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WOORD VOORAF 

 
Voor u ligt het supplement van de Schoolgids 2015-2016. 

 
Dit document is een aanvulling op de Schoolgids. Dit supplement bevat 
informatie, roosters, overzichten en plannen, die alleen voor dit schooljaar 

gelden. De groepslijsten met de gegeven van de kinderen uit de groep kunt u 
opvragen bij de groepsleider van uw kind. 

 
Ten slotte wijzen wij u erop onze nieuwsbrief  ‘De Bijgeluiden’ steeds goed te 
lezen. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks op vrijdag en wordt 

gepubliceerd op onze website. Per mail ontvangt u een link waarmee u meteen 
doorgeleid wordt naar de nieuwste ‘Bijgeluiden’.  De nieuwsbrief bevat een 

agenda en actuele Biënkorfzaken.  Op de website worden naast de nieuwsbrief 
regelmatig nieuwe items geplaatst. 
 

september 2015 
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SCHOOLTIJDEN 

 
De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.30 uur open. 
 

                          

kleuter- en onderbouw: Tijden: 

ma,di en do 08.45 – 12.15 uur  

13.00 – 15.00 uur 

  

woensdag                        08.45 – 12.30 uur 
 

  

vrijdag     08.45 – 12.15 uur                                                  

 

  

midden- en bovenbouw:  

ma, di, do en vr                               08.45 – 12.15 uur 

13.00 – 15.00 uur 

  

woensdag  08.45 – 12.30 uur 
 

                          
Wanneer uw kind ziek is kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om dit te 

melden. Wij verzoeken u uw kind ook af te melden bij de naschoolse opvang. 
      

  
Wij verzoeken u dringend uw kind op tijd naar school te brengen. 
 

 
Afspraak Kleuterbouw 

Hierbij willen wij u herinneren aan de afspraak in de kleuterbouw om op tijd met 
uw kind in de groep aanwezig te zijn. Wanneer u later bent dan 8.45 uur is de 
afspraak dat u samen met uw kind buiten de groep op de gang wacht tot de 

kring voorbij is; daarna mag uw kind naar binnen! 
 

Wanneer u afscheid neemt van uw kind blijf dan liever niet voor de ramen 
zwaaien in de gang of bij de tuin, dit werkt storend voor de groep! 
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SAMENSTELLING (FUNCTIES) TEAM 

 
Directie       Cathy Vos 

 
Waarnemend directeur   John Stultiëns 
 

De groepsleiders 
 

Kleuterbouw 
1KB Maria-Rosa Sleeuwenhoek (ma, di, do, vr) / Miriam Bouwens (wo) 
2KB Vera den Boeft (ma, di, wo, vr) / Miriam Bouwens (do) 

3KB Cassandra van Leeuwen (ma, vr) / Floor Lamet (di, woe, do) 
4KB Charlotte Wildenberg (ma t/m vr) 

 
Onderbouw 
1OB Mariska Gravemaker/Franny Meerman (ma, di) /  

         Annette Nijder (wo, do, vr) 
2OB Virgilia de Graaff (ma, wo, do, vr) / Nelleke Pieterse (di) 

3OB Henny Kok (ma t/m vr) 
 

Middenbouw 
1MB Brenda Kramer (ma t/m vr)  
2MB Maaike Volkers (ma, di, vr) / Walter Staal (wo, do) 

3MB Erris Nieuwkerk (ma, di, wo, vr) / Suzanne Schönhage (LIO)  (do,vr) 
 

Bovenbouw 
1BB Tinky Danner (ma, di, do, vr) / Nelleke Pietserse (wo) 
2BB Astrid Kinders (ma, wo, do, vr) / Virgilia de Graaff (di)  

         Jette Hamoen ondersteuning 
3BB John Stultiëns (ma, di, do vr) / Alma Lagarde (di,wo) 

                                                                   
                                                                                
Overige medewerkers 

 
Interne Begeleider    Els Verweijen / Gwen Kiszer 

                                                                (ma, di, wo, do)      (ma, di, wo, do) 
 
Spelling onderwijs groep 4                    Sanne Oosterhof 

(di ochtend, do ochtend) 
  

NT2 Kleuteronderwijs gr 2   Sanne Oosterhof 
(di middag, do middag) 

 

Ondersteuning taalleesuur groep 3  Louise van der Kruk  
                                                                  (di, wo, do.ochtend) 

 
Ondersteuning taalleesuur groep 4 Laudi Heuser  
                                                                (alle ochtenden) 

 
Begeleiden van kinderen die extra zorg  Laudi Heuser  
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nodig hebben                                      (ma,di en do.middag) 

 
      

Begeleiden van verrijkingsgroepen Walter Staal (di.middag en vr) 
 

Coördinatie taalonderwijs   Gwen Kiszer 

                                                                  
Coördinatie EGO/Jenaplanonderwijs Jette Hamoen 

 
Begeleiden van kinderen met een  
leerling-gebonden budget   Annette Nijder (vr) 

                                                                                     Henk Strijbos (ochtend)  
                                                                              

Bewegingsonderwijs                     Annelies Boon (ma, do) 
                                                          

Identiteitsontwikkeling   Jahmilla Frank  
 

Schoolassistent    
Coördinator Overblijf    Tilly Drolsbach 

Administratief medewerker   Tilly Drolsbach 
Coördinatie ICT     Tilly Drolsbach 

 
Interne Contactpersonen   Ilse van Kemenade   
                                     (moeder Raven en Lina) 

       Annemieke Heinen 
       (moeder Sep) 

                                                                       
Onderwijsadviseur ABC   Klaartje Kuitenbrouwer 
(onderzoek, observatie en advies op het gebied van leerlingenzorg) 

 
Schoolmaatschappelijk werker  Ilse Ufkes  

(bereikbaar via Doras 020-4354555) 
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TAAKVERDELING MEDEWERKERS  

 
Naast de ‘gewone’ taken hebben de meeste medewerkers nog andere taken. We 

maken daarbij onderscheid tussen commissies en - wat wij noemen - 
werkgroepen. Commissies worden ingesteld voor de organisatie en uitvoering 
van jaarlijks terugkerende activiteiten zoals feesten, sportbijeenkomsten en 

kunst- en cultuurevenementen. Werkgroepen zijn inhoudelijk van aard. We 
kennen een aantal permanente werkgroepen zoals het coördinatorenoverleg en 

tijdelijke werkgroepen die ophouden te bestaan wanneer hun opdracht 
uitgevoerd is. Jaarlijks wordt bekeken welke werkgroepen bij kunnen dragen aan 
de verbetering van ons onderwijs.     

