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Inleiding
 

Voor u ligt de schoolgids van de Burgemeester de Vlugtschool. 

Deze schoolgids is bestemd voor de ouders van kinderen die nu bij ons op school zit-

ten en voor ouders die overwegen om hun kind bij ons op school te plaatsen.

In deze gids willen we u iets vertellen over:

• de manier waarop wij werken aan de doelen van groep 1 t/m 8;

• welke methoden wij daarbij gebruiken;

• andere belangrijke zaken die wij aan de orde stellen;

• wat wij van leerkrachten, kinderen en ouders verwachten.

Bij vragen over deze gids kunt u contact opnemen met de directie van 

deze school.

Namens het team van De Burgemeester de Vlugtschool,

Directeur: J. Bak

Adj. Directeur: E. Arents

Burgemeester de Vlugtschool

Jan de Louterstraat 21

1063 KX Amsterdam

Tel: 020-6130013

E-Mail: info@devlugtschool.nl

Website: www.devlugtschool.nl 

Uitgave: Schooljaar 2016-2017
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1. De school

Onze school is 60 jaar geleden opgericht 

in de toen nieuw gebouwde tuinstad Slo-

termeer. Geleidelijk is het aantal leerlin-

gen gegroeid tot de ca. 350 kinderen die 

de school nu telt.

De Burgemeester de Vlugtschool is een 

openbare basisschool. Dit betekent dat 

de school toegankelijk is voor alle kinde-

ren, ongeacht geloofs- en/of levensover-

tuiging van de ouders. In het openbaar 

onderwijs worden deze verschillen ge-

respecteerd, zelfs wenselijk geacht voor 

de optimale sociale ontwikkeling van de 

kinderen.

Leerlingen van verschillende achtergron-

den bezoeken onze school. In totaal heb-

ben we op onze school kinderen van wel 

20 verschillende nationaliteiten.

Aan de school zijn op dit moment ca. 45 

personeelsleden verbonden. Daarnaast 

zijn er op school stagiaires en leerkrach-

ten in opleiding (LIO) werkzaam die prak-

tijkervaring opdoen.

De directie bestaat uit:

Directeur:   Dhr. J. Bak

Adjunct-directeur:  Mevr. E Arents

De school valt onder het bestuur van de 

Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke 

Tuinsteden (STWT)

Thomas van Aquinostraat 2

1064 NE  Amsterdam

Telefoon 020 3460690

www.stwt.nl
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2. Missie en visie

Missie
De school wil de leerlingen een brede 

basis meegeven voor hun verdere 

schoolloopbaan. Niet alleen op cognitief 

terrein maar ook op creatief, sportief en 

maatschappelijk gebied.

Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, 

zelfredzaamheid, goede communicatieve 

vaardigheden en respect zijn 

voorwaarden voor het leven in een 

grootstedelijk milieu. 

Wij vinden het belangrijk dat onze 

leerlingen hun talenten ontwikkelen. Een 

van onze speerpunten is het aanbod van 

diverse vakken die worden gegeven door 

gespecialiseerde vakdocenten. 

De Nederlandse taal staat centraal in ons 

onderwijsaanbod omdat veel leerlingen 

thuis een andere taal spreken. Wij zorgen 

ervoor dat we tegemoet komen aan 

zowel leerlingen die meer begeleiding 

nodig hebben, als leerlingen die behoefte 

hebben aan extra uitdaging. 

Een belangrijke voorwaarde om deze 

missie te realiseren is een veilig en 

stimulerend klimaat voor 

de leerlingen. Gedragsregels 

zijn daarbij erg belangrijk, 

we gebruiken daarbij de 

hoofdregels:

• Rustig (in de klassen, gangen, 

en vaklokalen)

• Aardig (niet pesten, respect 

tonen, geen agressie)

• Netjes (zorg voor de spullen 

en de dagelijkse werk- en 

leefomgeving)

Visie
De Burgemeester de Vlugtschool:

• Is een plek waar alle kinderen zich op 

hun eigen niveau optimaal kunnen 

ontwikkelen.

