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VAN TEVOREN 

In deze schoolkalender en gids vindt u praktische informatie over het lopende schooljaar 

zoals schooltijden, de ouderbijdrage, de groepsindeling en de regels van de school. Ook 
vindt u een overzicht van belangrijke data. Als er gedurende het schooljaar wijzigingen 

plaatsvinden of als er nieuwe data te melden zijn,  verwijzen we u naar de mailberichten  

en naar de website van de school. 

 
 

 

BUITEN DE KLASLOKALEN  
Conciërge    Dennis van Houten 

Administratief medewerker Vera Henneman 

Bewegingsonderwijs   Frenk Hellenberg 

Oudercontactmedewerker Margareth Barten 
Naschoolse activiteiten Simone Ruig  

Interne begeleiding  Ineke Bunink 

ICT    Simone Ruig / Ilona Lenselink 

Vertrouwenspersoon  Ellen Knip 
Overblijf coördinator  Jolanda Dekker 

Schakelklas en RT  Hennie Cligge / Lia Koperdraat  

Directie   Cobie Witting / Saskia van Caem 

Ouder kind adviseur  Nathalie Reeders 
Onderwijsassistente  Carlijn van der Meyden 

 

STUDENTEN 

De Admiraal de Ruyterschool is een geaccrediteerde academische opleidingsschool. We 

werken samen met de HvA (hogeschool van Amsterdam) en de UPvA (universitaire Pabo 

Tweede etage  
 Peter Bloem           groep 5 B 

 Ellen Knip               groep 5 A 

 Brenda v. Oostveen groep 6 

 Anneluus Hiemstra/Ingrid Mom
            groep 3 B 

 Simone Ruig           groep 3 A 

 

Eerste etage: 
Haydi  Boonstede     groep 1-2 A 

Hennie Cligge/Lia Koperdraat    

Schakelklas, extra ondersteuning 

Kim van der Wijst    groep 4  
Bart Joosse             groep 1-2 B 

Ingrid Tervoort        groep 1-2 C 

 

Begane grond: 

Voorschool De Kleine Admiraal 
Melissa Franklin/Joan Zinhagel/ 

Angelien Poiesz 

Ilona Lenselink/ Stefan Heinink 

   groep 7  
Inge de Wit/Suzanne de Vries 

                              groep 8 

 

mailto:admiraalderuyter.directie@askoscholen.nl
http://www.admiraalderuyterschool.nl/
http://www.facebook.com/admiraalderuyterschool.nl
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van Amsterdam) om onze toekomstige leerkrachten op te leiden. U zult veel studenten 

op onze school zien!  

 

ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL 

Met de HvA en de UPvA  ontwikkelen we een duurzame ontwikkelagenda en voeren wij 
structureel onderzoek uit naar relevante school thema’s. We werken in onderzoeks- en 

ontwikkelgroepen met docenten, studenten en teamleden. Thema’s van onderzoek in 15-

16: talentontwikkeling, techniek & wetenschap, begrijpend luisteren en lezen, educatief 

partnerschap. In de groep Educatief Partnerschap zullen ook ouders participeren en de 
Vrije Universiteit is binnen dit thema een belangrijke partner. 

 

INFORMATIEOCHTENDEN 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? U bent hartelijk welkom om eens langs te 
komen. Voor informatie en een rondleiding kunt u een afspraak maken met de directie. 

Daarnaast organiseren we ook informatieochtenden. Deze duren van 9:30 tot 10:15u op 

de volgende data in het schooljaar 2015-2016: 

 

Dinsdagavond 01/09 vanaf 19.00u,  
Ochtend vanaf 9.30 u: di 06/10, di 03/11, vrij  11/12, ma 18/01, do 11/02, ma 21/03,  

wo 20/04, do 26/05, do 23/06 

 

MISSIE  
Onze slogan is:    'midden in de straat, midden in het leven'. 

De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich 

blijft ontwikkelen. De school bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de 

Baarsjes. Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het 
uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te 

ontwikkelen door in gesprek te gaan met:   

 leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en 

zorgbehoeften. 
 ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de 

medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of gewoon als 

gesprekspartner. 

 het team: door voortdurend op een onderzoekende manier aan onze kwaliteit te 

werken. 
 

PEDAGOGISCH KLIMAAT    

Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid 

door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met 
elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en opvattingen. 

We zorgen op school voor een veilige sfeer. De Admiraal de Ruyterschool is een PBS-

school (Schoolwide Positive Behaviour Support). PBS draagt bij aan een veilige school. 

We moedigen positief gedrag aan. Daarnaast zijn we KIVA school. KIVA is een evidence 
based anti-pestprogramma. Pesten wordt voorkomen met dit programma. Als er gepest 

wordt, werken de kinderen en leerkrachten volgens de KIVA methodiek om het pesten 

direct de kop in te drukken. 