 
Werkgroepen en commissies: 

 
 Bouwcoördinatoren: Charlotte (kleuterbouw), Henny (onderbouw),  

Brenda (middenbouw) en John (bovenbouw) 

Coördineren van organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken de bouw 
betreffende. Voorbereiden en leiden van het wekelijkse bouwoverleg. 

1x per zes weken, op maandagmiddag, voeren de bouwcoördinatoren samen met 
de directie en de intern begeleider, overleg over het onderwijskundig- en 

zorgbeleid van de school.  
 

 Medezeggenschapsraad (MR):  Astrid, Sanne en Virgilia 

Samen met drie ouders zitting hebben in de MR, 1x per zes weken vergaderen, 
het team informeren. De MR adviseert en controleert beleidszaken als het 

formatieplan, lesroosters en schooltijden, begroting e.d. Daarnaast ontwikkelt de 
MR – samen met de directie – zaken als het aanbod buitenschoolse opvang, 
huisvesting e.d. 

 
 Ouderparticipatie: directie  

Samen met een ouderraadslid ontwikkelen en coördineren van het werk van alle 
ouders die het onderwijs ondersteunen (klassenouders, leesouders, 
computerouders enz.).  

 
 Kinderraad: directie 

Een kind uit elke groep maakt deel uit van de kinderraad,  samen met de directie 
vergaderen de kinderen een keer in de drie weken over allerlei zaken in school.  

 

 Coördinator EGO/Jenaplan: Jette 
Coördineren van de uitvoering van het EGO/Jenaplan concept binnen ons 

onderwijs.  
 

 Coördinator Cultuur: Tinky 

Coördineren van het cultuuronderwijs, nieuwe ontwikkelingen onderzoeken en in 
gang zetten, implementeren, uitvoeren, borgen en evalueren. 

 
 Beredeneerd aanbod kleuterbouw: groepsleiders kleuterbouw 

Het beschrijven van ons kleuteronderwijs en het implementeren, uitvoeren, 

borgen en evalueren van een observatie- en registratiesysteem. 
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 Werkgroep Taal:  Tinky, Franny, Vera, Virgilia, Sanne en Gwen  
Het beschrijven van ons taalbeleid, nieuwe ontwikkelingen onderzoeken en in 

gang zetten, implementeren, uitvoeren, borgen en evalueren 
 

 Werkgroep Rekenen: Astrid, Walter, Henny en Gwen 

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het rekenen,  onderzoeken en in 
gang zetten, implementeren, uitvoeren, borgen en evalueren 

 
 Werkgroep Jenaplan/E.G.O.: Jette,  Floor en Maaike 

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het rekenen,  onderzoeken en in 

gang zetten, implementeren, uitvoeren, borgen en evalueren 
 

 Bibliotheek en documentatiecentrum: Tinky, Jette en Maaike 
Coördineren van hulpouders, beheer, coördineren van de weekopeningen rond 
boekpromotie en coördineren van de Kinderboekenweek. 

 
 Feesten: Maria-Rosa, Nelleke, Maaike en Charlotte 

Samen met ouderraadsleden voorbereiden en organiseren van feesten als 
Sinterklaas, Kerstmis en Lentefeest. 

 
 Feesten in relatie tot verschillende culturen: Floor  

Contacten onderhouden met het centrum voor Identiteitsontwikkeling en het 

coördineren van het project “Feesten”; een 5-jarig project waarbij jaarlijks een 
feest centraal staat. 

 
 Muziek: Annette 

Het team - indien nodig– ondersteunen bij het geven van muzieklessen, 

voorbereiden en leiden van muzikale weeksluitingen en het organiseren en leiden 
van het kinderkoor. 

 
 Sport: Erris, Annelies en Walter 

(Bege)leiden van sportactiviteiten op de woensdagmiddag. 

Coördineren van sportdagen. 
 

 Beeldende vorming: Jette 
Team informeren over en enthousiasmeren voor beeldende vorming. Coördineren 
en ontwikkelen van de werkvorm ‘ateliers’. Aanschaffen van ‘bijzondere’ 

materialen en ideeënboeken.  
 

 Kinderkrant ’t Zoemertje:  Annelies 
Samen met ouders en de kinderredactie de kinderkrant, die 4x per jaar 
verschijnt, coördineren en ‘maken’. 

 
  Tussenschoolse Opvang (overblijf): Tilly en directie 

Samen met een financieel deskundige ouder in een zeswekelijks overleg 
evalueren en ontwikkelen van de TSO. Naast deze ontwikkelgroep vindt er een 
zeswekelijks overleg plaats met alle TSO-begeleiders. 
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 Stagebeleid: John en Alma 
Coördineren van stages en startgesprekken met stagiaires. 

 
 ARBO:  directie, Alma en Laudi 

Organiseren van ontruimingsoefeningen, bijstelling van het ontruimingsplan, 

contact onderhouden met interne contactpersonen. 
 

 Verrijkingsonderwijs: Walter  
Begeleiden van de verrijkingsgroepen en ontwikkelen van beleid. 

 

 ICT: Tilly en Henny 
Team informeren over en enthousiasmeren voor ICT binnen het onderwijs. Het 

coördineren van de diverse mogelijkheden binnen het ICT, het inventariseren en 
uittesten van educatieve software. 
 

 Techniek: Brenda en Maria-Rosa 
Team informeren en enthousiasmeren voor techniek. 

  
Overige taken: 

 
 Mededelingenborden: Tilly 

Informatie voor ouders, kinderen en team op de mededelingenborden verzorgen. 

 
 Schoolmelk: Tilly 

Beheer, verspreiding, leerlingenlijsten verzorgen en contacten onderhouden met 
leverancier Campina. 
 

 Nieuwsbrief voor ouders ‘Bijgeluiden’: directie 
Redactioneel werk verrichten en zorg dragen voor uitgave en verspreiding. 

 
 Jeugdbladen en –literatuur: Laudi 

Contacten met uitgevers, zorg dragen voor abonnees, verspreiding van 

tijdschriften en boeken (Bobo, Okki, Jippo, Taptoe, Hello You, National 
Geographic, Leesleeuw, Lijsters). 