• Is een plek waar de Nederlandse taal 

de basis is van al het leren.

• Biedt een brede basis: kinderen 

kunnen hun eigen talent ontdekken 

en ontwikkelen op het gebied van 

cultuur en sport.

• Zet ontwikkelingen op het gebied van 

ICT in het onderwijs in.

• Is een plek waar iedereen zich veilig 

voelt.

• Kent een professionele cultuur: 

samenwerken (team, kinderen en 

ouders), open leercultuur, transparant.

• Is een gezonde school.



7

3. Organisatie

Regulier Onderwijs
Binnen het regulier onderwijs wordt ge-

werkt volgens het leerstofjaarklassensys-

teem.

Vanaf groep 3 worden kinderen van de-

zelfde leeftijd in dezelfde groep geplaatst. 

Voor iedere groep is er een bepaald 

leerstofpakket dat klassikaal wordt aange-

boden.

Methodes in onze groepen
De volgende methodes worden bij ons op 

school gebruikt:

VSO      

Ontwikkeling :      Piramide 

gr 1/2         

Ontwikkeling :     Piramide

gr 1 t/m 3 

Woordenschat : LOGO 3000 

gr 1 t/m8   

Rekenen  :  Alles Telt

Sociaal-emotioneel : Kanjertraining

gr 3           

Technisch lezen  : Veilig Leren   

    Lezen

gr 3 t/m 8   

Schrijven  :      Handschrift

gr 4 t/m 8   

Technisch lezen : Estafette

Begrijpend lezen :     Nieuwsbegrip 

Woordenschat :         Met Woorden in  

    de Weer

Taal   : Staal

Aardrijkskunde :       Grenzeloos

Geschiedenis : Eigentijds

Natuur en techniek :      Binnenstebuiten

              

gr 7/8 

Engels  :             Groove Me 

Taalbeleid
Het uitbreiden van woordenschat neemt 

een grote plek in binnen ons onderwijs-

aanbod. Een grote woordenschat is een 

belangrijke basis voor de verdere ontwik-

keling van uw kind. Dagelijks bieden de 

leerkrachten circa vijf nieuwe woorden 

aan, die door middel van diverse taal-

spelletjes en leergesprekken worden 

herhaald. De leerkrachten stimuleren 

de ouders om ook thuis de woorden te 

oefenen. 

ICT
Wij zijn van mening dat ICT en onderwijs 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Op de Burgemeester de Vlugtschool 

zetten wij ICT in als hulpmiddel om ons 

onderwijs aantrekkelijker, gevarieerder en 

meer “op maat” te maken. We vinden het 

belangrijk dat alle kinderen de basisvaar-

digheden in het computergebruik leren. 

In alle groepen is een touchscreen (digi-

taal schoolbord) aanwezig. Tevens heeft 

elke klas de beschikking over minimaal 

vier of vijf computers. Op die computers 

kan gewerkt worden met educatieve en 

remedierende programma’s op het ge-

bied van taal, spelling, begrijpend lezen, 

rekenen en wereldorientatie. Daarnaast 

werkt de onderbouw met iPads om het 

onderwijsaanbod te verrijken.

De iPads zullen de komende jaren steeds 

meer in de plaats komen van methode-

boeken, werkboeken en kopieerbladen.
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De leerlingen kunnen met behulp van ICT;  

digitale informatie opzoeken (internet)

digitale informatie verwerken en bewaren 

(Word, PowerPoint): maken van werkstuk-

ken en/of spreekbeurten op een veilige, 

verantwoorde en doelmatige manier 

leren communiceren (email, chatten).

Wij willen de kinderen leren werken met 

de computer en wegwijs maken op de 

‘digitale snelweg’.

