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ALStubLIeft: De SCHOOLGIDS

Deze schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De gids is gemaakt in samenwerking 
met de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolbestuur heeft de gids vastgesteld, de medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. 

De gids laat zien wat wij uw kind te bieden hebben. Vooral voor ouders van toekomstige leerlingen biedt de gids een schat van informatie. De schoolgids 
geeft ook aan vanuit welke visie wij ons onderwijs verzorgen, namelijk vanuit de gedachte dat een ieder ‘verrukkelijk verschillend’ is. En dat er ruimte mag 
zijn om die verschillen te benoemen en te vieren. 

Deze schoolgids is geschreven in een tijd waarin de wereld om ons heen en dus ook de wereld van de kinderen in rap tempo verandert. Dat stelt ons als 
school voor de uitdaging om in te spelen op de veranderende onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Wij gaan die uitdaging graag aan 
door in het schooljaar 2015-2016 stevig in te zetten op het aanbieden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden die leerkrachten en leerlingen nodig 
hebben in deze 21e eeuw. 

Ik hoop van harte dat u met ons deze uitdaging aangaat, waarbij we altijd denken en handelen vanuit de visie van de school (zie ook blz. 9). 
Een visie waarbij leren hand in hand gaat met creativiteit, sport en burgerschapsvorming.

Namens het team van brede school Annie MG Schmidt,

André Martens, directeur
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VOOrwOOrD Awbr

De schoolgids voor het jaar 2015-2016 is een praktisch document. In deze schoolgids geeft het team van de school u inzicht in hoe het onderwijs op deze 
school wordt gegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt. En bovendien welke stappen de school 
zet in haar eigen ontwikkeling. 

De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind.  
Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken.

Deze school maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 17 openbare basisscholen in het stadsdeel West.  
AWBR is een jonge (sinds 2007) en ambitieuze stichting. We hebben als motto: ondernemend in onderwijs. Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving 
van de school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen een belangrijke bron voor nieuwe 
ontwikkelingen op onze scholen. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. Onze scholen maken zich gereed voor de leerling van de 21ste eeuw.  
De visie op onderwijzen is vastgelegd in AWBR 2018, een aanvulling op het Strategisch Beleidsplan van AWBR.

We stellen  hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en 
veiligheid. Een AWBR-school heeft kwaliteit en  blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug  in de school van uw kind. 

Marius Voerman
Bestuurder AWBR
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1. een SCHetS VAn De SCHOOL

1.1 DE NAAM VAN DE SCHOOL

Brede School Annie M.G. Schmidt is een school voor kinderen in de leeftijd van 2½ t/m 12 jaar. Op 4 februari 1992 heeft de kinderboekenschrijfster Annie 
M.G. Schmidt onze school officieel heropend en haar naam aan de school gegeven. Jaarlijks besteden wij aandacht aan de naamgeving door een Anniedag 
te organiseren.

Brede School Annie M.G. Schmidt is een openbare school. Op onze school zijn alle kinderen welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levens-
beschouwelijke achtergrond. De school heeft een schoolbevolking die een afspiegeling van de buurt vormt. In de afgelopen twee schooljaren heeft een 
verandering van populatie plaats gevonden. De school wordt steeds meer bezocht door kinderen van hoger opgeleide ouders. Het aantal leerlingen met een 
gewicht 1, van lager opgeleide ouders, is significant gedaald. Ook het komende schooljaar zal deze trend zich gaan voortzetten. 

De school beschikt over 15 leslokalen verspreid over drie verdiepingen. Eén hiervan wordt gehuurd door de welzijnsstichting Combiwel voor het huisvesten 
van peuterspeelzaal Poppejans. Deze peuterspeelzaal bestaat uit twee groepen: Poppejans 1 en 2. Samen met groep 1-2 van de basisschool vormen zij de 
Voorschool Annie MG Schmidt. 

In 2010 is het schoolgebouw ingrijpend gerenoveerd. Er zijn nieuwe, houten, kozijnen geplaatst, nieuwe vloeren in de verkeersruimten gelegd en alle lokalen 
beschikken over een klimaatbeheersingssysteem. Op het dak staan sinds twee jaar zonnepanelen. In voorjaar 2015 werden de toiletten bij de kleuters 
gerenoveerd en de doucheruimte vernieuwd. 

Zo is het schoolgebouw van 104 jaar oud in een modern jasje gestoken en heeft het het predikaat ‘energiezuinige’ school verdiend. Het gebouw is met haar 
licht en ruimte en vertrouwd aandoende trapportaal een fijne plek om in te werken en te leren.

1  De gewichtenregeling is ingesteld 
door het ministerie van OCW.  
De school krijgt extra geld voor kinderen 
die onder minder gunstige omstandig-
heden het onderwijs binnenkomen.  
Bij de beoordeling of er sprake is van 
een ‘gewicht’, spelen zaken als opleidings-
niveau van de ouders en de moedertaal 
van het kind een rol. 
Meer informatie over de gewichtenregeling 
is te vinden op onze website.
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1.2 SITUERING VAN DE SCHOOL

De school staat in een stedelijk gebied vlakbij het centrum van Amsterdam. Het gebouw ligt binnen een woonblok en is via twee poorten aan de voor- en 
achterzijde van de school te bereiken. Rond de school is een ruime speelplaats die een veilige speelomgeving biedt. 

De meeste ouders en kinderen wonen relatief dicht bij de school. Veel kinderen komen dan ook lopend naar school. Voor de kinderen die niet vlakbij wonen 
en op de fiets komen is er een beperkte mogelijkheid om de fietsen binnen het hek op de speelplaats te zetten. In het schooljaar 2015-2016 zal gestart 
worden met de vernieuwde inrichting van het schoolplein. Deze lang gekoesterde wens zal worden uitgevoerd in samenwerking met Bestuurscommissie 
West, het ouderfonds en de stichting Hetnieuweschoolplein.nl.

1.3 SCHOOLBESTUUR AWBR

Onze school maakt, samen met 16 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, sinds 1 augustus 2007 onderdeel uit van  
Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs.

De stichting heeft een bestuurder en een Raad van Toezicht met vijf leden. De bestuurder wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau. 
De bestuurder wil graag aan alle belanghebbenden laten weten op welke wijze tegen onderwijs aangekeken wordt en ook wat de resultaten zijn.  

Daartoe wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat via de website www.awbr.nl toegankelijk is. Aan de Centrale Stad wordt zowel de begroting als het 
financieel jaarverslag voorgelegd.

De overheid blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op 
de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven. De adresgegevens van het AWBR schoolbestuur vindt u bij de praktische informatie.

1.4 SCHOOLGROOTTE

De school had per 1 oktober 2014 300 leerlingen, verdeeld over twaalf groepen.
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2. wAAr De SCHOOL VOOr StAAt

2.1 MISSIE

“De school heeft een bijzondere positie in de samenleving. Zij is misschien de enig overgebleven maatschappelijk omgeving waar kinderen een rationele  
  waardering kan worden bijgebracht voor de waarden die mensen in staat stellen onderling verrukkelijk verschillend te zijn en toch samen te leven.”  
  (Fernando Savater, Spaans filosoof)

Wij geloven:
in het onbevangen en unieke kind. Het kind dat onderzoekend om zich heen kijkt en oprecht nieuwsgierig is, dat doet zonder dat het zich afvraagt of het 
durft. Het kind dat samen met anderen ontdekt dat het bijzonder is. Wij geloven dat dat kind in ieder van ons zit.

Onze school hecht waarde aan de acceptatie van de verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is. In een leeromgeving die de 
verschillen tussen kinderen koestert. Juist door de verschillen, kunnen zij veel van en met elkaar leren.

Wij beloven:
dat ieder kind samen met anderen zo mooi anders mag zijn.
dat ieder kind mag ontdekken wie het is, waar het van houdt en wat het kan.
dat ieder kind mag kiezen en klungelen

Wij houden van de eigen kleur van ieder kind en toveren deze samen met anderen tevoorschijn.

Onze unieke kracht: 
Verschillend  we zijn verrukkelijk verschillend en hebben elkaar nodig
Vindingrijk  we zijn creatief in alles 
Vierend  we staan stil bij waar we blij van worden

Bij ons krijgt ieder kind een stevige basis om precies te zijn wie het is. Net als iedere school bieden wij onderwijs dat voorbereidt op het zelfstandig innemen 
van een plek in de maatschappij. Toch zijn wij bijzonder.
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2.2 VISIE

De school moet voor kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn. Alleen dan zullen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen niet 
alleen zelfstandig kunnen werken en spelen, maar ook leren om dat sámen met anderen te doen. Dat wordt later in de maatschappij en op de arbeidsmarkt 
immers ook van hen gevraagd. 