 
 Beheer vakliteratuur: Els en Gwen 

Beheer van de orthotheek en de teambibliotheek, coördineren van aanschaf 

literatuur, team informeren. 
 

 EHBO: Tilly 
Hulp bieden bij ongelukjes en beheer / inkoop van EHBO-materialen. 
 

 Klussengroep: Erris en Walter 
In samenwerking met het team plannen maken voor klein onderhoud en het 

organiseren van de uitvoer. Aanschaffen van noodzakelijke 
materialen/gereedschappen. 
 

 Ballen van het dak: Erris  
Het begeleiden van kinderen om na schooltijd m.b.v. de ladder ballen van het 

dak te halen. 
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VRIJE DAGEN 2015-2016  
 

Vakanties 
 

Herfst   19-10-2015 t/m 23-10-2015 

Kerst  21-12-2015 t/m 01-01-2016 

Voorjaar 29-02-2016 t/m 04-03-2016 

Pasen  25-03-2016 t/m 28-03-2016 

Meivakantie inclusief 
Koningsdag  en 

Hemelvaart   

25-04-2016 t/m 06-05-2016 

Pinksteren 16-05-2016   

Zomer 18-07-2016 t/m 26-08-2016 

 
 
Vrije dagen voor alle kinderen 

 

Studiedag vrijdag 16-10-2015 

Studiedag maandag 30-11-2015 

Studiedag maandag 07-03-2016 

Studiedag dinsdag 29-03-2015 

Studiedag vrijdag 03-06-2016 

  

vrijdagmiddag Sinterklaas 04-12-1015 

vrijdagmiddag voor kerstvakantie 18-12-2015 

vrijdagmiddag  08-01-2016 

vrijdagmiddag 22-01-2016 

Vrijdagmiddag voor voorjaarsvakantie 26-02-2016 

vrijdagmiddag 10-06-2016 

vrijdagmiddag  24-06-2016 

vrijdagmiddag voor zomervakantie 15-07-2016 

 

 
   

 

 
 
Extra verlof / verzuim 
 

De verlof- en verzuimregels staan uitgebreid in onze Schoolgids beschreven. 
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BELANGRIJKE DATA ………. VOOR ZOVER BEKEND 
In onze tweewekelijkse nieuwsbrief Bijgeluiden staan eventuele wijzigingen en de 

data van activiteiten, die op dit moment nog niet bekend zijn.  
 

24 augustus    Stamgroepavond Kleuterbouw 
 
25 augustus    Stamgroepavond Onderbouw 

 
31 augustus – 4 september  Werkweek in Bladel 2BB / 3BB 

 
31 augustus    Stamgroepavond Middenbouw 
 

7 - 11 september   werkweek in Bladel 1 BB 
 

18 september   Sportdag KB 
 
16 september    Start koor 

    
21 september   OB bezoekt Artis 

 
21 september    stamgroepavond BB 
 

21 september   4 KB Herfstkabouterpad 
 

22 september   1KB, 2KB en 3 KB Herfstkabouterpad 
 
23 september   Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde  

                                             ouders voor de school (9.30 – 11.00 uur) 
 

5 oktober – 15 oktober  Kinderboekenweek  
 

17 - 25  oktober           Herfstvakantie 
 
november   Gesprekken met ouders van 3e, 5e en 7ejaars 

 
november/december  Gesprekken met ouders van kleuters 

  
23 november   Versieravond Sint en Kerst vanaf 19.00 uur 
 

30 november   Studiedag Team 
 

4 december    Sinterklaasfeest 
 
17 december   Kerstdiner voor kinderen en team  

                                          kerst-samen-zijn voor ouders 
 

19 december - 3 januari  Kerstvakantie 
 
18 januari     Oudergesprekken 8e jaars 
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2 januari en 1 februari  Gesprekken met de ouders van  
                                           onder-, midden- en de 7e jaars 

 
20 januari    Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde  
                                             ouders voor de school (9.30 – 11.00 uur) 

 
10 februari    Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde  

                                             ouders voor de school (9.30 – 11.00 uur) 
 
27 februari – 6 maart  Voorjaarsvakantie 

 
7 maart    Studiedag voor het team  

 
maart     Techniek maand 
 

maart     Start schoolvoetbal bovenbouw                                             
                                             

17 maart    Kangoeroe rekenen /wiskundewedstrijd 
 

21  maart    Lentewandeling vanaf 7 uur 
 
25 t/m 28 maart   Pasen 

 
29 maart    Studiedag voor het team 

    
april     Schoolreisje kleuterbouw 
 

6 april     Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde  
                                             ouders voor de school (9.30 – 11.00 uur) 

                                             
13 t/m 15 april                        Kamp van de middenbouw in Loon op Zand 
 

19 t/m 21 april   Eindtoets 8e jaars 
 

25 april – 8 mei   Meivakantie  
 
mei   Juffendag kleuter- en onderbouw 

 
mei     Ouderfeest 

 
11 mei    Informatieochtend voor nieuwe geïnteresseerde  
                                             ouders voor de school (9.30 – 11.00 uur) 

 
16 mei     Pinksteren alle kinderen vrij 

       
mei-juni              Gesprekken met (de) ouders kleuterbouw 
 

mei/juni    Schoolreisje onderbouw 
 

31 mei – 2  juni   Avondvierdaagse 
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3  juni     studiedag voor het team 
 

27 juni en 28 juni   Gesprekken met de ouders van  
                                          onder- en middenbouw en 7e jaars 
 

 
 

24 juni    Opnameviering: we vieren de overgang naar 
                                   een nieuwe bouw 
 

  1 juli    Open Middag verrijkingsgroepen 
    

  8 juli    Bedankochtend hulpouders 
 
12 juli     Gala-avond voor afscheidnemende 8e jaars 

 
13 juli     Afscheidslunch bouwverlaters 

 
14 juli     De 7e jaars bezoeken Artis 

 
15 juli     Jaarsluiting om 12 uur op de speelplaats 
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WEEKOPENINGEN 2015-2016 

17 augustus Weekopening in de groepen 

24 augustus Weekopening Team 

31 augustus Weekopening BB kamp 

7 september Weekopening in de groepen 

14 september Weekopening 1MB 

21 september Weekopening in de groepen 

28 september Weekopening 3MB 

5 oktober Weekopening kinderboekenweek 

12 oktober Weekopening in de groepen 

19 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Weekopening in de groepen 