De Voorschool
Aan de school zijn 3 voorscholen verbon-

den. Deze voorscholen zijn speciaal be-

doeld om de taalachterstand bij kinderen 

te verminderen. Kinderen kunnen naar de 

voorschool als zij de leeftijd van 2,5 jaar 

hebben bereikt. Er wordt gewerkt volgens 

de Piramidemethode.  

Op de volgende dagen is de voorschool 

open:

Voorschool Burgemeester de Vlugt

Groep A en B: 

Juf Saida en juf Soumaya

Telefoon: 020-6114681

Ma, Di, Do, Vrij ochtend (08.30-12.00 uur)

Ma, Di, Do, Vrij middag (12.45 - 15.15 uur)

Groep C: 

Juf Najat en juf Erica 

Telefoon: 0651702686

Ma, Di, Do, Vrij ochtend (08.30 - 11.30 uur)

Voorschool Frummel 

groep A en B: 

Juf Karin en juf Linda

Telefoon: 020-4113763

Ma, Di, Do, Vrij ochtend (8.30 - 12.00 uur)

Ma, Di, Do, Vrij middag (12.45 - 15.15 uur)

De groepen 1 en 2
In de groepen 1/2 staat iedere zes weken 

een ander thema centraal. Samen met 

de kinderen richt de leerkracht de klas 

opnieuw in met betekenisvolle materialen 

en speciale themahoeken. Ook de nieu-

we woorden sluiten aan bij het thema. 

Spelenderwijs werken de kinderen aan de 

lees- en rekenvoorwaarden.  

De groepsgrootte
In vergelijking met andere scholen zijn 

onze groepen klein, met gemiddeld 22 

leerlingen. Zo krijgt iedere leerling vol-

doende persoonlijke begeleiding van de 

leerkracht of ondersteuner. 

15-minutengesprekken
Twee keer per jaar krijgt ieder kind een 

rapport. In november, maart en juli voe-

ren de leerkrachten 15-minuten gesprek-

ken met alle ouders. Wanneer er een 

tussentijds gesprek nodig is kunt u een 

afspraak maken met de leerkracht. 

Taakverdeling binnen het team

Taakverdeling
In het team worden de volgende taken 

uitgevoerd:

Groepsleerkrachten   

verzorgen de lessen aan de groepen.

Vakleerkracht

BEWO:  verzorgt de lessen bewe  

  gingsonderwijs.

BEVO:   verzorgt de lessen beelden 

  de vorming.

Muziek:  verzorgt de muzieklessen.

Drama: verzorgt de dramalessen.

Interne begeleiders   

coördineren de zorg.
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Opleider in de school   

begeleidt de stagiaires en leerkrachten in 

opleiding.

Ouder-Kind Adviseur

adviseert ouders bij vragen over de op-

voeding.

Administratief medewerker  

draagt zorg voor de schooladministratie.

Concierge 

houdt zich bezig met het klein onderhoud  

aan het gebouw, meubilair etc.

Oudercontactfunctionaris

bevordert ouderbetrokkenheid.

Ondersteuning 

Ondersteunt de leerkracht in het geven 

van passend onderwijs.
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4. Brede ontwikkeling

Beeldende Vorming
Voor het vak beeldende vorming (BEVO) 

heeft de school een vakleerkracht. 

Dit betekent dat de leerlingen in de 

groepen 3 t/m 8 naast de lessen van de 

groepsleerkracht regelmatig les krijgen 

van de vakleerkracht. 

Bewegingsonderwijs
In alle groepen worden de gymlessen 

hoofdzakelijk verzorgd door de 

vakleerkracht. De kinderen van groep 

1/2 hebben gymschoenen nodig, in de 

groepen 3 t/m 8 sporten de kinderen in 

gymkleding. Naast deze lessen wordt er 

1x per jaar een sportdag georganiseerd.