 
KINDERRAAD 

Er is op school een actieve kinderraad sinds 2011. De raad bestaat uit leerlingen uit de 

groepen 1 t/m 8. De kinderraad vergadert met de directie zo’n vier keer per jaar.  
De kinderraad heeft zich de afgelopen jaren met de volgende zaken bezig gehouden: 

 het ontwikkelen van de schoolregels 

 het ontwikkelen van beleid over gezond eten en drinken op school 

 de ontwikkeling van een leerlingenstatuut 



Informatiegids voor ouders, schooljaar 2015-2016 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

3 

 het meedenken over de jaarafsluiting 

 het meedenken over de inrichting van de speelplaats 

 

 

AANMELDEN 
Het toelatingsbeleid voor de 4 jarige kinderen voor alle basisscholen in Amsterdam is als 

volgt: Ouders in de gehele stad krijgen in hun directe woonomgeving op minimaal acht  

scholen voorrang. Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun eerste 

voorkeur en geven hierbij in volgorde van  voorkeur meerdere scholen op. De toedeling 
van plaatsen verloopt stadsbreed gelijktijdig en geautomatiseerd. Ouders kunnen hun 

kind aanmelden vanaf het moment dat het 2 jaar en voordat het 3 jaar en 2 maanden is. 

Het moment van aanmelden in deze periode speelt geen rol bij de plaatsing: de 

aangemelde kinderen (die in een bepaalde periode 4 jaar worden) worden op 3 of 4 
momenten per jaar geplaatst. Ouders weten uiterlijk 6 maanden voordat hun kind 4 jaar 

wordt op welke school van hun voorkeur een plaats beschikbaar is. 

 

GROEPSSAMENSTELLING 

Om de grootte van de school te reguleren kunnen we niet garanderen dat een bestaande 
groep ongewijzigd blijft. Het is gebleken dat soms een bestaande groep gewijzigd moet 

worden: een groep wordt opgebroken en herverdeeld of er moet een combinatiegroep 

gevormd worden. In samenwerking met directie, interne begeleiding en betrokken 

groepsleerkrachten wordt de groepssamenstelling gemaakt. Deze samenstelling is 
bindend.  

 

VOORSCHOOL 

Wij vormen samen met de peuterspeelzaal ‘de Kleine Admiraal’ een voorschool. De 
peuters van de Kleine Admiraal stromen in principe op vierjarige leeftijd door naar de 

Admiraal de Ruyterschool.  

Wilt u informatie over plaatsing van uw peuter op de peuterspeelzaal dan kunt u contact 

opnemen met de speelzaal of met AKROS. 
 
De Kleine Admiraal 

Bestevaerstraat 42 Amsterdam 
tel. 0631952512  

Stichting AKROS 

Balboastraat 20b-4 
tel. 5893340 

 

KLEUTERS 

Voor de jongere kinderen hechten we veel belang aan spelenderwijs leren binnen 
betekenisvolle thema’s, om zo de algemene ontwikkeling te stimuleren. Wij sluiten door 

middel van uitdagende en goed ingerichte hoeken aan bij de ervarings- en 

belevingswereld van kinderen. Er wordt gewerkt met een dagkalender en een keuzebord 

om het zelfstandig werken te bevorderen. De vorderingen van uw kind in de groepen 1 
en 2 worden twee keer per jaar besproken en aan het eind van de kleuterperiode 

ontvangen zij een rapport. 

 

MIDDENBOUW EN BOVENBOUW 

Per schooljaar wordt voor groep 3-8 twee keer een rapport aangeboden waarin de 
vorderingen van de kinderen zijn aangegeven. De vorderingen worden besproken tijdens 

de zogenaamde 10-minuten gesprekken.  

 

HUISWERK 
Wij willen op de Admiraal graag bereiken dat, met het oog op het voortgezet onderwijs, 

de kinderen zelfstandig leren, plannen en werken. Huiswerk in de midden- en bovenbouw 

past daarbij.  

 
VOORTGEZET ONDERWIJS 
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Met een gevuld rugzakje op cognitief en sociaal gebied, vertrekken onze groep 8 

kinderen aan het eind van het schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs! 

Hoe komen wij tot ons advies voor het VO? Het belangrijkste uitgangspunt is dat elk kind 

uitstroomt op eigen niveau. 

 In groep 6 en 7 wordt tijdens de leerlingbespreking tussen leerkracht en intern 
begeleider het mogelijke uitstroomniveau besproken. De directie wordt hiervan op 

de hoogte gesteld en tijdens rapportgesprekken wordt dit met ouders besproken. 