De school wil de voorwaarden scheppen waaronder kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Met deze talenten en vaardigheden zijn zij 
goed voorbereid op het voortgezet onderwijs, kunnen zij goed functioneren in de maatschappij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.  

De leerlingenpopulatie en de wereld waarin kinderen opgroeien verandert sterk. De school wil daar in de komende jaren op inspelen door veel aandacht te 
besteden aan thema’s als (wereld)burgerschap, duurzaamheid, internationalisering, eigenaarschap, hogere denkvaardigheden en 21st century skills; met als 
doel toe te werken naar een nieuwe manier van onderwijzen en leren.

Internationalisering
Kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. De wereld is groter dan de school, maar is ook dichterbij dan ooit. Dat gegeven 
stimuleert de school om samen met de kinderen op zoek te gaan naar andere culturen, speelplaatsen en gewoonten. Dat gebeurt dichtbij (in de straat en de 
wijk waar ze wonen) en verder weg (buiten de stads, - en landsgrenzen). Internationalisering is samen met de leerlingen “over de grenzen heen kijken”. 
Het onderwijs heeft de taak om kinderen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. Het programma van De Vreedzame 
School zorgt voor een stevige basis: een klimaat waarin iedereen in de school prettig en veilig kan werken.

Vreedzame school
Op onze school zitten leerlingen die afkomstig zijn uit verschillende bevolkingsgroepen. Wij besteden aandacht aan de verschillen en de overeenkomsten 
die er binnen de verschillende culturen zijn. Dit gebeurt bij de leervakken maar ook bij vakoverstijgende projecten. 

Doel hierbij is begrip en respect te leren opbrengen voor de verschillende cultuurspecifieke uitingen. Door kennis van elkaars culturele achtergrond leren 
kinderen dat ze deel uitmaken van een maatschappij die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die elk hun waarde hebben voor de 
Nederlandse samenleving.
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De school beschouwt zichzelf als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen hebben respect voor de verschillen tussen mensen en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en de 
gemeenschap. In de komende jaren wil de school het programma De Vreedzame School verder borgen op schoolniveau.

In het schooljaar 2014-2015 is de verbredende stap gezet naar De Vreedzame Wijk. Zo wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle 
organisaties in de wijk die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken. De school is actief betrokken bij deze ontwikkeling. In de komende jaren wil de 
school de samenwerking in De Vreedzame Wijk uitbreiden. In nauwe samenwerking met Bestuurscommissie West, het schoolbestuur en de stichting 
Diversion zal actief aandacht worden besteed aan het voorkomen van discriminatie. In dat kader worden lastige taboes bespreekbaar gemaakt.

Brede School 
Bestuurscommissie West heeft in samenwerking met de basisscholen en welzijnsorganisaties uitgangspunten geformuleerd om brede scholen te 
ontwikkelen. Doel hiervan is het versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen en het komen tot een zo optimaal mogelijk maatschappelijk 
perspectief voor kinderen, ouders en buurt. 

Door inhoudelijke thema’s en doelstellingen op elkaar af te stemmen versterken verschillende organisaties de onderlinge samenwerking. 
Zo streven de brede schoolpartners naar een inhoudelijke meerwaarde en een meer efficiënte inzet van beschikbare tijd, kennis en middelen.

Een kenmerk van een brede school is dat er een profiel voor de activiteiten gekozen wordt. Voor onze school betekent dit dat wij gekozen hebben voor het 
verrijkingsprofiel. Binnen het verrijkingsprofiel ligt voor onze school het accent op kunst & cultuur en op sport. Dit zijn bij uitstek domeinen die zich ervoor 
lenen om jezelf en elkaar te ontdekken, te verbinden en te versterken. Kinderen leren ook andere vaardigheden zoals samenwerken, communiceren,  
analyseren, plannen, creatief denken en het aanwenden van een onderzoekende houding.

Instellingen die actief zijn in de buurt en die zich richten op kunstzinnige vorming of sportieve activiteiten worden ingeschakeld om deze activiteiten te 
verzorgen, die zowel binnen schooltijd als na schooltijd plaatsvinden. 
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Bewegingsonderwijs
Sport is van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind. Er is sprake van ontwikkeling in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief 
opzicht.  Daarnaast is bewegen van essentieel belang voor een goede gezondheid. De school wil tegemoet komen aan de natuurlijke bewegings- en 
exploratiedrang van kinderen. Het plezier in bewegen is daarbij een belangrijke factor, zodat er een levenslange bewegingsmotivatie ontstaat. 
Daartoe werken we onder andere samen met Sportbuurtwerk van welzijnsorganisatie Combiwel.

Wetenschap en techniek
In 2020 zijn alle basisscholen verplicht om wetenschap & techniek in hun curriculum op te nemen. W&T sluit naadloos aan bij de visie van de school. 
De school wil kinderen meer ontwikkelingsvaardigheden bieden, hun talent laten ontdekken en stimuleren om daarin te excelleren. 
De school werkt in de komende periode uit hoe W&T structureel wordt opgenomen in het aanbod.

2.3 UITGANGSPUNTEN

Onze school kent een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor onze identiteit:
•	 Alle	leerlingen	zijn	gelijkwaardig.
•	 Wij	accepteren	geen	discriminatie	en	racisme.
•	 Wij	eerbiedigen	ieders	geloofsovertuiging	of	levensbeschouwing.
•	 Ons	onderwijs	is	afgestemd	op	de	leef-	en	belevingswereld	van	de	kinderen.
•	 Wij	willen	een	goed	leerklimaat	scheppen	waarin	samen	leren	en	leren	van	elkaar	belangrijke	onderdelen	zijn.
•	 Wij	vinden	het	belangrijk	dat	de	kinderen	zich	ontwikkelen	zowel	op	het	gebied	van	kennis	als	op	creatief	en	sociaal-	emotioneel	gebied.
•	 Onze	school	is	gericht	op	de	doorgaande	lijn	in	de	ontwikkeling	van	de	kinderen.

2.4 SFEER IN DE SCHOOL

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor zijn of haar ontwikkeling. De school hecht waarde aan een klimaat waarin sociale vaardigheden in 
de klas  positief benoemd en gestimuleerd worden. Vanuit het concept van de Vreedzame School werken we aan een vriendelijk en veilig klimaat binnen de 
school. Dit betekent o.a. dat wij met elkaar afspraken hebben gemaakt hoe wij binnen en buiten de klas met elkaar omgaan.
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Daarnaast worden in elke groep aan het begin van het schooljaar klassenregels gemaakt. Als kinderen zich niet aan deze regels houden, worden zij daarop 
aangesproken en worden de ouders geïnformeerd, omdat ons uitgangspunt is dat school en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het gedrag en welzijn 
van de kinderen. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leerkracht om over hun kind te praten. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zorg en aandacht hebben voor hun omgeving en maken hen ervan bewust dat ze zorgvuldig moeten omgaan met 
materialen die op school gebruikt worden.

2.5 COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

De school hecht grote waarde aan de communicatie met belanghebbenden, en dan met name de ouders. Op onze website (www.amgs.net) vindt u 
informatie, nieuwsbrieven en andere mededelingen. Op een beveiligd gedeelte van de website zijn ook foto’s te zien van gebeurtenissen in de school, 
zoals feesten en schoolreisjes. Ouders krijgen voor dit gedeelte een wachtwoord. Het wachtwoord kan bij de directie worden opgevraagd.

Met ingang van vorig schooljaar is de school overgestapt op het communicatieprogramma Digiduif. Via dit programma wordt onder andere de wekelijkse 
digitale nieuwbrief verstuurd. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders de traditionele, veelkleurige jaarkalender, met daarop een overzicht van vrije dagen en vakanties en 
andere belangrijke evenementen. 

2.6 FEESTEN, VIERINGEN EN PROJECTEN

De school vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan feesten en vieringen die binnen de diverse culturen van de kinderen op onze school een 
belangrijke plaats innemen. De vorm waarin dit gebeurt, wordt bepaald in overleg met diverse betrokkenen binnen de school. 

Jaarlijks organiseert de school ook projecten waarbij alle kinderen van de school betrokken zijn.Voorbeelden hiervan zijn de Kinderboekenweek, de sport- 
en speldagen, de Koningsspelen, de Anniedag en op de laatste dag van het schooljaar een open bak, waarin kinderen, ouders en leerkrachten aan elkaar 
laten zien waar ze goed in zijn of veel plezier aan beleven.
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2.7 DIVERSITEITBELEID OPENBAAR ONDERWIJS AMSTERDAM

De stad Amsterdam kent een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen, culturen en religies. Belangrijk uitgangspunt binnen het openbaar onderwijs is dat 
deze groepen, culturen en religies elkaar met openheid en respect kunnen ontmoeten en samen kunnen leven. De school moet een instituut zijn waar 
leerlingen, ouders en onderwijspersoneel van alle religies en levensbeschouwingen zich welkom en gerespecteerd voelen. 
Het diversiteitbeleid van het openbaar onderwijs in Amsterdam is een onderdeel van het Bovenschoolse Veiligheidsplan, dat u kunt inzien op de website 
van ons schoolbestuur AWBR. 