2 november Weekopening 1OB 

9 november Weekopening 2 OB 

16 november Weekopening 3 KB 

23 november Weekopening 3OB 

30 november Studiedag 

7 december Weekopening in de groepen 

14 december Weekopening team 

21 dec. 28 dec Kerstvakantie 

4 januari Weekopening in de groepen 

11 januari Weekopening in de groepen 

18 januari Weekopening in de groepen 

25 januari Weekopening 1KB 

1 februari Weekopening in de groepen 

8 februari Weekopening in de groepen 

15 februari Weekopening 2 KB 

22 februari Weekopening in de groepen 

29 februari  Voorjaarsvakantie 

7 maart Studiedag 

14 maart Musical 1 BB 

21 maart Weekopening in de groepen 

28 maart Weekopening 4 KB 

4 april Weekopening in de groepen 

11 april Weekopening 2 MB 

18 april  Weekopening in de groepen 

25 april Meivakantie 

2 mei Meivakantie 

9 mei Weekopening in de groepen 

16 mei Pinksteren 

23 mei Musical 3 BB 

30 mei Weekopening in de groepen 

6 juni Weekopening in de groepen 

13 juni Weekopening in de groepen 

20 juni Musical 2 BB 

27 juni Weekopening in de groepen 

4 juli Weekopening in de groepen 

11 juli Weekopening in de groepen 
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GYMROOSTER KLEUTERBOUW 

Speelzaal Biënkorf 
 

Maandag: Spellessen 

 
10.00 – 10.30 uur 1KB  

10.30 – 11.00 uur 2KB  
11.00 – 11.30 uur 3KB  

11.30 – 12.00 uur 4KB  
 

Dinsdag: Lessen met Toestellen  
 

09.00 – 09.45 uur 2KB 
09.45 – 10.30 uur 3KB 

10.45 – 11.30 uur 4KB 
11.30 – 12.15 uur 1KB 

 
Woensdag: Lessen met toestellen - Herhaling 

 

09.00 – 09.45 uur 3KB 
09.45 – 10.30 uur 4KB 

10.30 – 11.15 uur 1KB 
11.15 – 12.00 uur 2KB 

 
Donderdag: Bewegen op muziek  

 
09.00 – 09.45 uur 4KB 

09.45 – 10.30 uur 1KB 
10.30 – 11.15 uur 2KB 

11.15 – 12.00 uur 3KB 
 

Vrijdag: “Vrij spel” 
 

09.00 – 09.30 uur 1KB 

09.30 – 10.00 uur 2KB 
10.00 – 10.30 uur 3KB 

10.30 – 11.00 uur 4KB 
 

De lessen worden verzorgd door de groepsleiders. 
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GYMROOSTER ONDER-, MIDDEN- en BOVENBOUW 

De lessen op maandag en donderdag worden verzorgd door  
Annelies Boon. 

 

Maandag Piramidezaal 
LESSEN MET TOESTELLEN  

 
09.00 – 09.45 uur 3 BB 

09.45 – 10.30 uur 2 BB  
10.30 – 11.15 uur 3 MB  

11.15 – 12.00 uur 1 MB  
 

13.00 – 13.40 uur 2 MB  
13.40 – 14.20 uur 1 OB  

14.20 – 15.00 uur 3 OB  
 

Dinsdag Montessorizaal 
SPELLESSEN   

 

13.00 – 13.50 uur 2 OB  
13.55 – 14.45 uur  1 BB  

 
Woensdag Piramidezaal 

SPELLESSEN 
 

08.45 – 09.30 uur 3 BB  
09.30 – 10.15 uur 3 MB  

10.15 -  11.00 uur 2 MB 
 

Donderdag Montessorizaal 
LESSEN MET TOESTELLEN 

 
08.45 – 09.35 uur 1 OB  

09.35 – 10.25 uur 2 OB 

10.25 – 11.15 uur 3 OB 
11.15 - 12.00 uur 1 BB 

 
SPELLESSEN 

13.15 – 14.00 uur 2 BB 
14.00 – 14.45 uur 1 MB 
 

Als uw kind aan het begin van de dag of middag gym heeft, is het de bedoeling dat het 

kind meteen van huis naar de gymzaal komt. Zij moeten een kwartier voor aanvang 

aanwezig zijn om zich om te kleden. Voor de middag geldt, dat de overblijvende kinderen 

o.l.v. de groepsleider naar de gymzaal gaan. Als uw kind het laatste uur van de dag gym 

heeft, kunt u uw kind bij de gymzaal ophalen. Midden- en bovenbouwers, die niet 

opgehaald worden, kunnen zelfstandig naar huis gaan uitgezonderd de kinderen voor wie 

de ouders een andere afspraak gemaakt hebben met de groepsleider.  
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DE OUDERRAAD  

 
De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders/opvoeders binnen de school. Het 

doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school 
en het realiseren van een optimale ouderparticipatie. Taken van de OR zijn onder 
andere het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders en het 

beheren van de (vrijwillige) ouderbijdragen. De leden van de OR worden jaarlijks 
– tijdens de jaarvergadering- voorgedragen. De OR kiest uit haar midden een 

voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester stelt voor ieder 
schooljaar de begroting op en is eerst verantwoordelijke voor het beheer van de 
ouderbijdragen. De OR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen 

zijn openbaar. De agenda wordt een week voor de vergadering op het 
ouderprikbord gehangen. Verslaglegging van de werkzaamheden vindt plaats in 

de bijgeluiden en tijdens de jaarvergadering.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar €42,- per kind. Het geld is voor 

activiteiten bedoeld waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest, 
kerstfeest, de schoolreisjes van de kleuter- en onderbouw. Ook wordt zo 

meebetaald aan het kamp van de midden- en bovenbouw, sportdagen, boeken 
voor de bibliotheek etc. In oktober krijgt u een uitnodiging tot betaling  

(NL54 INGB 0004579970 t.n.v. Financieel Comité Biënkorf). 
               