 Tijdens de rapportgesprekken met de ouders van groep 6 en 7 wordt  

 Aan het eind van groep 7 wordt met de directie, intern begeleider en leerkracht 
van groep 7, het voorlopig advies bepaald a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem en de 

entreetoets en dit wordt besproken met het kind en de ouders. 

 In groep 8 volgen we de kernprocedure van Amsterdam. In oktober is er voor de 

ouders van groep 8 een informatieavond op school over het VO en de 
kernprocedure. 

 Het definitief advies in groep 8 wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 

7 en 8, intern begeleider en de directie ook a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem en de 

entreetoets. 

 Aan het eind van het kalenderjaar in groep 8 wordt het advies VO gedeeld met de 
ouders en het kind. 

 

  

Onze gemiddelden van de CITO eindtoets in 
groep 8 excl. leerwegondersteuning  

          
                                    landelijk gemiddelden 

2012  537,7             535,1 
2013             535,4             534,7   

2014             533,2             534,4 

      
 

    

 

2015             535,7             534,8 

 

 

Onze groep 8 leerlingen in 14-15 waaien dit jaar uit over de hele stad: 

VMBO basis-kader met leerwegondersteuning 4 x, VMBO TL 6x, HAVO 1x, HAVO/VWO 

1x, VWO 9x en Gymnasium 5x. 

 
 

HUP-TWEE-DRIE-VIER! 

Op dinsdag, woensdag en vrijdag maken we voor het bewegingsonderwijs gebruik van de 

gymzaal in basisschool De Roos.  De leerlingen van de onderbouwgroepen maken gebruik 
van het speellokaal.  

 Kledingvoorschriften 

Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding. Bovendien zijn uit oogpunt van 

hygiëne gymschoenen in de zaal verplicht. Sieraden moeten uit veiligheid worden 

afgedaan. Tip: zet de naam van uw kind in alle gymspullen en laat sieraden thuis. 
 Sportactiviteiten 

Bij voldoende belangstelling zal onze school deelnemen aan diverse sportactiviteiten in 

de buurt. De trainingen worden veelal op school verzorgd door leerkrachten en/of 

ouders.  
 

OUDERS 

Er is een directe en open communicatie naar leerlingen en ouders voor het uitwisselen 

van informatie. Het is onze overtuiging dat een effectieve samenwerking met de ouders 
onontbeerlijk is. We maken onderscheid in ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. 

Ouderbetrokkenheid wil zeggen dat u als ouder meeleeft met het wel en wee van uw 

kind. Om daar een goede invulling aan te geven hechten wij als school er aan om een 

goed contact met u  te onderhouden. De ouders zijn daarin een onmisbare schakel. Als  
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ouders en school hebben we elkaar gedurende de hele schoolperiode nodig: als partners 

in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad of in de ouderraad op 

school,  als vrijwilliger of gewoon als gesprekspartner.  

Voor een optimaal schoolverloop van uw kind is het belangrijk dat wij elkaar regelmatig 

van informatie voorzien over: talentontwikkeling, leervorderingen of eventuele 
stagnaties, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, zijn of haar 

thuissituatie en dergelijke. Ouderparticipatie  is  ook een aspect van ouderbetrokkenheid. 

Bij ouderparticipatie gaat het er over hoe u zich daadwerkelijk  kunt inzetten voor de 

school. Op onze school kunt u bijvoorbeeld participeren door: 
- zo nu en dan als vrijwilliger mee te gaan met uitstapjes 

- hulp te bieden bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld versieren met Sint of Kerst  

- zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad 

- een workshop te verzorgen in de groep over een specifiek thema, bijv. over uw  beroep  
 Informatieavond ouders  

In het begin van het schooljaar organiseert de school een kennismakings- en 

informatieavond. U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind, u krijgt informatie 

over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. 

 Oudercontactmedewerker 
Margareth Barten is onze oudercontactmedewerker. Zij organiseert cursussen en 

bijeenkomsten voor ouders over opvoedthema’s en ontwikkeling van kinderen. Ze werkt 

samen met de GGD, Welzijn en andere instanties. In 2015 start VVE thuis voor ouders 

van groep 1 kinderen. De bijeenkomsten worden verzorgd door de 
oudercontactmedewerker. 

 Medezeggenschapsraad en ouderraad 

Ook aan onze school is een MR verbonden. In deze raad zitten ouders en leerkrachten. 

De directie van de Admiraal is adviserend lid. De MR vergadert zo’n vijf keer per jaar en 
adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en/of de directie over allerlei 

schoolaangelegenheden.  

De OR wordt gevormd door een groep ouders en bespreekt allerlei onderwerpen van het 

schoolleven. De OR vergadert zo’n vier keer per jaar met de directie. Elke 1e dinsdag van 
de maand om 8.30 u organiseert de OR een inloop voor ouders ter versterking van de 

samenwerking ouders en school (voor data zie de kalender). De ocm-er is op deze 

momenten ook aanwezig. 