Pedagogische doelstelling
Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op 
grond van sekse geen onderscheid mag worden gemaakt.

Gedragsregels
Op grond van bovenstaande hanteren we de volgende gedragsregels:
Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben gangbaar fysiek contact met elkaar, b.v.: mannen en vrouwen geven elkaar een hand bij kennismaken
of begroeten. Meisjes en jongens hebben gemengd les en spelen met elkaar. Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar. 
Leerkrachten hebben gesprekken met ouders, zowel met moeders als met vaders. Jongens en meisjes gymmen gezamenlijk, maar krijgen aparte omkleed- 
en douchefaciliteiten vanaf groep 3. Kinderen zowel als volwassenen, mannen en vrouwen, kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken.

Kleding
Vanuit het ministerie is een leidraad voor kleding op scholen opgesteld2.  Als school hanteren wij deze leidraad. Belangrijk uitgangspunt voor openbare 
scholen is dat het dragen van een hoofddoek op het terrein van de openbare scholen toegestaan is, mits gezicht en handen vrij van stof zijn. 
Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan omdat dit de onderlinge communicatie belemmert. 

2 De leidraad voor kleding is te vinden 
op de website: WWW.AMGS.NET
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3.  OnDerwIJS

3.1 GROEPSINDELING EN LESORGANISATIE

Op onze school is het onderwijs in drie bouwen georganiseerd.  De groepen 1 en 2 vormen met elkaar de onderbouw. In deze groepen zitten kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar. De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vormen met elkaar de bovenbouw. 

Vanaf groep 3 zitten de kinderen doorgaans in jaargroepen, met kinderen van hun eigen leeftijd en krijgen ze de leerstof van dat schooljaar aangeboden. 
De directie van de school kan om verschillende redenen besluiten om de samenstelling van een groep te wijzigen. Bijvoorbeeld als er te weinig leerlingen 
zijn in een jaargroep, als in een groep sprake is van een verstoorde sfeer of in het geval de school te maken krijgt met een terugloop in het formatiebudget 
maar wel het aantal kinderen gelijk blijft of groeit. Zo kent de school in dit schooljaar een combinatiegroep 3-4.

3.2 GROEPSGROOTTE

Het schoolbestuur stelt, in overleg met de directie, vast hoeveel kinderen op onze school worden toegelaten. 
De vier onderbouwgroepen hebben bij de start van dit schooljaar gemiddeld 25 leerlingen. De groepen worden aangevuld tot maximaal 30 leerlingen. 
De verwachting is dat dit aantal aan het einde van 2015 wordt bereikt. In januari 2016 wordt een vijfde kleutergroep gestart, een instroomgroep van 
vierjarigen. In de midden- en bovenbouw is de gemiddelde groepsgrootte 25 tot 30 leerlingen. Afwijkingen zijn mogelijk door tussentijdse verhuizingen 
of instroom van kinderen.

3.3 HET ONDERWIJSPROGRAMMA

De veranderende samenleving in combinatie met de veranderende populatie van de school dwingt de school kritisch te kijk naar haar onderwijsprogramma.
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3.3.1 GrOePen 1-2

In de onderbouw werken we met de methode Schatkist. 
Schatkist werkt doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling, van wereld-
oriëntatie tot rekenen. Werken met een methode geeft de mogelijkheid om de autonomie van de leerkacht te behouden en deze tegelijkertijd te verbinden 
met opbrengstgericht werken en een heldere structuur. Bovendien sluit Schatkist goed aan bij de methode Veilig leren lezen die wordt gehanteerd vanaf 
groep 3. Zo waarborgen we een doorgaande leerlijn. 

In het speellokaal wordt door middel van spel en bewegingsspelletjes aandacht besteed aan de lichamelijke opvoeding. Daarnaast krijgen de kleuters één 
keer per week les in het gymnastieklokaal. Wij adviseren ouders om voor hun kind gymschoentjes aan te schaffen, zodat kinderen niet op hun blote voeten 
hoeven te gymmen. Speciale gymkleding is voor de kleuters niet vereist.

3.3.2 GrOePen 3 t/m 8

In de midden- en bovenbouw ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van diverse leermethoden. Natuurlijk verschillen kinderen in het tempo 
waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen in 
op die verschillen. 

21st century skills
Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. Technologie heeft de manier waarop we samenwerken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies 
ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties: zelfsturing, motivatie, doorzetten, samenwerken en reflecteren. Ofwel, de 21st century skills. 
Deze vaardigheden, zoals de hogere denkvaardigheden, bereiden de leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst.

Hogere denkvaardigheden 
De school start een meerjarig ontwikkeltraject, gericht op het aanreiken en ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden, met daarbij vooral aandacht voor de 
hogere denkvaardigheden. Het team krijgt kennis aangereikt en ontwikkelt vaardigheden om uitdagend onderwijs aan te bieden. Daarbij ligt de focus op 
twee punten: de intellectuele uitdaging en het gebruiken van de capaciteiten van de leerlingen. De school kiest er bewust voor om dit aan alle kinderen aan 
te bieden en niet alleen aan de kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
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Het Denklab 
Op de school is in de komende jaren ook een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
van meer dan anderhalf jaar. In het Denklab wordt lesgegeven in drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven. De kinderen leren kritisch naar 
zichzelf te kijken. Zij kiezen hun eigen leerdoelen, waaraan zij gaan werken. 4 kinderen van de Annie MG Schmidtschool participeren dit schooljaar in het 
Denklab.

3.3.3 KunSt&cultuur, SPOrt en VerKeer

In het kader van de brede school is er elk schooljaar een aanbod voor alle leerlingen, zowel onder schooltijd als na schooltijd. De school maakt vanuit haar 
visie op cultuureducatie en het belang dat zij daaraan hecht, bewust ruimte in haar lesrooster om voor alle kinderen een aanbod te verzorgen op het gebied 
van kunst en cultuur en sport. Voor kinderen die meer willen zijn er de naschoolse activiteiten, waarbij de school gebruik maakt van externe docenten, maar 
ook van ouders en docenten van de school zelf. De school is een groot voorstander van samenwerking met ouders op dit gebied. Het betreft ouders die over 
bewezen inhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten om met kinderen te werken en deze kennis over te dragen. 

Het inrichten van een doorgaande ontwikkelingslijn is een vaste component van de brede school. Het draagt bij aan het streven van de school om kinderen 
de kans te geven zich in competenties te verdiepen en in te excelleren. De komende jaren zetten we twee leerlijnen op: muziek en beeldende vorming. 

Doorlopende leerlijn muziek
Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, het uiten van emoties en het vormgeven ervan. Het bevordert coöperatief samenwerken en de waar-
dering van elkaar en elkaars verschillen. Muziek past bij onze visie dat wij een brede vorming van kinderen willen bieden, die een stevige basis legt om later 
in de maatschappij te kunnen functioneren en voor verdere ontwikkeling. 
De school streeft er naar om de groepsleerkracht in deze doorgaande leerlijn te scholen op het kunnen geven van basismuzieklessen en daartoe voldoende 
handelingsvaardigheden te laten ontwikkelen.

Doorlopende leerlijn beeldende vorming
In schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een pilot voor deze leerlijn in nauwe samenwerking met WG Kunst. Vanaf dit schooljaar bouwen we de lijn verder 
uit. De leerlingen bezoeken jaarlijks de Hermitage (groepen 4,5,6), bezoeken de kunstuitleen (groep 1,2), maken een rondje atelierbezoek op het WG terrein 
en gaan naar een expositie van WG Kunst in het kader van de Kinderboekenweek. Ook is er een jaarlijks filmproject voor de groepen 5 t/m 8.  
De kinderen krijgen van hun leerkracht of van een externe vakleerkracht les in tekenen en handvaardigheid
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Bewegingsonderwijs
De kinderen krijgen daarom twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hierbij is het dragen van gymkleding verplicht. 
Een korte of makkelijk zittende broek zonder ritsen of knopen en een T-shirt of gympakje voldoet. 

Verkeer
In de groepen 5 t/m 8 werken wij met het speciaal voor Amsterdam ontwikkelde programma Tussen School en Thuis. Online lesmateriaal dat uitgaat van de 
verkeerssituatie rondom onze eigen school. Zo krijgen leerlingen meer inzicht en leren ze omgaan met alledaagse gevaarlijke situaties. Bovendien zijn de 
digitale verkeerslessen uistekend geschikt ter voorbereiding op het theoretisch en practisch verkeersexamen dat de kinderen in groep 7 (theorie) en in groep 
8 (praktijk) afleggen. De leerlingen van groep 8 krijgen aan het einde van het schooljaar uitleg over de route die zij straks moeten fietsen naar de school voor 
voortgezet onderwijs. 