De gezonde school
Wij zijn een gezonde school. We willen 

de kinderen graag meegeven dat het 

belangrijk is om gezond te eten en veel 

te bewegen. Om 10.00 uur mogen de 

kinderen een stukje fruit of groente eten 

en drinken ze water of melk. Tijdens de 

lunch eten de kinderen brood. Limonade, 

sapjes en zuivelproducten met smaakjes 

zijn niet toegestaan. 

Als uw kind jarig is mag uw kind trakteren 

op fruit en/of groente. Om ideeën op te 

doen voor een gezonde traktatie kunt u 

gebruik maken van verschillende sites 

op internet, of u kunt een kijkje nemen 

in de map bij ons op school. Hierin vindt 

u foto’s van diverse leuke, gezonde 

traktaties.  

Het is gezond om veel te bewegen. 

Tijdens schooltijd spelen de kinderen 

buiten en volgen zij bewegingsonderwijs, 

na schooltijd worden er sportactiviteiten 

georganiseerd door Jump-in. 

Zwemmen
De leerlingen van groep 5 gaan eenmaal 

in de week naar het Sloterparkbad. Zij 

krijgen daar een zwemles van een half 

uur. 

Samenwerking met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest
In 2009 is de Burgemeester 

de Vlugtschool een bijzondere 

samenwerking aangegaan. Samen met 

het Nederlands Philharmonisch Orkest 

(NEDPHO) hebben we een programma 
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samengesteld waarbij voor alle groepen 

verschillende activiteiten georganiseerd 

worden, zoals luisterlessen, het bijwonen 

van repetities van het orkest, of een 

concert op school enzovoort. Tijdens de 

muzieklessen worden de verschillende 

activiteiten steeds voorbereid. Het doel is 

om de kinderen uitgebreid kennis te laten 

maken met klassieke muziek.

Brede Talentontwikkeling
Vier keer per jaar kunnen de kinderen 

intekenen op een naschoolse activiteit. 

Deze cursussen worden wekelijks 

na schooltijd gegeven door externe 

docenten. Voor de kleuters duurt een 

cursus 4 en voor de overige kinderen 8 

weken. De cursussen worden afgesloten 

met een presentatie voor de ouders.

Leerlingenraad
Vanaf groep 6 krijgen leerlingen de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de 

leerlingenraad, die mee mag praten over 

belangrijke ontwikkelingen binnen de 

school. Onder leiding van een leerkracht 

vergadert de leerlingenraad meerdere 

malen per jaar. 

Artis
Jaarlijks brengen de kinderen een 

bezoek aan Artis. 

Schoolreis en kamp
Groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar 

een dag op schoolreis. Voor 

groep 8 wordt een schoolkamp 

georganiseerd van drie dagen.
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5. Zorg voor alle leerlingen

Het leerlingvolgsysteem
Van alle leerlingen wordt een digitaal 

leerlingendossier aangelegd. Daarin 

worden alle persoonlijke gegevens, 

leerlingenbesprekingen, gesprekken 

met ouders, speciale onderzoeken en 

toetsgegevens verzameld.

Op vaste momenten in het jaar worden 

er zowel methode-gebonden als niet 

methode-gebonden toetsen afgenomen. 

De resultaten van deze toetsen zijn een 

hulpmiddel voor het signaleren van de 

vorderingen van de leerlingen individueel, 

maar ook op groeps- en schoolniveau. 

De resultaten worden bijgehouden in het 

digitale leerlingvolgsysteem.

Signaleringsmiddelen
Groep 1 en 2

We maken gebruik van het 

kindvolgsysteem/observatiesysteem: KIJK! 

Groep 2  

• Taal voor kleuters  

• Rekenen voor kleuters

• Leesvoorwaardentoets

Groep 3 

• Drie minuten toets voor technisch 

lezen, wordt 3 keer per jaar 

afgenomen.

• Herfst –en Lentesignalering

• Leestechniek 2 keer per jaar. 

Groep 3 t/m 8 

• AVI, voor technisch lezen, wordt 2 keer 

per jaar afgenomen.