                     Leden van de Ouderraad 2015 - 2016 

 

Katinka Verdurmen - Voorzitter 

 

Diana Numan -  Penningmeester 

 

José Smeets  

 

Evianne Lamme 

 

Barbara Löhnen  

 

Yvonne Delhey 
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplichte raad die bestaat uit 

personeel van de school en ouders van leerlingen.  
De MR behoort minimaal te bestaan uit 6 personen, 3 afgevaardigden van het 
personeel en 3 ouders. Op vooraf vastgestelde momenten is de directie aanwezig 

bij vergaderingen.  
 

De MR komt een aantal keren per jaar bij elkaar en controleert de directie op het 
juist naleven van de reglementen.  De MR heeft soms adviesrecht en soms 
instemmingsrecht op verschillende door de directie voorgestelde 

beleidsveranderingen. Verder adviseert de MR gevraagd en ongevraagd de 
directie van de school. Dit houdt o.a. in dat er bij sollicitaties een lid van de MR 

in de commissie zit. Tevens wordt er door de directie inzicht gegeven in de 
financiële situatie van de school en andere beleidszaken zoals personeelsbeleid, 
naschoolse en tussenschoolse opvang. 

 
De MR van de Biënkorf is een actieve en enthousiaste raad die initiërend werkt 

en graag samenwerkt met de directie en de OR aan een betere school. Via de 
bijgeluiden wordt u op de hoogte gehouden van de vergaderingen. De notulen 

van de vergadering vindt u op de prikborden bij de hoofdingang en de ingang bij 
de kleuters. 
 

 
Leden van de medezeggenschapsraad 2015 – 2016 zijn: 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Voorzitter 
Rooitske Jorritsma 

 

Secretaris 
Sanne Oosterhof 

Groepsleider  

vacature 
 

 

Virgilia de Graaff 
Groepsleider 

Patricia Boon 

 

Astrid Kinders 

Groepsleider 
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DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

 
Waar gingen onze schoolverlaters heen? 

 
In juli 2015 zijn er 32  kinderen naar het voortgezet onderwijs gegaan. 
 

De  kinderen zijn doorgestroomd naar: 
 

VMBO 5 

VMBO/HAVO 1 

HAVO 6 

HAVO/VWO 6 

VWO 14 

 
Naast de individuele scores van de kinderen geeft het CITO ook een schoolscore. 
Het CITO concludeert dat onze schoolverlaters, in vergelijking met scholen met 

een identieke populatie en in vergelijking met het landelijk gemiddelde, 
bovengemiddeld scoren. 

 
De schoolverlaters gingen naar verschillende scholen: 

 

School Aantal kinderen 

Damstede  5 

Montessori Lyceum Amsterdam 2 

Het 4e Gymnasium 1 

IJburg College 3 

Cygnus Gymnasium 2 

College de Meer 1 

Geer Groote College 1 

Hyperion Lyceum 4 

IVKO 2 

Over IJ 1 

Tobias 1 

St. Nicolaaslyceum 2 

Pieter Nieuwland College 1 

Fons Vitae Lyceum 2 

Metis Montessori Lyceum 3 

CSW Middelburg 1 
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STAGIAIRES 

Ook dit schooljaar biedt onze school weer leerplaatsen aan stagiaires van PABO’s 
en ROC’s die de opleiding tot leraar, klassenassistent of onderwijsassistent 

volgen. We zullen dit jaar ook weer ruimte bieden aan leerlingen van middelbare 
scholen. Deze leerlingen, die vaak op onze school hebben gezeten, doen een 
‘snuffelstage’ van een week als beroepsoriëntatie of vervullen bij ons hun 

maatschappelijke stage. 
 

SCHOLIERENVERGOEDING 2015/2016 
Met de Scholierenvergoeding kunnen ouders met een laag inkomen een 
vergoeding krijgen voor schoolkosten of voor kosten van culturele of sportieve 

activiteiten. Voor elk kind in het basisonderwijs is de vergoeding  
maximaal € 225,-. Uitgebreide informatie over de Scholierenvergoeding 

2015/2016 is te downloaden van de website: www.dwi.amsterdam.nl 
 
KAMP MIDDEN- EN BOVENBOUW 

Een belangrijk aspect in ons onderwijs zijn de meerdaagse schoolkampen. Zij 
vormen een geïntegreerd deel van ons onderwijs. De deelname aan de 

schoolreizen/schoolkampen is onderdeel van het lesprogramma en daarom 
verplicht. Het is geen losstaand extra deel, maar vormt samen met de andere 

vakgebieden het onderwijsaanbod. De schoolkampen zijn het sociale hart van 
onze groepsvorming en worden georganiseerd rond een wereldoriëntatiethema. 
De middenbouw gaat jaarlijks in de lente drie dagen op kamp. Gedurende de 

weken voorafgaande aan het kamp wordt hieraan door de kinderen hard 
gewerkt. De bovenbouw gaat jaarlijks aan het begin van het schooljaar vijf 

dagen op werkweek naar Bladel. Dit bijzondere reisje wordt werkweek genoemd 
omdat er tijdens de week regelmatig speels-educatieve momenten zijn gepland. 
Een belangrijk doel voor deze werkweek is groepsvorming. Kinderen en 

groepsleerkrachten leren elkaar in zeer korte tijd goed kennen.  
Voor de kampen is een eigen bijdrage van de ouders vereist. Voor 

middenbouwkamp is dit vastgesteld op € 50,- per leerling en voor het 
bovenbouwkamp is dit vastgesteld op € 100,- per leerling. 
 

SCHOOLZWEMMEN 
Kinderen van groep 5 zonder A-diploma krijgen zwemlessen aangeboden 

binnen schooltijd. Zij krijgen gedurende een schooljaar de gelegenheid hun A-
diploma te halen. Kinderen uit groep 5, die nog geen B-diploma hebben, krijgen 
gedurende het laatste halfjaar van schooljaar 2015-2016 de gelegenheid hun B-

diploma te halen. De kosten van het schoolzwemmen zijn door het stadsdeel 
voor dit schooljaar nog niet vastgesteld. 

http://www.dwi.amsterdam.nl/
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ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VAN DE GGD 

SCHOOLJAAR 2015-2016 
 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig 
om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan 

moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar 
wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.  

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg 
genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde 
en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 23 jaar. En we zijn er dus ook 

voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra 
onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. En door samenwerking met 

pedagogisch medewerkers en de ouder- kindadviseur (OKA).  
Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?  
• Gezondheidsonderzoek 5-jarigen  

De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die dit kalenderjaar 5 
jaar worden de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De 

kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te 
vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen 

wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onderzoek.  
• Gezondheidsonderzoek 10-jarigen  
U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de 

gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in.  
Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind.  