 

OUDERBIJDRAGE 
Aan alle ouders wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Dit geld is bestemd voor de 

organisatie van extra activiteiten zoals schoolreisje en schoolkamp in groep 8. Mocht u 

de ouderbijdrage niet betalen dan kunnen wij helaas het schoolreisje voor uw kind niet 

bekostigen. 
Tarieven schooljaar 2014-2015 de tarieven voor schooljaar 2015-2016 worden tijdens de eerste OR 

vergadering in het nieuwe schooljaar vast gesteld 

 voor de groepen 1 t/m 4  € 40,- per leerling 

 voor de groepen 5 t/m 7  € 50,- per leerling 
 voor groep 8                   € 65,- per leerling 

U kunt dit bedrag overmaken op de rekening van de ouderraad: 

NL52 INGB 0653 0972 71 

 
VERGOEDING 

De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie 

voor meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl 

 
 

DIRECTIE 

http://www.dwi.amsterdam.nl/
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De Admiraal de Ruyterschool en de St. Jan zijn buur-scholen en vallen ook onder 

hetzelfde schoolbestuur Asko. Evenals de Boomgaard in de Bos en Lommer. De 

schoolteams participeren in gezamenlijke projecten en/of studiedagen. 

Saskia van Caem en Cobie Witting vormen de directie van de Admiraal de Ruyterschool.  

De heer J.W. van Schendel is contactpersoon namens het bestuur. 
Het adres van ons schoolbestuur is: 

ASKO bestuurskantoor 

Kalfjeslaan 380 

1081 JA Amsterdam 
T: 020-3013888 

W: www.askoscholen.nl 

 

SCHOOLTIJDEN 
 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

8.30u - 12.00u en 13.15u - 15.15u 

 Op woensdag  8.30 - 12.00u 

 

INLOOP EN UITLOOP 
De deuren gaan om 8.20u en 13.10u open. We vragen u op tijd te komen, zodat we om 

8.30u en 13.15u kunnen starten. Te laat komen is erg vervelend voor uw kind, voor de 

andere kinderen en voor ons.  

De groepen 1-2 zitten op de 1e etage. Beide toegangsdeuren gaan open voor de ouders 
van de groepen 1-2 om 15.10u en op woensdag om 11.55u. Zo hebben de ouders rustig 

de tijd om naar de klas te lopen om hun kind op te halen. De leerlingen van 1-2 die 

tussen de middag niet overblijven, komen met de groepsleerkracht om 12.00u naar 

beneden. De rest van de groepen komen om 15.15u en woensdag om 12.00u met hun 
groepsleerkracht naar beneden.  

 

VOORSCHOOLSE OPVANG 

Tarief per keer € 3,-. Dit betaalt u bij Julie of Claudia. Elke ochtend (behalve woensdag) 
vanaf 7.15u. 

 

OVERBLIJVEN 

De school biedt de kinderen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Dit 

wordt verzorgd door een groep ouders van de Admiraal. Kinderen blijven in hun eigen 
klas over met een vaste overblijfkracht. Ook spelen de kinderen onder toezicht buiten of 

binnen als het weer slecht is.  

We bieden qua betaling de volgende twee opties: 

 
 Jaarkaarten   

€ 48,- 1 dag in de week 

€ 96,-     2 dagen in de week 

€ 144,-  3 dagen in de week 
€ 192,-  4 dagen in de week  

 

U betaalt per keer overblijven €1,20. 

 

Wilt u gebruik kunnen maken van de 
voordelige jaarkaart moet u het geld voor 

de start van het schooljaar hebben 

overgemaakt. U kunt het bedrag overmaken 

op IBAN nummer: 
NL32 INGB 0653087640  t.n.v. overblijf 

Admiraal de Ruyter, onder vermelding van 

 Strippenkaarten 

€ 2,50 1x overblijven 

€ 7,- 4 x overblijven 

€ 17,50 10x overblijven 
€ 35,- 20 x overblijven 

 

U betaalt per keer overblijven €1,75. 

 

U kunt strippenkaarten contant betalen 
elke dinsdagochtend in de ouderkamer 

bij Jolanda, de overblijfcoördinator. 

Maakt u gebruik van strippenkaarten dan 

betaalt u de eerste maandag van het 
nieuwe schooljaar de strippenkaart. 

Anders kan uw kind niet overblijven. 
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de naam van uw kind(eren) en de 

groep(en).  