Artis
Alle klassen van de school bezoeken ieder schooljaar Artis.

3.3.4 ICt
AWBR streeft naar hoge onderwijskwaliteit. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs houdt rekening met de (deels nog niet ontdekte) individuele mogelijkheden 
van een kind. Ook streeft AWBR naar optimale communicatie tussen mensen. Niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om begrip te krijgen voor elkaars 
wijze van handelen. Tot slot stimuleert AWBR vaardigheden die kinderen een goede basis geven voor een plek die ertoe doet in de maatschappij. Om deze 
drie doelen te kunnen realiseren is informatie- en communicatietechnologie (ICT) een onmisbare voorwaarde. 

AWBR is van mening dat ICT een sensationele rol gaat spelen in de manier waarop kinderen op hun niveau lesstof aangeboden krijgen en verwerken. 
De manier van lesgeven gaat veranderen.Onderzoek toont aan dat de juiste inzet van ICT in het onderwijs ervoor zorgt dat de motivatie van leerlingen 
toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. ICT dient een integraal onderdeel van het onderwijs te zijn. 

Onze school is aangesloten op BOA, een snelle breedband verbinding en beschikt door het hele gebouw over WIFI. Alle groepen beschikken over een 
zogenaamde PC Plusopstelling, bestaande uit vier werkplekken. Deze zijn op daarvoor speciaal voor de school gemaakte computertafels gemonteerd. 
De computer wordt ingezet bij kinderen die herhaling van bepaalde leerstof nodig hebben of als uitdaging voor leerlingen die meer aankunnen.
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Internetprotocol
Alle leerlingen van groep 4-8 ondertekenen aan het begin van het schooljaar een internetprotocol met daarin de regels waaraan elk kind zich moet houden 
als het op school op internet bezig is.Door dit formulier te ondertekenen laat het kind zien dat het akkoord gaat met de regels. 

De leerkrachten gaan ervan uit dat het kind zich aan de ondertekende regels houdt. Voorafgaand aan de ondertekening wordt de tekst in de nieuwsbrief van 
de school opgenomen zodat ouders ook op de hoogte van de inhoud zijn. Het protocol is ingevoerd om te voorkomen dat kinderen problemen krijgen door 
het gebruik van internet op school.

3.3.5 GeBruIKte metHODen

Groep 1-2:                    Schatkist

Groep 3 t/m 8:
Taal:                    Taal op Maat
Aanvankelijk lezen:                                    Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen:                  Estafette
Spelling:                                                        Spelling op Maat
Rekenen:                                                        Alles telt (vernieuwde versie) 
Geschiedenis:                                     Argus Clou
Aardrijkskunde:                                     Argus Clou
Kennis der Natuur:                                     Argus Clou
Begrijpend lezen:                                     Nieuwsbegrip XL
Schrijven:                                     Pennenstreken
Engels:                                                        Take it easy 
Verkeer:                                        Groep 3 en 4: Stap Vooruit  
                                                                                  Groep 5  t/m 8: Tussen School en Thuis
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3.3.6 ScHOOlZWemmen en ScHOOltuInen

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 neemt de school niet langer deel aan het schoolzwemmen. Reden is dat het aantal leerlingen zonder zwem-
diploma in groep 5 minder dan 25% is van het totaal aantal leerlingen in deze groep. De formatieve druk is dan niet meer in verhouding tot het aantal 
leerlingen zonder diploma. Dit besluit is genomen met instemming van de medezeggenschapsraad van de school en volgens het protocol zoals opgesteld 
door het bestuur van de school. Ouders van kinderen in groep 5 die bij de start van het schooljaar nog geen zwemdiploma bezitten wordt gewezen op 
initiatieven die door Amsterdam worden aangeboden, zoals het Jeugdsportfonds en de scholierenvergoeding. 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam ( DMO) verzorgt voor kinderen zonder zwemdiploma tijdens de verschillende schoolvakanties gratis 
zwemlessen. Diverse leerlingen van onze school hebben op deze wijze hun zwemdiploma weten te behalen. Opgave voor deze lessen kan bij de leerkracht 
of directie. Ieder jaar zal opnieuw bekeken worden of er minder dan 25% leerlingen zijn in groep 5 zonder zwemdiploma. 

In groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De kinderen verzorgen een eigen stukje tuin en nemen de opbrengst mee naar huis. De lessen bestaan uit 
een drietal binnenlessen aan het begin van het schooljaar en buitenlessen zodra het weer dit toestaat. Deze lessen sluiten we aan het begin van groep 7 af. 

3.3.7 VOOrZIenInGen In Het ScHOOlGeBOuW

Naast de klaslokalen zijn er nog andere voorzieningen in het gebouw.

Schoolzaal
Op de eerste verdieping bevindt zich een grote schoolzaal die gebruikt wordt bij evenementen voor de gehele school. In de aula vindt u de bibliotheek met 
een collectie lees- en informatieboeken. Tevens bevindt zich hier de mediatheek. 

Ouderkamer
Op de benedenverdieping, bij de kleuterafdeling, bevindt zich de ouderkamer. Hierin vinden allerlei activiteiten voor, door en met ouders plaats. 
U moet hierbij denken aan koffieochtenden, themaochtenden, en activiteiten die in samenwerking met andere organisaties worden uitgevoerd.
Zo worden er taallessen gegeven voor ouders die het Nederlands niet machtig zijn. De lessen richten zich op het vergroten van kennis over de Nederlandse 
taal en tevens op zaken die betrekking hebben op de school, zoals het ontwikkelen van vaardigheden om een gesprek met de leerkracht van uw kind te 
hebben. Ook komen leerinhouden van de verschillende leerjaren aan de orde. Ouders die graag taallessen willen volgen, die ideeën hebben voor een 
activiteit of zelf iets willen organiseren, kunnen contact opnemen met de oudercontactpersoon.
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Een ander voorbeeld is de opvoedwinkel, die naast het geven van informatie over bepaalde opvoedingsproblemen ook samen met de ouders hierover 
in gesprek gaat. Activiteiten in de ouderkamer worden aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief. 

Orthotheek
De school heeft een werkruimte voor de intern begeleider(s). Deze bevindt zich op de benedenverdieping. In de ruimte bevindt zich tevens de orthotheek. 
Dit is een verzameling materialen die gebruikt kan worden bij het onderwijs aan kinderen die meer zorg nodig hebben.

Gymlokaal
Op de eerste verdieping bevindt zich het gymlokaal. Alle leerlingen van de school maken hiervan gebruik.

Speellokaal
Voor de peuters en kleuters is er op de benedenverdieping een speellokaal.

Directiekamer
Op de eerste verdieping vindt u de ruimte waar de directie zit. De directie is over het algemeen dagelijks bereikbaar. Mocht u iets belangrijks willen 
bespreken, dan is het beter om een afspraak te maken, zodat er voldoende tijd uitgetrokken kan worden om met u te spreken.

3.4 VOORSCHOOL

Sinds 1 januari 2005 vormt de school, samen met peuterspeelzaal Poppejans, de Voorschool Annie M.G. Schmidt. Een Voorschool is een voorziening voor 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met de bedoeling om de ontwikkeling van kinderen, met name op het gebied van taalvaardigheid, te stimuleren en 
die op speelse wijze te bevorderen. De peuterspeelzaal is een prachtige ontwikkelingsplek voor alle kinderen en een prettige voorbereiding op de basis-
school. De school werkt hierbij samen met Combiwel, een welzijnsinstelling die het beheer heeft. 

Poppejans is verdeeld in twee groepen:  Elke groep bezoekt 2 ochtenden en 2 middagen de speelzaal. Voor aanmelding op de peuterspeelzaal kunt u contact 
opnemen met het bedrijfsbureau van Combiwel, Wibautstraat 129, 9e etage, 1091 GL Amsterdam, telefoon 020 575 4700. U kunt daar een informatie- en in-
schrijfpakket aanvragen, maar u kunt ook gewoon een keertje binnenlopen bij de peuterspeelzalen om u te oriënteren en ter plaatse uw kind in te schrijven. 
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4. AAnnAMebeLeID, LeerpLICHt, SCHOrSInG

4.1 AANNAMEBELEID EN TOELATINGSPROCEDURE

Stedelijk toelatingsbeleid 
Het Stedelijk Toelatingsbeleid houdt in dat er één systeem is waarmee kinderen in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden op ruim 200 
Amsterdamse basisscholen. Ouders kunnen zich in één keer aanmelden bij verschillende basisscholen.
Voor wie geldt het Stedelijk Toelatingsbeleid?
Vanaf het schooljaar 2014/2015 start het Stedelijk Toelatingsbeleid. Dit betekent dat kinderen die geboren zijn op of na 1 juli 2011 onder dit beleid vallen.