• Vaccinatie 9-jarigen  
Alle kinderen die dit kalenderjaar 9 jaar worden krijgen een uitnodiging voor 
twee inentingen: eentje tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en eentje tegen 

DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres 
gestuurd.  

• HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes  
Alle meisjes die 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de 
vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.  

 
 
Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust langs in het Ouder en Kind Centrum 
bij u in de buurt. Jeugdgezondheidszorg is ook bereikbaar via  

(020) 555 5961  of via e-mailadres: jgzplanbureau1@ggd.amsterdam.nl   

 
GGD Wingerdweg 52 

1032 AN Amsterdam 
Tel: 020-5555736 / GGD mobiel: 06-12651470 / Fax: 020-6326917 
E-mail: wingerdwegbo@ggd.amsterdam.nl (altijd bereikbaar) 

 
Schoolarts verbonden aan De Biënkorf: Ingrid Erken   

Schoolverpleegkundige verbonden aan De Biënkorf:  Joke Kooyman 
 
  

 

 

                     

mailto:jgzplanbureau1@ggd.amsterdam.nl
mailto:wingerdwegbo@ggd.amsterdam.nl
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              TERUGKIJKEN OP SCHOOLJAAR 2014 – 2015 

Terugkijkend op schooljaar 2014-2015  zijn er allerlei zaken gerealiseerd binnen 
de school. Soms zijn het dingen die direct zichtbaar zijn voor u als ouder, maar 

het zijn ook zaken die met de interne schoolorganisatie te maken hebben 
waardoor ze voor u niet direct merkbaar zijn. Een aantal zaken zetten wij 

hieronder voor u uiteen.  
 

Jenaplan/E.G.O. 

 De werkgroep Jenaplan/E.G.O. heeft zich beziggehouden met het 
bijscholen van het team omtrent de Jenaplan/E.G.O-werkwijze binnen de 

school. Daarbij zijn de overeenkomsten van het Jenaplan en E.G.O-
onderwijs benadrukt. 

 Alle bouwen hebben dit schooljaar weer een aantal ateliers georganiseerd. 

 Er is gekeken naar het Rijk milieu in de groepen en naar het contractwerk. 
 We hebben onze visie en missie kritisch bekeken voor het schoolplan 

 We hebben projectonderwijs onder de loep genomen. 
Taal 

 Borging van de begrijpend leesmethode “Lezen in Beeld” 

 Borging van de leerlijn “Stellen”  
 Implementatie van de leerlijn “Mondelinge taalvaardigheid” 

 Er is een informatieochtend gehouden voor ouders van de onderbouw over 
het leesonderwijs op de Biënkorf o.l.v. Gwen Kiszer. 

Rekenen 

 Als school hebben we meegedaan met de Kangoeroerekenwedstrijd. 
 De werkgroep rekenen is gestart en heeft een inventarisatie gemaakt waar 

we de komende jaren aan willen werken. 
Kleuterbouw 

 Borging van de eigen observatie-registratieformulier en voor groep 1 en 2 

m.b.t. taal en rekenen. 
 Er is een start gemaakt met het kijken naar een nieuwe observatie- en 

registersysteem. 
Verrijkingsonderwijs   

 8 kinderen van school bezochten de Day a Week School (DWS). 
 Op dinsdag- en vrijdagmiddag zijn op school de verrijkingsgroepen actief 

geweest van midden- en bovenbouw. 

 Er is een start gemaakt met een groep voor kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw 

 Op  juni is een open middag van de verrijkingsgroep georganiseerd. 
Communicatie naar ouders en kinderen 

 Op vier verschillende avonden zijn de stamgroepavonden georganiseerd. 

 Onze schoolkrant ’t Zoemertje is dit jaar vier keer uitgekomen. 
 De onderbouw heeft een informatieochtend georganiseerd omtrent de 

overgang van de kleuters naar groep 3. 
 De middenbouw heeft een informatieochtend gehouden over het 

middenbouwkamp. 

 De bovenbouw heeft een informatieavond over voortgezet onderwijs en 
CITO voor ouders van de 8e jaars georganiseerd.  

 Er is een ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen 
 Sinds januari 2015 is aan school een ouder kind adviseur (OKA) 

verbonden. 

 Het schoolplan 2015 –2019 is geschreven. 
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ICT  

 Er zijn nieuwe computers aangeschaft voor de school. 
 Er is nieuwe digibordsoftware geïmplementeerd. 

 
Opgeruimde school 

 Er heeft klein onderhoud plaatsgevonden in de school. 

 De school is van binnen geschilderd. 
 Leerlingen van de Kingmaschool hebben in oktober het schoolplein en de 

tuin schoongemaakt. 
 Het schoolplein is opgehoogd en opnieuw bestraat 

 

Kinderraad 
 De kinderraad heeft zich beziggehouden met van alles dit jaar. De 

kinderen hebben bijvoorbeeld goed geholpen met het opruimen van de 
speelplaats en ouders aangesproken op hun parkeergedrag. 
 

Parkeren 
 Veilig parkeren blijft een punt van zorg; elke ouder is (zelf) 

verantwoordelijk voor het veilig brengen en halen van alle kinderen! 
 

Kunst en cultuur 
 De kinderen van de diverse bouwen hebben dit jaar weer meegedaan aan 

vele culturele activiteiten.  

 De kleuterbouw heeft om de week een zangdocent in de groep gehad, 
georganiseerd door de Muziekschool en dit gezamenlijk afgesloten met een 

concert in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De kinderen van de kleuterbouw 
hebben het kabouterpad in de lente en herfst gelopen. ?? Zijn zijn met 
schoolreis naar het Dolfinarium geweest. Zij hebben de voorstelling   ?? 

gezien 
 De kinderen van de onderbouw hebben om de week een zangdocent in de 

groep gehad,  georganiseerd door de Muziekschool. Zij hebben Artis 
bezocht. Zij zijn met schoolreis naar geweest. Zij hebben de voorstelling   
?? gezien. Alle groepen zijn naar het van Gogh museum geweest. 