 

 

NACHOOLSE OPVANG 

’t Trammetje Baarsjesweg 12  T: 6186165  
De Bengel  Admiraal de Ruijterweg 82 / Willem de Zwijgerlaan 71-73 T: 6890365  

NSO Chassé Chasséstraat 91 T: 6126963 

NSO VrijeTijdsCentrum v. Speijkstraat 65 T: 06-57704513 

BSO Franklin John Franklinstraat 91 T: 4897088  
BSO De Roos Jan van Galenstraat 105 T:06 - 46472696 

KidTopia Marcantilaan 499 T: 4868732 

De Pionier Admiralengracht 301 T: 020-2610576  0643748187 

 
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Voor alle leerlingen zijn er naschoolse activiteiten van ongeveer 15.15-16.15u. 

Gedurende periodes van ongeveer acht weken vindt er op enkele middagen na schooltijd 

activiteiten plaats. De kinderen mogen zelf kiezen uit een breed aanbod. Wij vinden deze 

naschoolse activiteiten een belangrijke aanvulling op ons onderwijsprogramma.  
U ontvangt een uitnodiging als uw kind is ingedeeld voor een bepaalde activiteit.  

 

Let op de aparte brochures en inschrijfformulieren die in de 

groepen worden uitgedeeld!  Voor vragen over naschoolse 
activiteiten kunt u contact  opnemen Simone Ruig 

s.ruig@askoscholen.nl.  

 

Schoolvakanties en vrijedagen 2015-2016: 
Herfstvakantie                          19-10-'15  t/m 23-10-'15 

Vrijdagmiddag voor Sinterklaas          04-12-’15 (middag vrij) 

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie  18-12-’15 (middag vrij) 

Kerstvakantie                       21-12-'15  t/m 01-01-'16 
Voorjaarsvakantie                 29-02-'16  t/m 04-03-'16 

Donderdagmiddag voor goede vrijdag 24-03-’16 (middag vrij) 

Pasen                   25-03-’16  t/m 28-03-’16 

Meivakantie                  25-04-’16 t/m 06-05-‘16 

Pinksteren                  16-05-’16 
Junivakantie                  06-06-’16 t/m 10-06-‘16 

Zomervakantie        15-07-‘16  t/m 26-08-‘16 

 

Studiedagen team, alle kinderen vrij: 
vr  18-09-2015 

ma   26-10-2015 

vr     27-11-2015 

vr     26-02-2016 
di     29-03-2016 

ma   13-06-2016 
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SCHOOLVERZUIM EN BUITENGEWOON VERLOF 

Is uw kind ziek of te laat? Belt u dan voor 08:20u naar school. T: 020-6182180  
Zo hoeven wij de lessen in de groepen niet te storen om uw kind te laat of ziek te 

melden bij de leerkracht. 

Verlof Toestemming voor schoolverzuim dient u van tevoren bij de directie aan te 

vragen. In de leerplichtwet is aangegeven dat de schoolleiding toestemming voor verlof 
mag geven mits er sprake is van gewichtige omstandigheden. Hieronder wordt 

bijvoorbeeld verstaan: extra verlof wegens familieomstandigheden zoals huwelijk, 

overlijden of jubileum.  

Leerplicht Er wordt géén verlof gegeven aan het eind en begin van het schooljaar 
aansluitend op de vakantie. De leerplichtambtenaar controleert de absentie zelf rond 

deze periode. Is uw kind afwezig, dan kan leerplicht besluiten om op huisbezoek te gaan. 

De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim en veelvuldig te laat komen 

door te geven aan de leerplichtambtenaar. U kunt opgeroepen worden door de 
leerplichtambtenaar. 

 

 

FILM EN FOTOGRAFIE 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om van de kinderen groeps- en 
portretfoto’s te maken. Een foto met broertjes en zusjes kan ook. U krijgt van tevoren 

bericht over zijn komst. We maken regelmatig foto’s en video’s van leerlingen tijdens 

allerlei activiteiten, onder andere voor de website. Ook loopt er wel eens een filmploeg 

door school. U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met beeldmateriaal omgaan. 
We gaan ervan uit dat u hier geen bezwaren tegen heeft. Is dit wel zo, neemt u dan 

contact op met de directie.  