In het kort
Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding en inschrijving. 
Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind 
vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de 
tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De plaatsing gebeurt vervolgens door de gemeente: automatisch op basis van de aangegeven voor-
keuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor 
hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school.

Voorrang op een school
Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. 
Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.Nl/schoolwijzer voor een overzicht.

Voorrangsregels
Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen 
is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:

•	 Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt; 
•	 Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool; 
•	 Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool; 
•	 De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
•	 Het kind heeft de school als voorrangsschool.
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niet-deelnemende scholen
Ruim 200 scholen doen mee aan het stedelijk toelatingsbeleid. Een aantal scholen in Amsterdam Centrum en Zuid doen niet mee. Zij hebben hun eigen toe-
latingsbeleid. Wilt u uw kind inschrijven voor één van deze scholen? Neem dan contact op met deze scholen voor meer informatie over hun toelatingsbeleid.

Voordelen van een stedelijk toelatingsbeleid
Eén systeem voor de hele stad:  
heldere afspraken over aanmelding en inschrijving maakt het makkelijker voor ouders om hun kinderen aan te melden voor de basisschool.
Beter zicht op benodigde capaciteit: 
Dit systeem zorgt ervoor dat er geen dubbele inschrijvingen meer komen op scholen. Hierdoor zijn scholen beter in staat om in te schatten hoeveel 
leerlingen zij kunnen verwachten in het nieuwe jaar, om zo bijvoorbeeld tijdig extra capaciteit te organiseren. 

Aanmelding op school
Zodra wij weten of uw kind bij ons op school een plaats krijgt, wordt u door de directie uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek. Hierin wordt met u 
besproken in welke groep uw kind komt, op welke dagen uw kind mag komen wennen en wanneer hij of zij definitief op school komt.  Als uw kind een 
aantal weken op school zit, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
De leerkracht weet dan wat meer over uw kind om met u een uitwisseling van eerste indrukken te kunnen hebben.

Plaatsing van leerlingen ouder dan vier jaar 
Kinderen die op het moment van aanmelding ouder dan vier jaar zijn, kunt u aanmelden bij de directie van de school.
Als uw kind eerder op een andere school gezeten heeft, dient u ons het dossier van uw kind te overhandigen of toestemming te geven dit dossier bij de 
andere school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de school waar uw kind eerder gezeten heeft om informatie over uw kind te krijgen. Zo voor-
komen wij dat uw kind op de verkeerde plaats terechtkomt.

Vertrek naar een andere school
Mocht uw kind onze school verlaten, dan vragen wij u dit bij de directie te melden. Als het niet om een verhuizing gaat maar om een andere reden, dan zou 
de directie in een gesprek met u graag horen wat de reden hiervoor is. De school stelt voor uw kind een onderwijskundige rapportage op en stuurt die naar 
de nieuwe school. Daarom is het belangrijk dat u altijd de naam en het adres van de nieuwe school doorgeeft.

Voor informatie over onze school kunt 
u ook terecht op:  
 
www.scholenopdekaart.nl 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer



SCHOOLGIDS 2015 - 2016

24

SCHOOLGIDS 2015 - 2016

4.2 SCHORSING EN VERWIJDERING VAN EEN LEERLING

In heel bijzondere gevallen kan een leerling geschorst worden voor een bepaalde tijd en in heel extreme gevallen kan een leerling worden verwijderd van 
school. Het bestuur (of een daartoe gevolmachtigde persoon) van een school is verantwoordelijk voor de procedure bij schorsing en verwijdering.
Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn tot een verregaande strafmaatregel: schorsing. Voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel en voor 
een betere toekomst voor de leerling zelf kan het wenselijk zijn dat er een andere school wordt gezocht. De school past dan de procedure bij schorsing toe.

Aanleidingen voor een schorsingsbesluit kunnen zijn:
•	 bedreiging	door	ouder(s)/verzorger(s);
•	 herhaalde	les-/ordeverstoringen;
•	 wangedrag	tegenover	leerkrachten	en	/of	medeleerlingen;
•	 diefstal,	beroving,	afpersing;
•	 bedreiging;
•	 geweldpleging;
•	 gebruik	van	alcohol	of	drugs	tijdens	schooltijden;
•	 handel	in	drugs	of	gestolen	goederen;
•	 bezit	van	wapens	of	vuurwerk.

Hierbij gelden bij de volgende regels:
•	 In	geval	van	schorsing	wordt	de	leerling	voor	de	rest	van	de	dag	de	toegang	tot	de	school	ontzegd;
•	 Tenzij	redelijke	gronden	zich	daartegen	verzetten	worden	de	ouder(s)/verzorger(s)	onmiddellijk	van	het	incident	en	de	maatregel	gemotiveerd	op	
          de hoogte gebracht. (Als de ouders niet te bereiken zijn, is het verwijderen uit de klas en opvang elders nog een oplossing);
•	 De	maatregel	kan	eenmaal	worden	verlengd	met	1	dag.	Daarna	kan	de	leerling	worden	geschorst	voor	maximaal	1	week	(5	schooldagen).	
 In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te  
 nemen met de ouder(s)/verzorger(s);
•	 De	ouder(s)/verzorger(s)	worden	zo	spoedig	mogelijk	op	school	uitgenodigd	voor	een	gesprek.	Hierbij	is	de	groepsleerkracht	en	een	lid	van	de	
 directie van de school aanwezig;
•	 Van	het	incident	en	het	gesprek	met	de	ouders	wordt	een	verslag	gemaakt.	Dit	verslag	wordt	door	de	ouders	voor	gezien	getekend	en	in	het	
 leerlingendossier opgeslagen; 



SCHOOLGIDS 2015 - 2016

25

SCHOOLGIDS 2015 - 2016

•	 Bij	schorsing	voor	langer	dan	een	dag	moet	de	directeur	van	de	school	de	leerplichtambtenaar	en	de	inspectie	schriftelijk	en	met	opgave	van	
 redenen van dit feit in kennis stellen;
•	 De	schorsing	kan	alleen	worden	toegepast	na	goedkeuring	door	de	directie	van	de	school.
•	 De	maatregel	wordt	na	toepassing	geregistreerd	in	het	incidenten	registratiesysteem;
•	 De	maatregel	wordt	na	toepassing	schriftelijk	gemeld	aan	het	schoolbestuur;
•	 Na	de	schorsingsperiode	en	gesprek	met	de	ouders(s)/verzorger(s)	wordt	de	leerling	weer	tot	de	lessen	toegelaten;
•	 Een	schorsing	kan	meerdere	malen	voor	dezelfde	leerling	worden	toegepast	als	er	sprake	is	van	een	nieuw	incident;
•	 Zolang	een	leerling	op	school	is	ingeschreven	is	de	school	verplicht	de	leerling	onderwijs	te	geven.	Dat	kan	ook	betekenen	dat	een	leerling	
 huiswerk mee naar huis krijgt.

Tegen de schorsingsbeslissing kunt u bezwaar aantekenen. Het schoolbestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

De procedure bij verwijdering kan plaatsvinden op grond van herhaalde en voortdurende gedragsproblemen waarbij gebleken is dat meerdere schorsingen 
bijvoorbeeld niet het beoogde effect hebben, of een zeer ernstige aangelegenheid, zoals geweld, ernstige ordeverstoringen en diefstal.

Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling 
toe te laten, er geldt een resultaatsverplichting.

Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring 
van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen vereist.

Onderwijsgeschillencommissie
Onze school is op basis van de Wet aangesloten bij deze commissie die valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).
Als u het niet eens bent met de verwijdering van uw kind, dan kunt u daar terecht. Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een 
oordeel uit over de beslissing tot verwijdering.
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Wanneer u als ouder bij het AWBR schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen de verwijdering, dan moet het schoolbestuur het oordeel van de commissie 
af wachten voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan ouders als aan de 
commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de 
beslissing vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat de bestuursrechter.
Bij de rechter kan ook een spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen.

Verder kunnen aan deze commissie, naast geschillen over verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteu-
ning behoeven en de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief van een leerling worden voorgelegd.

4.3 LEERPLICHT

Alle kinderen zijn leerplichtig van 5 tot 16 jaar. Hierna volgt nog een voortgezette leerplicht voor jongeren tot 18 jaar die op hun 16e nog geen start-
kwalificatie (diploma) hebben. De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Regelmatig schoolbezoek is ook voor kinderen van deze leeftijd 
van belang. Wij vragen u daarom ook voor uw vierjarige kind terughoudend te zijn in het opnemen van extra vakantiedagen.
Voor de regels omtrent het eventueel opnemen van extra verlof verwijzen wij u naar het praktisch gedeelte van deze gids, punt 4.