 De kinderen van de middenbouw zijn op kamp geweest in Loon op Zand. 
De kinderen hebben zes weken lang een instrument bespeeld en een 

afsluitende voorstelling gegeven  in de hal. Alle groepen zijn naar het 
Rijksmuseum geweest. Zij hebben een boerderijles gehad. En hadden een 
mini-project “Schoonmaakhelden” : zij kregen die  dag les over het milieu, 

afval en afval op straat. Ook hebben ze die dag vuil van de straat geprikt. 
Een week later hebben zij met een kunstenaar iets gemaakt van het afval 

uit de groep. 
 De kinderen van de bovenbouw hadden natuurlijk aan het begin van het 

jaar het traditionele kamp in Bladel. De kinderen hebben zes weken lang 

getrommeld en de cursus afgesloten met een voorstelling in de hal. Elke 
groep heeft een geweldige musical georganiseerd. De groepen hebben de 

voorstelling “De tantes van Toneelmakerij” bezocht.  De 7e jaars hebben 
Artis bezocht. En de hele bovenbouw heeft het Tropenmuseum bezocht. 
Ook heeft elke groep tijdens het project “2e Wereldoorlog”  Het Anne 

Frankhuis bezocht. 
 Daarnaast hebben diverse groepen ook nog individuele musea of andere 

culturele aanbieders bezocht.  
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                    ONZE PLANNEN VOOR 2015 – 2016 

 
Het onderwijs 

Ons onderwijsconcept Jenaplan/Ervaringsgericht Onderwijs blijft altijd in 
ontwikkeling. Wij zien het E.G.O. als een moderne variant op het 

Jenaplanonderwijs. Het E.G.O. maakt gebruik van de pedagogiek en de 
werkvormen van het Jenaplanonderwijs en voegt daar de begrippen welbevinden  
betrokkenheid en verbondenheid aan toe. Als kinderen het goed maken én 

betrokken bezig kunnen zijn, is er sprake van fundamenteel leren en dus van 
maximale ontwikkeling. Wij proberen een prettige en veilige sfeer in de school te 

creëren en de lesstof door middel van de contractbrief zoveel mogelijk af te 
stemmen op de eigen ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen. Hoezeer 
wij ook proberen om ons onderwijs af te stemmen op de individuele ontwikkeling 

en onderwijsbehoeften van kinderen, er is een duidelijke grens aan onderwijs op 
maat. Een individueel handelingsplan voor elk kind is immers onmogelijk. Wij 

spreken daarom liever van een 4-sporenbeleid: er zijn kinderen die zelfstandig 
kunnen werken, er zijn kinderen die dat kunnen na instructie, er zijn kinderen 
die tijdelijk aan de hand genomen moeten worden en er zijn kinderen die 

intensieve begeleiding op een bepaald gebied nodig hebben. Wij geven dit vorm 
door middel van groepsoverzichten en groepsplannen. 

 
Zorgstructuur 
Dit jaar voeren we de zorgstructuur op de Biënkorf uit zoals beschreven in het 

Zorgplan. De preventieve aanpak zal centraal blijven staan in het zorgbeleid: zo 
veel mogelijk proberen te voorkomen in plaats van genezen. Dit betekent dat wij 

ook in dit schooljaar de onderwijsondersteuning buiten de klas vooral inzetten 
voor extra begeleiding van kinderen in de onder- en middenbouw. Ook hebben 
we, net als vorig jaar, bij het ABC uren ingekocht voor individuele 

leerlingbegeleiding. Klaartje Kuitenbrouwer (orthopedagoge bij het ABC) zal op 
afroep op school aanwezig zijn voor het doen van psychologisch onderzoek, maar 

ook voor preventieve werkzaamheden zoals observaties en adviesgesprekken.  
Ook dit jaar werkt een fysiotherapeute van “Kind en motoriek” in school voor het 

geven van sensomotorische training aan kinderen die dit nodig hebben. En op 
dinsdagochtend is onze ouder- kind adviseur (OKA) op school aanwezig,  
Ilse Ufkes. 

 
Interne communicatie 

De kern van de organisatie wordt gevormd door het bouwoverleg, het 
coördinatorenoverleg en de diverse werkgroepen. In het coördinatorenoverleg en 
in de werkgroepen wordt het onderwijskundig en zorgbeleid ontwikkeld. 

Besluitvorming vindt plaats nadat meningvorming in de bouwen en in het team 
heeft plaatsgevonden en zo nodig in  samenspraak met de 

medezeggenschapsraad. Naast het coördinatorenoverleg, de bouwoverleggen en 
de werkgroepen worden er teambijeenkomsten georganiseerd zodat er ook 
bouwdoorbrekende gesprekken kunnen plaatsvinden. Daarnaast komt het team 

elke dag om 8.15 uur bijeen voor de dagelijkse briefing. En sinds 1 augustus is 
onze nieuwe website in de lucht! 
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Ouderbetrokkenheid 

Een belangrijk punt van aandacht voor schooljaar 2015–2016  blijft het 
stimuleren van de ouderbetrokkenheid in het kader van educatief partnerschap 
en het verbeteren van de informatievoorziening naar ouders. In samenspraak 

met de ouderraad en de medezeggenschapsraad blijven we de verschillende 
mogelijkheden onderzoeken en uitproberen om meer en nieuwe ouders te 

bereiken. 
 
     Andere plannen       

 Kunst en cultuureducatie: ook dit jaar organiseren we weer diverse 
activiteiten rond de kinderboekenweek, houden we excursies en ateliers 

beeldende vorming.  De verschillende bouwen hebben zich ingeschreven 
voor projecten die aangeboden worden via de muziekschool. Via leaflets 
en onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van diverse initiatieven in 

Amsterdam-Noord zoals activiteiten in de Noorderparkkamer en aanbod in 
de Muziekschool. 

 Bewegingsonderwijs; op school kunnen kinderen binnen de gymlessen 
ervaring opdoen met een aantal takken van sport waarbij de lessen 

gegeven worden door trainers van de diverse sportverenigingen. 
 Buitenschoolse activiteiten, waaronder filosofie en yoga 
 ICT: er is WIFI aangelegd in school wij streven ernaar de nu beschikbare 

laptops d.m.v. het draadloos internet  meer in te zetten bij 
wereldoriëntatie. 

 Rekenen: we gaan ons scholen op nieuwe didactische inzichten gebaseerd 
op het ‘ERWD’  het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie. 