 

PRIVACVY GEVOELIGE INFORMATIE 
Onze school verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar 

ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het 

voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet 

persoonsbescherming persoonsgegevens van toepassing. Wij hanteren het model 

privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien bij de administratie of te 
raadpleger op de website van het schoolbestuur. 

https://www.askoscholen.nl/overasko/klachten/Documents/Protocol_verwerking_leerling

gegevens.pdf 

 
 

https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?SURL=FJQS4pDNWdZLjyCc6W2JZ_zocyhs5FQirDSRLs8xtmnDNM0yrXvSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGEAcwBrAG8AcwBjAGgAbwBsAGUAbgAuAG4AbAAvAG8AdgBlAHIAYQBzAGsAbwAvAGsAbABhAGMAaAB0AGUAbgAvAEQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AUAByAG8AdABvAGMAbwBsAF8AdgBlAHIAdwBlAHIAawBpAG4AZwBfAGwAZQBlAHIAbABpAG4AZwBnAGUAZwBlAHYAZQBuAHMALgBwAGQAZgA.&URL=https%3a%2f%2fwww.askoscholen.nl%2foverasko%2fklachten%2fDocuments%2fProtocol_verwerking_leerlinggegevens.pdf
https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?SURL=FJQS4pDNWdZLjyCc6W2JZ_zocyhs5FQirDSRLs8xtmnDNM0yrXvSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGEAcwBrAG8AcwBjAGgAbwBsAGUAbgAuAG4AbAAvAG8AdgBlAHIAYQBzAGsAbwAvAGsAbABhAGMAaAB0AGUAbgAvAEQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AUAByAG8AdABvAGMAbwBsAF8AdgBlAHIAdwBlAHIAawBpAG4AZwBfAGwAZQBlAHIAbABpAG4AZwBnAGUAZwBlAHYAZQBuAHMALgBwAGQAZgA.&URL=https%3a%2f%2fwww.askoscholen.nl%2foverasko%2fklachten%2fDocuments%2fProtocol_verwerking_leerlinggegevens.pdf
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ZEG ‘NS AAAAAAA…. 

De schooltandarts, mevrouw Willemse, komt jaarlijks de gebitten van de door de ouders 

daarvoor aangemelde kinderen controleren en zo nodig behandelen. Aan nieuwe ouders 

wordt bij de intake gevraagd of zij gebruik willen maken van deze dienst. T: 020-
6166332 

 

CULTURELE, BEELDENDE EN KUNSTZINNIGE VORMING 

Tav culturele, beeldende en kunstzinnige vorming werken we op school thematisch.  
Bij aanvang van schooljaar 15-16 starten we met Natuur Wetenschap en Techniek. We 

bezoeken o.a. musea en ‘ontdekhoeken’, lezen boeken over dit onderwerp en maken 

mooie producten. Dit doen we o.a. tijdens de Kreeja middagen: creatieve middagen 

waarbij  kinderen groeps-doorbroken kunnen deelnemen aan allerlei creatieve 
werkvormen zoals drama, schilderen en gedichten maken. De kunstwerken worden 

tentoongesteld in de hal en in de gangen. 

Op school hebben we vanaf groep 1 een methodische lijn ontwikkeld waarbinnen 

kinderen leren presenteren. Van al dit moois kunt u genieten tijdens de ‘Admiraal 

Presenteert!’ Zie de data in de kalender.  
Onze kinderen krijgen muziekles in alle groepen en daarnaast wordt in groep 3 t/m 6 

muziekles verzorgd door een vakdocent. 

Allerlei uitstapjes staan ook jaarlijks op het programma zoals Artis, diverse musea, 

concertgebouw, slatuinen, schooltuinen, open monumentendag, enz. 
 

SCHOOLKAMP EN SCHOOLREIS 

Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. Voor alle andere groepen 

wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd. Datum en bestemming leest u in onze 
nieuwsberichten. 

 

VEILIGHEID EN GEBORGENHEID 

Iedereen hoort zich veilig te voelen op school! Als je als kind ergens mee zit, kun je naar 
juf Ellen Knip. Zij is vertrouwenspersoon van de school. Dit betekent dat ze vooral 

luistert naar jouw verhaal. 

Mochten er situaties voorkomen waarover u met een vertrouwenspersoon wilt praten, 

dan is Ellen Knip de eerst aangewezen persoon waar u contact mee op kunt nemen. 

 
Daarnaast kunnen ouders en teamleden ook terecht bij Ellen Knip terecht. Ook kan zij 

verder verwijzen naar de  vertrouwenspersoon binnen de ASKO: 

*             Mevrouw M. de Beurs, telefoon 0251-319405  

                mmdebeurs@ziggo.nl 

*             De heer B. Dieker, telefoon 020-6929722 

                bendieker@gmail.com 

De ASKO hanteert een klachtenprocedure en deze kunt u vinden op www.askoscholen.nl 

  
Op school is een preventiemedewerker en veel leerkrachten en overblijfkrachten zijn 

opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulpverlener). Zij verlenen eerste hulp bij kleine en grotere 

ongelukken en blessures. Elk jaar wordt er door de BHV-ers een ontruimingsoefening 

gedaan. De brandmeld-installatie wordt maandelijks door de preventiemedewerker 
getest. 