Als er een leerling geschorst of verwijderd 
wordt, gaat dat volgens het vastgestelde 
AWBR protocol ‘Schorsing en Verwijdering 
van leerlingen’. 
Dit protocol is een onderdeel van het AWBR 
schoolveiligheidsplan dat u kunt vinden op 
de website van ons school-
bestuur:  www.awbr.nl
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5. ZOrG VOOr KInDeren

5.1  VERANTWOORDELIJKHEID 

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen directie en bestuur is vastgelegd in een directiestatuut. De directie en het MT vormen samen de school-
leiding. Op onze school vervullen de leden van het managementteam een direct leidinggevende rol. Zij worden daartoe getraind en gefaciliteerd. Deze 
stuurgroep heeft maandelijks overleg. De directeur is eindverantwoordelijk. 

5.2  ZORG VOOR KINDEREN EN INTERNE BEGELEIDING

Op onze school is een Intern Begeleider (IB-er) aangesteld. De IB-er volgt het proces van de leerling-zorg en bewaakt het aanbod en de continue lijn in de 
school. De IB-er ondersteunt de groepsleerkrachten bij het kijken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen en adviseert bij het 
nemen van maatregelen. De IB-er coördineert ook de begeleiding van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

De werkwijze van leerkrachten wordt, voor een aantal vakken, vastgelegd in groepsplannen, waarbij rekening gehouden wordt met een driedeling in 
niveaus. Mocht de leerkracht niet voldoende tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van een individuele leerling, dan kan de IB-er 
betrokken worden bij de gesprekken met de ouders. 

Dit geldt zowel bij leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek, als bij leerlingen met een cognitieve voorsprong. In overleg met leerkracht en ouders 
wordt bekeken welke ondersteuning nodig is en of deze ondersteuning haalbaar is in de groep. In uitzonderlijke situaties kan begeleiding door de Remedial 
Teacher (RT-er) ingezet worden. Voor deze leerlingen wordt een individueel handelingsplan opgesteld. 

In sommige gevallen is nader onderzoek gewenst. In dat geval kan er besloten worden tot het inschakelen van een externe deskundige. Momenteel maken 
wij hiervoor gebruik van Steunpunt West.

Voorts onderhoudt de IB-er contacten met externe instanties, zoals de Ouder & Kind adviseur (OKA) , de jeugdgezondheidszorg (GGD), de logopedist, enzo-
voort. Zij zijn de schakel tussen hulpverlening en de school. De IB-er heeft twee wekelijks overleg met de directeur. Tevens adviseert  zij de directeur op het 
gebied van inhoudelijk onderwijsbeleid, met name op het gebied van de begeleiding van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
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5.3 ZORGSTRUCTUUR

De gesprekken en vergaderingen die we binnen de school houden om ons onderwijs en onze zorg aan de leerlingen te optimaliseren staan beschreven in de 
zorgstructuur, welke terug te vinden is in het zorgplan dat in te zien is bij de IB-er. 

5.3.1 GrOePS- en leerlInGenBeSPreKInG

De IB-er heeft drie keer per schooljaar overleg met de leerkrachten over de ontwikkeling van de leerlingen tijdens de zogenaamde groeps-/leerlingenbespre-
kingen. In deze besprekingen wordt nagegaan of het groepshandelingsplan effect heeft en of er aanpassingen nodig zijn. Verder wordt gekeken op welke 
andere gebieden er eventueel nog ondersteuning nodig is. Dit kan betrekking hebben op de leerling zelf, maar ook op eventuele ondersteuning van de 
leerkracht of in de thuissituatie.

5.3.2 ZOrGBreeDteOVerleG

Daarnaast heeft de school 4-6 keer per jaar een zorgoverleg. Hieraan nemen, naast de orthopedagoog en ouder & kind adviseur, ook de schoolarts en de 
leerplichtambtenaar deel. De directeur van de school zit dit overleg voor. Er wordt gesproken over kinderen waarbij er sprake is van multidisciplaire proble-
matiek in de dirverse leefgebieden van een leerling. Er wordt aan ouders meegedeeld wanneer hun kind besproken wordt. De inhoud van de besprekingen 
wordt vertrouwelijk behandeld. Over het algemeen zal het zo zijn dat ouders op de hoogte zijn van het gegeven dat er zorgen bestaan over de ontwikkeling 
van hun kind door de informatie die zij van de groepsleerkracht of intern begeleider krijgen.

5.3.3 OPBrenGStVerGADerInG

Drie maal per jaar wordt er zowel op groepsniveau als op schoolniveau gekeken naar de opbrengsten van de toetsrondes. Dit stelt ons in staat om het didac-
tisch handelen of het leerstofaanbod bij te stellen. In deze opbrengstvergaderingen wordt nagegaan of de doelen die gesteld zijn door de leerkracht en de 
school ook daadwerkelijk behaald zijn.
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5.3.4 OuDer & KInDADVISeur

Op alle scholen in Amsterdam is sinds januari 2015 een ouder & kindadviseur aangesteld voor ongeveer 8 uur per week. 
De ouder & kindadviseur van de Annie MG Schmidt school is Mary Bruijn (voor contactinformatie, zie praktisch gedeelte van deze gids)
De ouder & kindadviseur:

•		 Ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen; hij of zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school, thuis,  
                   op een Ouder & Kindcentrum (OKC) of op een andere locatie in de wijk;
•		 Participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het Zorgbreedteoverleg en heeft overleg met de intern begeleider;
•		 Werkt nauw samen met de IB-er en de leerkrachten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag  
 hebben over een leerling;
•		 Zorgt, als er toestemming is van ouders, voor terugkoppeling aan de school over hulptrajecten, zodat de school kan bepalen wat daarvan  
 eventuele gevolgen zijn voor het onderwijsprogramma;
•		 Maakt deel uit van een ouder- en kindteams waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezond-  
  heid; deze expertise wordt ingebracht door de andere ouder- en kindadviseur, jeugdartsen, -verpleegkundigen en -psychologen in het team;
•		 Schakelt, in overleg met ouders, specialistische hulp in als dat nodig is;
•		 Roept de hulp in van Samen DOEN in de buurt bij gezinnen met meervoudige problematiek, die niet zelfredzaam zijn.

5.4 LEERLINGVOLGSYSTEEM

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ontwikkeling en capaciteiten.
Door middel van een digitaal leerlingvolgsysteem (ParnasSys) en de leerkracht worden de ontwikkelingen van de kinderen en hun schoolse prestaties nauw-
keurig geregistreerd en gevolgd. Dit gebeurt zowel door toetsing met methodegebonden toetsen als door toetsing met CITO toetsen (methode onafhanke-
lijke toetsen). We werken ook met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling – VISEON (ontwikkeld door CITO). De uitslagen van de 
toetsen worden besproken tijdens de opbrengstvergaderingen. Op deze manier krijgen we een compleet beeld van elk kind met alle vorderingen door de 
jaren heen. Dankzij het leerlingvolgsysteem beschikken we altijd over een actueel beeld van de vorderingen, die zowel op groeps- als op individueel niveau 
geanalyseerd en besproken worden in een overleg met leerkracht en intern begeleider. Bij deze bespreking worden afspraken gemaakt voor aanpak van 
uitval naar boven en naar beneden. De uitkomsten vormen het uitgangspunt voor het opstellen van groepsplannen. In de overdracht naar een volgende 
leerkracht wordt specifiek aandacht besteed aan de groepsplannen en het doorstarten hiervan in het volgende schooljaar.
Op schoolniveau worden de vorderingen door directeur en IB-er geanalyseerd. Hierdoor kunnen we adequaat handelen. Zo kunnen we op transparante 
wijze verantwoording afleggen over alle opbrengsten van ons onderwijs aan ouders, het schoolbestuur en de onderwijsinspectie.
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5.5  DIGITALE LEERLING DOSSIERS

In de digitale leerling-dossiers (als onderdeel van ParnasSys) worden o.a. persoonsgegevens, verslagen van leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, 
onderzoeksrapporten en observatieverslagen bewaard. Deze dossiers worden beheerd door de leerkracht en de intern begeleiders. De gegevens in de 
leerling-dossiers zijn vertrouwelijk. Op dit moment kunt u in het zgn. ouderportaal nog slechts de NAW gegevens inzien. Het portal wordt in de komende 
periode verder opengesteld voor de ouders, waarbij de school inzage geeft in gespreksverslagen, toetsscores en handelingsplannen.

5.6  RAPPORTAGE 

Het team van brede school Annie MG Schmidt legt een sterk accent op zowel het pedagogisch als didactisch handelen. Daarbij volgen we de kinderen 
systematisch en op adequate wijze op zowel didactisch gebied als op het gebied van de sociale emotionele ontwikkeling. Wij informeren de ouders regelma-
tig over de leerresultaten en het wel en wee van hun kinderen. Ouders zijn een belangrijke samenwerkingspartner en informatiebron. Een goed contact met 
ouders is dus essentieel. 