• Rekenen & Wiskunde  wordt 2 keer 

per jaar afgenomen.

• SVS spelling, wordt 2 keer per jaar 

afgenomen.

• Leestempo wordt 2 keer per jaar 

afgenomen.

• Leeswoordenschat (groep 5, 1 keer en 

groep 6 t/m 8, 2 keer per jaar).

• Begrijpend lezen wordt 1 keer per jaar 

afgenomen (groep 4, 2 keer per jaar).

• Studie vaardigheden. (6-8) 1keer per 

jaar.

Groep 6

• Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten 

Test (NSCCT) 
De NSCCT geeft de school een betrouwbare en 
valide indruk van het leerpotentieel (algemene 
intelligentie) van de leerling.

Groep 7 

• Entreetoets

Groep 8 

• LAT (leerachterstand toets)

• Capaciteitenonderzoek (Atlas)

• Cito-eindtoets

In de klassen wordt gewerkt in drie 

verschillende niveau groepen. Zo 

zorgen we ervoor dat elke leerling het 

onderwijsaanbod op zijn niveau krijgt. De 

indeling van de groepen staat genoteerd 

in een flexibel groepsplan.

Resultaten van het onderwijs
De gemiddelde score van het de 

Cito-eindtoets van de afgelopen drie 

schooljaren zien er als volgt uit:

Schooljaar 2013 – 2014: 539,2

Schooljaar 2014 – 2015: 536,1

Schooljaar 2015 – 2016: 532,9

Verwijzing naar het VO in 2015-2016:  

VWO (12%), HAVO/VWO (14%), HAVO 

(14%), VMBOT/HAVO (2%), VMBOT (23%)

Kader (23%), Basis (12%), Pro (0%)



14

6. De leraren

Ziekte van leerkrachten
Bij ziekte van een leerkracht wordt er 

eerst gezocht naar vervanging. Lukt dat 

niet dan zoeken we andere oplossingen. 

Hierbij wordt gedacht aan het verdelen 

van de groep over andere groepen met 

individueel werk voor de kinderen. In 

het uiterste geval kan een klas naar huis 

worden gestuurd. Dit gebeurt echter niet 

zonder eerst de ouders op de hoogte te 

stellen. 

Stagiaires
De Burgemeester de  Vlugtschool is een 

opleidingsschool. Dit betekent dat wij 

ruimte bieden om stagiaires op te leiden.

Wij hebben een samenwerkingsverband 

met de HvA (Hogeschool van Amsterdam) 

en de UPvA (Universitaire Pabo van 

Amsterdam). Jaarlijks begeleiden wij 

een aantal PABO-studenten van deze 

opleidingen (variërend van 1e jaars tot 

LiO-stagiaires). LiO-stagiaires zijn in de 

afstudeerfase van hun opleiding en 

mogen 2 dagen zelfstandig voor de klas 

staan. 

Daarnaast vinden studenten van het 

ROC hun leerwerkplek in de onder- en 

soms middenbouw om ervaring op te 

doen als onderwijsassistent. Zij worden 

begeleid door de klassenleerkracht. 
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7. Ouderbetrokkenheid

De Burgemeester de Vlugtschool ziet het 

als haar taak om ouders maximaal bij 

het onderwijs van hun kind te betrekken. 

We willen graag dat ouders zich welkom 

voelen op school. Kinderen ontwikkelen 

zich optimaal wanneer de ouders en 

school goed samenwerken.

Oudercontactfunctionaris
De oudercontactfunctionaris werkt 

op school ter ondersteuning voor de 

ouders. Zij kan ouders informeren 

en doorverwijzen naar verschillende 

organisaties in de buurt en organiseert 

regelmatig themabijeenkomsten 

en activiteiten in de school. De 

thema’s sluiten aan bij de behoeften 

van ouders en school. Mogelijke 

onderwerpen kunnen zijn: opvoeding, 

leerondersteuning, omgaan met 

computers, taal of sport en bewegen.