 

VERZEKEREN 

Wij adviseren u dringend om een WA-verzekering voor particulieren af te sluiten. Als uw 

kind iets van school of van een medeleerling vernielt of bij een ander letsel veroorzaakt, 
dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de kosten. Het kan soms om hoge 

mailto:mmdebeurs@ziggo.nl
mailto:bendieker@gmail.com
http://www.askoscholen.nl/
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bedragen gaan. Ouders van leerlingen die schade of letsel veroorzaken, worden door de 

school hiervan in kennis gesteld. De kinderen dienen verzekerd te zijn voor ziektekosten.  

 

VOOR DE ZEKERHEID 

Laat uw kinderen geen kostbare dingen, geld,  of sieraden mee naar school nemen. Wij 
dragen geen verantwoordelijkheid voor het verliezen of het stukgaan van spullen. De 

school is hier ook niet voor verzekerd. Gevonden voorwerpen, worden vier weken op 

school bewaard in een krat bij de hoofdingang. 

 
HA-HA-TSJIE! 

Als u uw kind naar school brengt, mag uw huisdier niet naar binnen. Sommige mensen 

zijn hier allergisch voor. 

 
GEZONDHEID 

 Voor het gezonde pauzehapje (rond tienen) en overblijf geeft u uw kind eten en 

drinken mee. Wij hechten aan een gezonde lunch: bruin brood, groente en/of fruit 

en water.  

 Koek, snoep, koolzuurhoudende en energydranken zijn niet toegestaan.  
 Roken is slecht voor de gezondheid! Helpt u mee onze leerlingen het goede 

voorbeeld te geven? Roken voor de school wordt niet op prijs gesteld. 

 

GEFELICITEERD! 
Uw kind is jarig en mag trakteren! We stellen een gezonde traktatie zeer op prijs! 

 

PETJE AF! 

Het is niet toegestaan om in de klas een pet te dragen. 
 

LUIZENCONTROLE. 

Vriendelijk verzoek om iedere laatste zaterdag van een vakantie uw kind te controleren 

op hoofdluis c.q. neten. In de praktijk blijkt dit een goede methode om hoofdluis tot het 
minimum te beperken. 

 

TrrrrING 

Ouders kunnen redenen hebben om hun kind een mobiele telefoon mee te geven. Op 

school is de regel: de hele dag uit en opbergen. Het meenemen van een mobiele telefoon 
is geheel voor eigen risico. Tijdens schoolreisjes en schoolkamp is het meenemen van 

mobiele telefoons niet toegestaan. 

 

OUDER- EN KINDADVISEUR (OKA) 
Nathalie Reeders is  werkzaam als ouder kind adviseur op onze school en in uw wijk. U 

kunt bij haar terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. 

Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ze geeft ook tips om 

uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Ze 
kijkt samen met u wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het 

ingewikkelder is, maakt u samen een plan. Ze kan uw kind ook helpen met tips, 

gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.  

Als ouder kind adviseur maakt zij deel uit van het ouder kind team Baarsjes & Oud-west. 

In dit team werken jeugdartsen en jeugdpsychologen. Zij is onafhankelijk van school en 
gaat zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen 

met school. U kunt haar bereiken via 06 12784544 of  via mail: 

n.reeders@oktamsterdam.nl.  Voor meer informatie: www.oktamsterdam.nl. 

 
 

BENT U UP-TO-DATE? 

https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?SURL=YQ5jx3_VTT1JzcTj-tEq2KqZ_udSSlFOVgZd1GnXWxpVwCBMLIHSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbgAuAHIAZQBlAGQAZQByAHMAQABvAGsAdABhAG0AcwB0AGUAcgBkAGEAbQAuAG4AbAA.&URL=mailto%3an.reeders%40oktamsterdam.nl
https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?SURL=asC6-FMS7gtuqRzBkbWJwE_PGnPTdcLTWPBD6sGxt2FVwCBMLIHSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAGsAdABhAG0AcwB0AGUAcgBkAGEAbQAuAG4AbAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.oktamsterdam.nl%2f
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Regelmatig ontvangt u mailberichten van school. Hierin kunt u activiteiten van de 

groepen volgen, belangrijk nieuws en personele mededelingen lezen. Ook vindt u 

regelmatig een reminder voor belangrijke data. Vriendelijk verzoek om bij verandering 

van uw emailadres dit door te geven aan de leerkracht of de administratie.  

Wilt u meer algemene informatie over school bekijk onze website: 
www.admiraalderuyterschool.nl of bekijk (en like) de facebookpagina van Admiraal de 

Ruyterschool: www.facebook.com/admiraalderuyterschool.nl 

 

KWALITEITSZORG 
Wij gaan er als school voor om goed en kwalitatief onderwijs te verzorgen. Wij hebben u 

en de kinderen daarbij nodig: jaarlijks verspreiden wij een enquête onder de ouders en 

de leerlingen van groep 7 en 8 met vragen waarin we om kritische feedback vragen. De 

uitslag van de enquête wordt gedeeld met de kinderen in de leerlingenraad, de ouders, 
de OR en de MR. Dit levert altijd punten ter verbetering op die we graag ter harte 

nemen. 