Drie keer per jaar wordt u op school uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Het eerste gesprek is eind september, begin oktober, dit is een startgesprek 
zonder rapport. In dit gesprek wordt met u gesproken over de onderwijsbehoeften van uw kind voor de verschillende leergebieden, zoals deze in de groeps-
plannen zijn benoemd. Ook uw eigen rol als ouder kan in het gesprek aan de orde komen. Tijdens het tweede en derde gesprek gaat het om een schriftelijke 
rapportage. Ook dan worden naast de schoolresultaten het gedrag en de werkhouding van uw kind besproken. Tevens kan er informatie worden uitgewis-
seld over de situatie thuis. In de groepen 5 t/m 8 is het belangrijk dat uw zoon/dochter bij deze gesprekken aanwezig is. Voor de gesprekken kunt u zich 
intekenen in de klas van uw zoon/dochter. De school beschouwt het als vanzelfsprekend dat u op deze gesprekken aanwezig bent. 
Bij verhindering kunt u met de leerkracht een nieuwe afspraak maken. 

Wanneer u niet op het gesprek verschijnt, krijgen u en uw kind geen rapport mee naar huis.  Bij het allereerste rapport krijgt u als ouders eenmalig een ring-
band, waarin u gedurende de hele schoolloopbaan van het kind de nieuwe bijlagen kunt bewaren. Daardoor ontstaat er een map met meerdere rapporten. 
Dit zorgt na 8 jaar basisonderwijs voor een totaalbeeld. Als er tussentijds aanleiding is om met u over uw kind te spreken, dan nodigt de leerkracht u uit. 
Als u contact wenst te hebben met de leerkracht, dan kunt u hiervoor een afspraak na schooltijd maken.

Voor de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 geldt een aparte procedure (kernprocedure) in verband met het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.
(zie punt 5.6.2)
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5.6.1  OVerGAnG nAAr een VOlGenDe GrOeP

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in een zelfde tempo. Sommige leerlingen hebben langere tijd nodig om zich bepaalde zaken eigen te maken en ande-
ren hebben een voorsprong in de ontwikkeling. Het kan gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook om de cognitieve ontwikkeling, de taak-
gerichtheid/werkhouding en de concentratie. Daarom is het soms nodig dat een kind een jaar langer in een groep blijft.

Jaarlijks bespreken wij de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor kleuterverlenging of zittenblijven. Mocht een leerkracht vinden dat er sprake 
zou moeten zijn van verlenging van de onderbouw of van een doublure (midden- en bovenbouw), dan gaat deze daar tijdig over in gesprek met ouders en 
IB-er. Dit gebeurt uiterlijk in mei. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het besluit ligt bij de directeur. Voor de kinderen met uitsluitend hoge scores 
heeft de school extra aandacht in de vorm van een aangepast leerstofprogramma. We hebben gekozen voor verbreding van het leerstofaanbod en schrap-
pen in het standaard les aanbod. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende uitdaging vinden in de leerstof en dat ook zij ‘leren leren’ hebben we 
binnen onze zorgstructuur ruim aandacht voor deze groep.

5.6.2 BeGeleIDInG VAn KInDeren nAAr Het VOOrtGeZet OnDerWIjS VIA De KernPrOceDure

Als de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed gaat, is de kans groter dat de schoolloopbaan van uw kind succesvol verloopt. 
Daarom hebben alle Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onder-
wijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde ´kernprocedure´. Daarin staat onder meer welk toelatingsbeleid scholen mogen voeren. Ouders van 
de groepen 8 krijgen een folder met informatie over de kernprocedure.

Alle scholen moeten zich aan deze afspraken houden. Mede door het verplaatsen van de eindtoets naar april 2015, is de kernprocedure ingrijpend 
veranderd. Daarnaast wordt er in Amsterdam voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen.
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Kernprocedure 2015-2016:
•	 Het basisschooladvies wordt leidend en bindend en krijgt daarmee de status van basisschoolbesluit 

•	 De score van de centrale eindtoets wordt niet meer benut in de eerste fase van de aanmelding op het VO. De uitkomst van de centrale eindtoets krijgt 
de status van ‘second opinion’. Bij het schooladvies vormen niet alleen de leerprestaties van het kind het uitgangspunt, maar ook interesse, inzet, 
motivatie, werkhouding, enzovoort. Dit advies kan niet door de ouders gewijzigd worden: het is en blijft het advies van de school. Als de score van de 
Cito-eindtoets hoger is dan verwacht, zal de school het advies heroverwegen. 

•	 Het basisschooladvies wordt ondersteund met een vaste set van leerlingvolgsysteem gegevens nl de tussentijdse toetsresultaten van midden groep 6, 7 
en	8	en	de	toetsresultaten	van	eind	groep	6	en	7•	Het	VO	neemt	geen	toelatingstoetsen	of	–	examens	af	bij	de	leerlingen. 

•	 In het nieuwe systeem van matching vullen ouders een voorkeurslijst in met meerdere VO scholen (1e, 2e en 3e keus). 

•	 Aan het eind van de procedure (in juni 2016) wordt er voor alle leerlingen gelijktijdig een match worden gemaakt. 

•	 In juni 2016 is bekend op welke school voor VO de leerling geplaatst is.

5.7 NIEUWE TUSSENTIJDS AANGEMELDE LEERLINGEN

Bij een aanmelding van een leerling van een andere school bijvoorbeeld na een verhuizing, vindt een gesprek plaats tussen de directeur en de ouders. 
Daarna wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. Gegevens over het functioneren van het kind worden uitgewisseld zoals een overzicht 
van het leerlingvolgsysteem en een uitgebreid onderwijskundig verslag. Daarnaast doet de intern begeleider een intake met het kind. Op deze manier 
proberen we zo zorgvuldig mogelijk te kijken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden.
In principe worden alle leerlingen toegelaten tot onze school, tenzij de school niet kan voorzien in de specifieke behoeften van het kind. Het kan voor-
komen dat er sprake is van uitzonderlijke en/of zware problematiek waarvoor wij niet over de juiste begeleidingsmogelijkheden beschikken. Uitgangspunt 
bij plaatsing van een leerling is in de eerste plaats: kunnen we het kind de begeleiding bieden die het nodig heeft? Daarbij wordt gekeken naar factoren als: 
de groepsgrootte, het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in een groep, de mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele 
begeleiding, de omvang en aard van de ambulante begeleiding, de deskundigheid en inzet van de leerkrachten, de aanwezigheid van een remedial teacher, 
afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. 
De grenzen aan wat we kunnen bieden, hebben we vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is in te zien bij de directie.

Voor informatie over VO-scholen 
en de kernprocedure: 

WWW.SCHOLENOPDEKAART.NL
WWW.SCHOOLKOMPAS.NL
WWW.GEMEENTEAMSTERDAM.NL



SCHOOLGIDS 2015 - 2016

33

SCHOOLGIDS 2015 - 2016

5.8 PASSEND ONDERWIJS

5.8.1 PASSenD OnDerWIjS: WAt BeteKent Het?

Het idee achter passend onderwijs is dat scholen goed kunnen omgaan met de verschillen tussen kinderen en dat er binnen Amsterdam een dekkend 
aanbod is voor elk kind. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. 
Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht 
een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Bij voorkeur worden kinderen zoveel mogelijk in het 
reguliere basisonderwijs begeleid. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsonder-
steuning coördineert op de school. Daar krijgen de schoolbesturen ook meer geld voor. 
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend 
onderwijs kan bieden. Dat kan tijdelijk of permanent zijn. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkings-
verband wordt afgegeven. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 
het best passend is bij uw kind.

5.8.2 ZOrGPlIcHt en SAmenWerKInGSVerBAnD

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Het schoolbestuur heeft daarmee een zogenaamde ‘zorgplicht’. Scholen zijn verantwoorde-
lijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat betekent niet dat ouders er recht op hebben dat dat op die 
school gebeurt. De school kan simpelweg geen plaats hebben. Het kan ook zijn dat de school de juiste ondersteuning niet kan bieden. De zorgplicht zegt 
dan dat het schoolbestuur moet zorgen voor een school die dat wel kan. Elke school moet natuurlijk wel kunnen aantonen wat het onderneemt om zoveel 
mogelijk kinderen te kunnen begeleiden.

Om de afstemming goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen er-
voor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de 
basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het ondersteuningsplan van ons samenwer-
kingsverband1. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet passend 
onderwijs of passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl of www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Verder kunt u ook contact zoeken met de directeur.

1Te downloaden via:
www.swvamsterdamdiemen.nl
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5.8.3 De rOute VOOr PASSenDe BeGeleIDInG

De route om de passende begeleiding te krijgen, bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1. 
De leerkracht kan bieden wat uw kind nodig heeft. De leerkracht bespreekt met u de ontwikkeling in 10-minutengesprekken en eventueel tussentijds. 
De leerkracht is erop toegerust om in de organisatie en de manier van uitleggen rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Dit maakt hij/zij 
inzichtelijk in een groepsplan.