 Techniekmaand in maart, waaronder “Design-A-Thon” in de middenbouw.  
 We gaan verder met het aanpassen van de rapportage voor gr. 1 t/m 8. 

 We zetten de onderbouwgroep voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong door op vrijdagochtend. 

 We blijven aandacht vragen voor het veilig parkeren rond de school. 

 We gaan werken met de voorleessoftwareprogramma ‘Sprint’ voor 
kinderen met dyslexie. 
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                    BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

Tussenschoolse opvang (overblijf) 
Het overblijven op de Biënkorf wordt in eigen beheer georganiseerd. De 

overblijfregeling 2015-2016 met aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de 
overblijfcoördinator Tilly Drolsbach. Een financieel deskundige ouder, de 
overblijfcoördinator en de directie zullen ook dit schooljaar doorgaan met het 

volgen van de overblijf. Bovendien overleggen de overblijfbegeleiders, de 
coördinator en de directie één keer per zes weken. Dit overleg verhoogt de 

betrokkenheid van alle deelnemers bij het verzorgen van een zo goed mogelijke 
overblijf voor de kinderen. Naast de reguliere groepen is er ook een kleine 
‘speciale’ overblijfgroep onder leiding van Laudi Heuser. Deze groep is bedoeld 

voor kinderen die baat hebben bij kleinschaligheid. Het besluit om kinderen in 
deze groep te plaatsen wordt door de directie genomen na overleg met 

groepsleiders en overblijfbegeleiders. De ouders worden daarvan in kennis 
gesteld.  
 

Voor- en naschoolse opvang 
Wij werken samen met een aantal  kinderopvangorganisaties daartoe heeft onze 

school raamovereenkomsten afgesloten met  Tinteltuin (Stadshoeve), Partou,  
Kleinlab en Ayla. In de raamovereenkomsten wordt o.a. vastgelegd hoe het 
vervoer tussen school en de opvanglocatie(s) wordt geregeld en hoe de 

kinderopvanginstelling met wachtlijsten omgaat.   
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de 
kinderopvangorganisaties. Ook zijn er informatiepakketten verkrijgbaar bij de 
directie. 
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Aanbieder De Stadshoeve van Tinteltuin 

www.tinteltuin.nl 
 

Locatie Zunderdorpergouw 33 

1027 AD Amsterdam 

020-6369646 
Locatiemanager : 0681872908 

Tijden Op dit moment bieden wij geen 
voorschoolde opvang aan. Deze 

mogelijkheid is er wel bij een minimum 
van 6 kinderen (07.30 – 08.45) 
Inschrijven mogelijk bij de afdeling 

relatiebeheer van TintelTuin, vragen 
naar Mandy Kool 
  

Opvang vanaf einde schooltijd tot 

18.30 uur in de schoolweken en tijdens 
vooraangekondigde vakanties en 

andere vrije schooldagen verzorgd, 
van 8.30 uur – 18.30 uur               

Gastoudercentrale Ja 
 

Wachtlijst Ja, minimaal op de maandag, dinsdag 
en donderdag, hier zijn beperkte 
mogelijkheden. 

Op woensdag en vrijdag zijn er 
kindplaatsen beschikbaar. Ook hebben 

we kindplaatsen beschikbaar voor 
vakantie opvang.  
Voor specifieke informatie over 

beschikbaarheid, kunt u contact 
opnemen met Mandy kool, 

medewerker afdeling relatiebeheer op 
telefoonnummer :020-4939329 

 

Vervoer Met een taxibusje 
 

Aanbod  ‘Buitenleven’ 
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Aanbieder Klein Lab 
www.kleinlab.nl 
 

Locatie Beitelkade 15 
1021 KG Amsterdam 
020-3033009 (7.30 – 18.30) 

Tijden 15.00 – 18.30 uur  
en op woensdag en vrijdagmiddag 

 
Opvang wordt tijdens 

vooraangekondigde vakanties en 
andere vrije schooldagen verzorgd, 
van 7.30 – 18.30 uur    

 

Gastoudercentrale nee 

Wachtlijst Op een aantal dagen 

Vervoer Inclusief vervoer 

Aanbod Creatieve naschoolse opvang voor de 
jonge onderzoeker. 

 
 

Aanbieder Partou, Kampina 5 
www.partou.nl 

 

Locatie Kampina 5 

1025 DD Amsterdam 
020-6329205 

Tijden 15.00 – 18.30 uur 
woensdag en vrijdagmiddag  van  

12.00 – 18.30 uur 
 
Opvang wordt tijdens 

vooraangekondigde vakanties en 
andere vrije schooldagen verzorgd, 

van 8.30 – 18.30 uur  
 

Gastoudercentrale nee 

Wachtlijst Op een aantal dagen 

Vervoer Lopend 

Aanbod Partou is een kleine en gezellige 

opvang vlakbij school. Het kind staat 
bij ons centraal. Ons team is actief met 

de kinderen bezig, en samen 
organiseren we dagelijks leuke 
activiteiten. 

 
 

 
 

http://www.kleinlab.nl/
http://www.partou.nl/
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Aanbieder Kindercentrum Ayla Gaya 
www.aylagaya.nl 
 
020-7795915 

 
06-17405706 

Locatie Asterweg 20 ( M, N, P, R ) 
1031 HN Amsterdam 

Tijden Tijden 15.00 - 18.30 uur 

Opvang kan ook tijdens vakanties en 
andere vrije dagen verzorgd worden. 

De tijden zijn dan van 7.30 -18.30 uur.  
Een flexibel contract is bij ons ook 

mogelijk. 

Gastoudercentrale Nee 
 

Wachtlijst Nee 
 

Vervoer Met een busje of bakfiets 
 

Aanbod Op onze bso willen we voor uw kind 
vooral een omgeving scheppen waarin 

het bij kan komen van de schooldag, 
zijn of haar verhaal kwijt kan bij de 

leiding en de andere kinderen en 
daarna op een prettige manier zijn of 
haar vrije tijd door kan brengen.  

Wij ondersteunen uw kind daarbij, door 
het aanbieden van ruime speelplaatsen 

zowel binnen als buiten en 
spelmateriaal wat is afgestemd op de 
leeftijd en de interesse van uw kind. 

Om uw kind te interesseren voor 
hobby's of sport worden er regelmatig 
workshops aangeboden, en maken we 

wekelijks gebruik van de sportzaal. 

 