MR & GMR
Onze school heeft een 

medezeggenschapsraad (MR). De raad 

heeft de bevoegdheid om mee te praten, 

denken en beslissen over veel zaken die 

de school betreffen. Deze bevoegdheden 

liggen vast in een reglement. De MR 

bewaakt samen met het team de kwaliteit 

van het onderwijs op de school.

De MR van de Burgemeester de 

Vlugtschool bestaat uit: 

Leerkrachten geleding 

• juf Lilian

• juf Anita

• juf Malika   

Ouder geleding

• Mevr. Tahiraj

• Mevr. Batou 

• Mevr. Raiss 

Het bestuur van de school (STWT) 

heeft ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschap Raad (GMR). In deze 

GMR worden school overstijgende 

onderwerpen besproken. 

Ouderraad
De school beschikt over een enthousiaste 

ouderraad. De ouderraad ondersteunt 

de school bij verschillende activiteiten 

als feest- en sportdagen, schoolreisjes 

enz. Verder is het innen van de jaarlijkse 

ouderbijdrage en het beheer ervan een 

belangrijke taak van de ouderraad. 

Schoolgeld
Om de uitstapjes en andere activiteiten 

te bekostigen vragen wij u een vrijwillige 

ouderbijdrage van € 45,00 per kind. U 

kunt dit bedrag uitsluitend pinnen bij de 

administratie. 

Website/app
Om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen binnen de school kunt 

u terecht op onze website. Tevens vindt 

u hier de jaarplanning waarin alle vrije 

dagen zijn opgenomen. 

De Burgemeester de Vlugtschool vindt 

goede communicatie met de ouders 

heel belangrijk en heeft een speciale 

app ontworpen! Deze app kunt u gratis 

downloaden via de appstore en de 

playstore op uw smartphone of tablet. 

Onze website is: www.devlugtschool.nl 

Aansprakelijkheidsverzekering 
Stichting Westelijke Tuinsteden 
Stichting Openbaar Basisonderwijs 

Westelijke Tuinsteden heeft 

voor al haar scholen een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Deze verzekering biedt de mensen 

die voor de school actief zijn (directie, 
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personeel en vrijwilligers) dekking 

tegen schadeclaims ten gevolge van 

onrechtmatig handelen. 

Een korte toelichting:

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk 

voor alles wat er tijdens de schooluren en 

buitenschoolse activiteiten gebeurt. De 

school is pas schadeplichtig op het moment 

dat de school ook iets kan worden verweten. 

Ook is de school niet aansprakelijk voor 

schade door onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Veroorzaakt een leerling 

gedurende schooltijd of een buitenschoolse 

activiteiten schade, dan is die leerling (of de 

ouders) daar in de eerste plaats zelf voor 

verantwoordelijk. Het is daarom van belang 

dat ouders/verzorgers zelf een verzekering 

hebben afgesloten.

Klachtenprocedure
De school maakt onderdeel uit van 

Stichting Openbaar Basis Onderwijs 

Westelijke Tuinsteden. De stichting 

heeft een klachtenregeling die op school 

ter inzage ligt of is op te vragen bij het 

bestuur van de stichting. 

In het kort is de klachtenregeling als volgt:

Uitgangspunt van deze regeling is 

dat de klacht zo dicht mogelijk bij de 

bron wordt opgelost. Als u er met de 

groepsleerkracht en/of IB’er niet naar 

tevredenheid uitkomt, kunt u zich tot 

de directie van de school wenden. Komt 

u ook daar niet tot overeenstemming, 

dan kunt u zich wenden tot de op 

school aanwezige contactpersoon. De 

contactpersoon brengt contact tot stand 

en helpt u verder op weg. 

Wanneer er op school geen 

oplossing gevonden wordt, kan de 

contactpersoon u doorverwijzen naar de 

vertrouwenspersoon van de stichting. 

