet gemeld worden aan de 
leerplichtambtenaar. Ook ziekmeldingen in deze periode worden direct doorgegeven aan de 
leerplichtambtenaar. Er wordt dan gecontroleerd of deze kinderen daadwerkelijk ziek thuis zijn. 
 
Aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof of voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden 
kunt u ophalen bij de administratie, Yolanda Kriger, op woensdag- en donderdagochtend.  



 
 

 
 

Juni 2018 
1 vr Nieuwsbrief mee  17 zo  

 

2 za  18 ma  

3 zo  19 di 9-10u Spreekuur OKA 

4    ma  20 wo  

5 di 9-10u Spreekuur OKA 21 do  

6 wo  22 vr Nieuwsbrief mee 

7 do  23 za  

8 vr  24 zo  

9 za  25 ma  

10 zo  26 di 9-10u Spreekuur OKA 

11 ma  27 wo  

12 di 9-10u Spreekuur OKA 28 do  

13 wo  29 vr Rapporten mee 

14 do  30 za  

15 vr Suikerfeest: alle leerlingen hele 

dag vrij 

   

16 za     

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Op de achterzijde informatie over:   

• De Ouder- en Kindadviseur (OKA) 

• Gezondheidsonderzoeken 

• Voorschool/peuterspeelzaal 

• Bereikbaarheid ouders 

 



 
 

Ouder- en Kindadviseur (OKA) 
Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt 
voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur Merith Westhuis. Zij werkt vanuit het 
Ouder- en Kindteam Oud-Oost en houdt elke dinsdagochtend van 9-10u spreekuur op onze school. In 
het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. U kunt bij 
Merith Westhuis terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of 
ruzie thuis. Maar zij  kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke 
activiteit na schooltijd te vinden. De ouder- en kindadviseur is er dus vooral om u en uw kind te helpen 
met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan Merith de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het 
Ouder- en Kindteam bij een situatie betrekken. Merith is onafhankelijk van school en gaat 
vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school aan 
oplossingen voor problemen. Ouder- en kindadviseur Merith Westhuis is bereikbaar via 06-33315288 
(ma-di-do), of via m.westhuis@oktamsterdam.nl    
.  
Gezondheidsonderzoek JGZ 
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht op school. 
Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en 
meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.  
 
Voorschool/peuterspeelzaal 
De Kaap heeft een peuterspeelzaal (gevestigd in ons schoolgebouw) waar kinderen in de leeftijd van 
2½ tot 4 jaar enkele dagdelen naartoe kunnen. Tot en met december 2017 wordt de peuterspeelzaal 
nog georganiseerd door Dynamo. Met ingang van januari 2018 wordt de peuterspeelzaal 
overgenomen door Partou Kinderopvang en verplaatst naar het nieuwe schoolgebouw. De leidsters 
van de peuterspeelzaal werken nauw samen met de collega’s van De Kaap om er zo samen voor te 
zorgen dat kinderen een goede overgang hebben naar de basisschool. U kunt uw kind vanaf 1½ jaar 
inschrijven voor de peuterspeelzaal. Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal of uw kind nu al 
aanmelden? Neemt u dan z.s.m. contact op met Mireille Sijlbing, vestigingsmanager van Partou op 06-
23947267 of met de directie van De Kaap. Dit kan uiteraard ook met vragen over kinderopvang en 
naschoolse opvang. 

 
Bereikbaarheid ouders  
Er kunnen op school ongelukjes gebeuren. Wanneer een verwonding zich wat ernstiger laat aanzien, 
nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders/verzorgers. Een contactadres voor buitenshuis 
werkende ouders is daarom belangrijk. Wilt u dit doorgeven aan de managementassistente en de 
groepsleerkracht? Wanneer er haast geboden is, gaan we zelf met het kind naar uw huisarts toe.  
 

  

mailto:m.westhuis@oktamsterdam.nl


 
 

 
 

Juli 2018 
 

1 zo   17 di 9-10u Spreekuur OKA 

2 ma Deze week oudergesprekken gr 
1-7 

18 wo  

3 di 9-10u Spreekuur OKA 19 do  

4 wo  20 vr 12.00 uur – start zomervakantie 
t/m 31 augustus 2018 

5 do  21 za  

6    vr  22 zo  

7 za  23 ma Zomervakantie 

8 zo  24 di Zomervakantie 

9 ma  25 wo Zomervakantie 

10 di 9-10u Spreekuur OKA 26 do Zomervakantie 

11 wo  27 vr Zomervakantie 

12 do  28 za  

13 vr Nieuwsbrief mee 29 zo  

14 za  30 ma Zomervakantie 

15 zo  31 di Zomervakantie  

16 ma     

 
 
Notities: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Op de achterzijde informatie over: 

• Adressen en telefoonnummers 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Adressen en telefoonnummers 
 
De Kaap  
President Brandstraat 29 
1091 XD  Amsterdam 
T: (020) 69 39 375 
E: info@obsdekaap.nl  
www.dekaap.amsterdam 
 
Adres gymzaal (groepen 3 t/m 8) 
Tweede Oosterparkstraat 33 (tot 1 januari 2018) 
 
Partou Kinderopvang 
Vestigingsmanager Mireille Sijlbing 06-23947267  
 
Talententent – Dynamo 
T: (020) 46 09 300 
E: info@dynamo-amsterdam.nl 
 
Leerplicht 
De leerplichtambtenaar van onze school is mevr. X. Lemmers.  
T: (020) - 253 40 25 
E: x.lemmers@amsterdam.nl 

 
Ouder-en kindadviseur (OKA) 
Merith Westhuis 
T: 06-33 31 52 88 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) 
E:  m.westhuis@oktamsterdam.nl 
 
Schoolbestuur stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) 
Cruquiusweg 68-70  
1019 AH Amsterdam  
T:  (020) 716 34 61 
E: info@staij.nl 
www.samentussenamstelenij.nl 
 
Klachtencommissie 
STAIJ is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de vereniging van openbare scholen.  
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191, 
3508 AD Utrecht. 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Vertrouwenspersoon 
STAIJ heeft een externe vertrouwenspersoon, Klaartje Kuitenbrouwer 
T: (06) 316 315 49 
E: kkuitenbrouwer@hetabc.nl 
 
 

mailto:info@obsdekaap.nl
mailto:x.lemmers@oost.amsterdam.nl