 

LEERLINGBEGELEIDING  

De intern begeleider, Ineke Bunink, bewaakt de ondersteuning in de klas van alle 
leerlingen. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door:  

 eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling) 

 gesprekken over de leerling met de groepsleerkracht 

 het volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen in het leerlingvolgsysteem 
Parnassys (o.a. van de Cito-toetsing)  

De intern begeleider bekijkt, samen met de groepsleerkracht of de leerling een adequate 

ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied. De 

leerkracht maakt onder begeleiding van de intern begeleider groepsplannen voor 
rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast worden er voor de kinderen die 

meer nodig hebben (extra uitdaging of extra herhaling) plannen gemaakt.    

 

Voor passende ondersteuning aan leerlingen is de samenwerking tussen ouders en school 
essentieel. Hoe komt een hulpvraag voor een kind tot stand en hoe gaat school hiermee 

om? 

 De leerkracht en intern begeleider komen tot de conclusie dat een leerling meer nodig 

heeft dan extra uitdaging of extra herhaling in de groep.  De leerkracht bekijkt samen 

met de ouders welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe externen 
eventueel ingeschakeld kunnen worden. 

 Ouders komen tot de conclusie dat hun kind meer nodig heeft. Zij kunnen een 

afspraak maken met de leerkracht en/of intern begeleider en gezamenlijk op zoek 

gaan welke hulp er binnen of buiten de school aanwezig is.  
 Indien ouders zelf hulp inschakelen en de ondersteuning van school nodig hebben 

verloopt het contact met de externe hulpverlening via de intern begeleider. 

 

 Kinderen met een onderwijsarrangement. 
Het onderwijsarrangement is bedoeld voor  leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften 

hebben. Bijvoorbeeld voor een leerling met een psychiatrische stoornis; een spraak-

taalstoornis; een leerling die langdurig ziek of slechtziend. De Admiraal staat positief 

tegenover het bevorderen van de integratie van kinderen met bovenstaande 

problematiek op een reguliere basisschool. Belangrijk voor het slagen op de reguliere 
basisschool van het betreffende kind is de open en constructieve communicatie en 

samenwerking met de ouders en ambulant begeleider(s)van het kind. De intern 

begeleider bewaakt dit proces.  

 Zorgbreedteoverleg 
Op school wordt er op diverse manieren leerlingenzorg geboden aan de kinderen. Deze 

zorg wordt in 1e instantie in de klas door de leerkracht zelf geboden. Daarnaast is er 

http://www.admiraalderuyterschool.nl/
http://www.facebook.com/admiraalderuyterschool.nl
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buiten de klas ook veel aanbod in zorg: logopedische screening, ouder kind adviseur, de 

plus-klas en de schakelklas. Een school heeft door het bieden van deze zorg, veel contact 

met externe instanties. Om de doorgaande lijn en coördinatie rondom zorg van een kind 

zo goed mogelijk te stroomlijnen, is er vijf keer per schooljaar zorgbreedteoverleg. Dit is 

een multidisciplinair overleg. De deelnemers zijn: de GGD/schoolarts, de ouder en kind-
adviseur, de leerplichtambtenaar, de intern begeleider en de directie van school. Tijdens 

een dergelijk overleg wordt de beste zorgroute voor een kind besproken. De Admiraal 

meldt altijd aan betreffende ouders of een kind ingebracht wordt tijdens dit overleg. De 

leerlingen met structurele extra ondersteuning worden standaard ingebracht tijdens het 
zorgbreedteoverleg. 

 Overdrachtsrapport voor nieuwe school 

Wanneer een leerling om welke reden dan ook de school verlaat zal de intern begeleider 

in overleg met de betrokken leerkracht een overdrachtsrapport opstellen (met 
rapportgegevens, gegevens over eventuele extra hulp, toetsgegevens en een overzicht 

van de gebruikte methoden) ten behoeve van de ontvangende school en de ouders. Zo 

kunnen eventuele aansluitingsproblemen op de ‘nieuwe school’ beperkt blijven. Er is 

altijd contact tussen de nieuwe school en de intern begeleider of leerkracht. 

 Een klas overslaan en doubleren 
Het komt soms voor dat een kind een klas voor de tweede keer doet of dat een kind een 

klas overslaat. Dit is een belangrijke keuze en de school doet  dit in samenspraak met de 

ouders. Uiteindelijk is het schooladvies hierin bindend.  

 