Deze kan u bijstaan en adviseren en 

indien nodig kan hij/zij u doorverwijzen 

naar gespecialiseerde hulpinstanties. Ook 

kunt u met uw klacht naar het bestuur 

van de stichting. 

In het uiterste geval kunt u een 

klacht indienen bij de Landelijke 

klachtencommissie. Ook daarbij kan de 

vertrouwenspersoon u ondersteunen. 

Non-discriminatiecode
In het onderwijs zijn we het erover 

eens dat discriminatie of achterstelling 

van afkomst, religie, sekse of seksuele 

geaardheid onaanvaardbaar is. De school 

heeft in samenwerking met het stadsdeel 

een non-discriminatiecode vastgesteld. 

Het doel van deze code is het voorkomen 

en tegengaan van discriminatie en 

racisme in het primair onderwijs. De 

code bevordert dat iedereen op een 

volwaardige en gelijkwaardige manier 

onderwijs kan volgen en draagt bij aan 

het verhogen van de veilige sfeer en 

het pedagogisch klimaat, waardoor de 

ontplooiingskansen voor alle kinderen 

worden vergroot.

De code is bestemd voor iedereen die bij 

de school betrokken is en bevat:

Gedragsregels, richtlijnen voor 

het onderwijs, leerlingen, ouders / 

verzorgers en het schoolteam en  een 

klachtenprocedure. De gehele code ligt 

op school ter inzage.

Privacyreglement Onderwijsregistratie
Om de vorderingen van de leerlingen 

zo goed mogelijk bij te kunnen 

houden maakt de school gebruik 

van een leerlingvolgsysteem en een 

schooladministratie. 

De schooladministratie bevat gegevens 

met betrekking tot inschrijving, het 

verzuim en het leerlinggewicht. In het 

leerlingvolgsysteem verzamelen wij 
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gegevens van leerlingen met betrekking 

tot de ontwikkelingen. 

Rond het beheer van bovenstaande 

gegevens is een reglement 

vastgelegd. “Het privacyreglement 

Schooladministratie en 

Leerlingvolgsysteem, stadsdeel Nieuw-

West”, dat op school ter inzage ligt. 

Ook heeft u recht op inzage in de 

onderwijsregistratie van uw kind(eren).

Bij het vertrek van een leerling naar 

een andere school, bijvoorbeeld n.a.v. 

verhuizing, plaatsing op het voortgezet 

onderwijs of plaatsing op het speciaal 

onderwijs vraagt de nieuwe school om 

informatie over de vorderingen en/of 

gedrag van de leerling. 

Bij plaatsing op het speciaal en 

voortgezet onderwijs vindt altijd eerst 

een bespreking van de gegevens met de 

ouders plaats.

Ouder-Kind Adviseur
Wanneer u hulp nodig heeft op het 

gebied van opvoeding kunt u terecht 

bij de ouder-kind adviseur. De OKA 

signaleert, werkt preventief en verwijst 

wanneer er zwaardere hulp nodig is.
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8. Regeling schooltijden

De schooltijden
Per schoolweek krijgen onze kinderen 25 

uur les. Rekening houdend met vakanties, 

studiedagen en compensatiedagen 

hebben de kinderen op jaarbasis 940 

lesuren.

Op de Burgemeester de Vlugtschool 

gewerkt volgens het continurooster. Dit 

betekent dat de school dagelijks start om 

8.30 uur en duurt tot 14.15 uur. Om 8.20 

uur gaan de deuren open, dan heeft u de 

gelegenheid om uw kind naar zijn klas te 

brengen. Wanneer uw kind te laat in de 

les arriveert wordt hier een notitie van 

gemaakt. Bij regelmatig te laat komen 

volgt een gesprek met de directie. 

Verlengde leertijd
Sinds schooljaar 2016-2017 werken we 

op de Burgemeester de Vlugtschool met 

verlengde leertijd. In blokken van zes 

weken krijgen de kinderen wekelijks 20 

tot 45 minuten extra instructie op het 

gebied van technisch en/of begrijpend 

lezen. De instructie wordt gegeven door 

een van de leerkrachten van onze school. 

De verlengde leertijd start om 14.30 uur 

en vindt plaats op school. 

Ziekte van uw kind
Bij ziekte van uw kind kunt u dit op 

maandag t/m vrijdag telefonisch melden 

voor schooltijd. 

 

Extra verlof
Het is wettelijk niet toegestaan uw 

kind(eren) buiten de vakanties van school 

te houden. Met klem verzoeken wij u 

zich aan de vakantietijden te houden, 

daar wij genoodzaakt zijn verzuim aan de 

leerplichtambtenaar te melden.

In zeer bijzondere omstandigheden 

kan de directie toestemming voor 

extra verlof geven. Deze toestemming 

dient schriftelijk en uiterlijk 8 weken 

van te voren, te worden aangevraagd. 

Aanvraagformulieren zijn op school 

verkrijgbaar.

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
De leerlingen nemen deel aan alle door 

de school geplande onderwijsactiviteiten. 

Mocht u redenen hebben om voor uw 

kind(eren) vrijstelling te vragen voor 

deelname aan een onderwijsactiviteit 

dan kunt u zich wenden tot de 

schooldirectie. Deze zal, na overleg 

met de leerplichtambtenaar, al dan 

niet toestemming voor vrijstelling 

geven. Tegen dit besluit kan via de 

klachtenregeling bezwaar worden 

gemaakt.
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9. Namen en adressen

Interne vertrouwenspersoon
Meester Humphrey

Juf Cilia 

Externe vertrouwenspersoon
GGD Amsterdam

Mevrouw D. Tellekamp. telefoon 06-

12114933

Bestuur
Stichting Openbaar Basis Onderwijs 

Westelijke Tuinsteden

Thomas van Aquinostraat 2

1064 NE  Amsterdam

www.stwt.nl 

Landelijke Klachten Commissie
Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon 030-2809590

Fax 030-2809591

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

 

Het reglement is bij de commissie op te 

vragen, of kijk op 

www.onderwijsgeschillen.nl 

Leerplicht
Jodenbreestraat 25

1011 NH Amsterdam

020 251 8010

Leerplicht ambtenaar voor de 
Burgemeester de Vlugtschool
Mirela van der Vliet

0613062871

Inspectie van het Onderwijs
Bezoekadres hoofdkantoor

Park Voorn 4 

3544 AC Utrecht 

Receptie: 088-669 60 00

Schooltandarts
Katinka vd Grindt

Marius Bauerstraat 30

1062 AR Amsterdam

Tel: 020-6166332 (bij pijnklachten)

Schoolarts
GGD  

Jan Tooropstraat 5

1062 BK Amsterdam

Tel: 020-5555733

Infectiedienst tel: 020-555591
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10. Belangrijke data

Vakanties, feestdagen schooljaar 
2016-2017

Herfstvakantie 

17-10-2016 t/m 25-10-2016

Kerstvakantie 

23-12-2016 t/m 08-01-2017

Voorjaarsvakantie 

20-02-2017 t/m 26-02-2017

Pasen 

14-04-2017 t/m 17-04-2017

Meivakantie 

24-04-2017 t/m 07-05-2017

Hemelvaart  

25-05-2017 t/m 28-05-2017

Pinksteren 

05-06-2017

Zomervakantie 

20-07-2017 t/m 03-09-2017

 

Overige vrije dagen 
16-11-2017/17-11-2017/18-11-2017, 

05-12-2017 (v.a. 12 uur),  

06-02-2017, 28-03-2017 (v.a. 12 uur), 

26-06-2017/27-06-2017

Meer informatie op 

www.devlugtschool.nl 
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WWW.DEVLUGTSCHOOL.NL