Fase 2. 
De leerkracht merkt dat het basisaanbod voor uw kind niet goed werkt. Dit wordt met u besproken en met de intern begeleider. Samen met u wordt bekeken 
welke aanpak wel succes zou kunnen hebben en u wordt vervolgens betrokken bij de voortgang.

Fase 3. 
De leerkracht vertelt u dat de aanpak of aanpakken in fase 2 niet goed genoeg hebben gewerkt. Elke school werkt met een ondersteuningsteam. Dit team 
kan  bestaan uit de ouder(s), de directeur, intern begeleider, leerkracht, specifieke deskundigen van Steunpunt West of het Samenwerkingsverband Amster-
dam Diemen. Zij bespreken samen met u de stappen die nu gezet moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn. Het kan ook zijn dat gewerkt 
gaat worden met extra begeleiding in de vorm van een zogenaamd ‘onderwijsarrangement’. Het ondersteuningsteam zal ook in de gaten houden wat het 
effect van het onderwijsarrangement is.

Fase 4. 
In een gesprek wordt u verteld dat het onderwijs in de klas aangevuld met extra begeleiding (onderwijsarrangement) niet de passende begeleiding is voor 
uw kind en dat de school in deze situatie “handelingsverlegen” is. Er zal bekeken moeten worden welke andere basisschool of speciale (basis) school wel de 
passende begeleiding kan bieden voor uw kind. Als het idee bestaat dat uw kind het best past in het speciaal (basis) onderwijs, dan zal de school contact 
opnemen met de personen die binnen Amsterdam gaan over het overplaatsen van kinderen naar het speciaal (basis) onderwijs. Als uw kind plaatsbaar is, 
zal aan u gevraagd worden akkoord te gaan met de overplaatsing.
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5.8.4 InSteeK ScHOOlBeStuur

De scholen van AWBR verwijzen heel weinig kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. Voor ons begint passend onderwijs daarom bij de kwaliteit van het 
basisrepertoire van onze ‘gewone’ basisscholen. Hoe goed zijn wij in staat om te gaan met verschillen tussen kinderen? Welke specifieke kennis hebben we in 
huis? Hoe sterker die basis is, hoe meer we uit de kinderen kunnen halen en hoe minder extra voorzieningen nodig zijn. Dat betekent dat onze scholen voor-
al gericht zijn op het versterken van hun basisondersteuning en als een kind bijzondere begeleiding krijgt, moet de leerkracht daar ook van kunnen leren.

5.8.5 OnDerSteunInGSPrOFIel OP ScHOOl BIeDt DuIDelIjKHeID

Onze school heeft 4-6 keer per jaar een multidisciplinair zorgbreedteoverleg (zie 5.3.2). Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteu-
ningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Een arrangement betekent dat 
uw kind naast de gewone leerkracht geholpen wordt door een speciale leerkracht in of buiten de klas. Welke arrangementen onze school heeft, staat in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP).
De school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wat het te bieden heeft voor allerlei onderwijsbehoeftes. Zo kan een ouder lezen welke speci-
fieke deskundigheid de school in huis heeft, wat de basisondersteuning is, wat er georganiseerd wordt voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, 
hoe ouders betrokken worden en welke ambities de school heeft. Dat is handig voor de schoolkeuze, maar ook voor ouders die al kinderen op de school 
hebben, maakt het duidelijk wat men van de school kan verwachten.

Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig 
heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. 
Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat 
de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. Al krijgt uw kind begeleiding van een andere leerkracht, 
de eigen leerkracht van uw kind blijft voor u altijd het aanspreekpunt.

5.8.6 OuDerS (en leerKrAcHten) DenKen mee

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) van AWBR óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samen-
werkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. 
Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.
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5.8.7  VerAnDerInGen t.O.V. Het VerleDen 

Geen rugzak meer. Welk recht hebben ouders?
Voor sommige kinderen die extra begeleiding nodig hadden, konden ouders voor 1 augustus 2014 een zogenaamde “rugzak” aanvragen. Dat betekende dat 
de school over geld kon beschikken om die extra begeleiding te regelen. Ouders van een kind met een rugzak hadden er recht op dat het geld alleen voor 
hun kind werd gebruikt. Na 1 augustus 2014 is deze manier van werken vervallen. Ouders van kinderen met een rugzak hebben dan geen recht meer op een 
individueel budget voor hun kind. Scholen krijgen nu een vast bedrag om die extra begeleiding te kunnen verzorgen. 

Het voordeel is dat er geen tijdrovende aanvraagprocedures nodig zijn en het geld ook gebruikt kan worden voor kinderen die voorheen niet zo’n rugzak 
kregen, maar wel extra aandacht nodig hebben. Door een overgangsbudget kunnen scholen nog minimaal over hetzelfde budget beschikken om voor-
malige rugzakkinderen te helpen. Alleen de kinderen met een visuele of auditieve beperking en kinderen met een spraak-taalstoornis kunnen nog wel zo’n 
eigen budget of “rugzak” krijgen.

extra ondersteuning sneller geregeld
Het oude systeem zat vol met hinderlijke bureaucratie. Als de school vastliep met een kind, moest de directeur zich wenden tot een aparte instantie voor 
advies. Dat was een stedelijk loket, dus scholen moesten geregeld een tijdje op hun beurt wachten. Vervolgens was het regelen van extra begeleiding tijd-
rovend en betekende het veel papierwerk voor de school. De extra begeleiding werd voor een deel verzorgd door een aparte dienst en dat sloot niet altijd 
aan op wat de school nodig had. Een krakend systeem. 

Met passend onderwijs grijpen wij de kans aan om die bureaucratie drastisch te verminderen. Zo zorgen wij ervoor dat het geld dat bij het bestuur bin-
nenkomt voor het grootste deel direct naar de scholen gaat, zonder aanvraagprocedures. Mocht er voor uw kind een arrangement nodig zijn die buiten de 
basisondersteuning van de school valt, dan wordt er door de intern begeleider van de school, in samenwerking met de leerkracht, een aanvraag ingediend 
bij Steunpunt Passend Onderwijs West, (SPO) West, www.spowest.nl. 

Wat is uw rol als ouder en wat is de rol van school?
Met ouders slaan we vanaf 1 augustus 2014 een andere weg in. Het kwam nog vaak voor dat ouders alleen geïnformeerd werden over de ontwikkeling en 
begeleiding van hun kind. Als er bijzondere begeleiding nodig was, werd hun toestemming gevraagd. Voor veel leerkrachten betekent de samenwerking 
met ouders veel meer dan dat. Zij zien ouders als ervaringsdeskundigen van hun eigen kind met wie zij samen op zoek gaan naar de beste ondersteuning 
voor het kind. Die manier van kijken wordt de norm binnen de Annie MG Schmidt school. Dat neemt niet weg dat het voor ouders kraakhelder moet zijn dat 
de school de zorgplicht heeft en dus de regie voert over de ondersteuning tijdens schooltijd.
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Wat is een noodprocedure?
De noodprocedure wordt ingezet als het met de ontwikkeling van het kind niet goed gaat en er heel snel een overplaatsing naar een andere school nodig 
is voor het kind. Het gaat om een onhoudbare situatie bijvoorbeeld vanwege het gedrag van het kind. Vaak werken ouders hieraan mee. Als dat niet zo is, 
zullen wij met medeweten van de leerplicht en onderwijsinspectie een overplaatsing moeten forceren.

5.8.8  WAt AlS OuDerS Het nIet eenS ZIjn met De ScHOOl?

Onze school gaat er alles aan doen om samen met ouders op te trekken, ook als er sprake is van zorgen. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent de 
begeleiding van uw kind of met de manier waarop de school de zorgplicht uitvoert. Wat kunt u dan doen?

Stap 1: 
De begeleiding vindt vooral in de klas plaats, dus klopt u het eerst aan bij de leerkracht. Samen kan gekeken worden naar een oplossing. Van ouder èn 
leerkracht verwachten wij een oplossingsgerichte houding.

Stap 2: 
Als het met de leerkracht niet lukt, kunt u naar de directeur. De directeur zal alles op alles zetten om in het belang van het kind weer samen door te kunnen 
gaan. Het aanbieden van een second opinion kan hier ook aan de orde zijn.

Stap 3: 
Als u merkt dat het gesprek met de directeur niet goed verloopt, kunt u om bemiddeling vragen. De directeur heeft ook de verantwoordelijkheid om 
bemiddeling door het bestuur voor te stellen en te regelen. Als dat niet helpt is ook mediation door een externe professional mogelijk.

Stap 4: 
Als deze bemiddeling niet werkt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling die in deze schoolgids is vermeld onder punt 7.6. U kunt ook bezwaar 
maken tegen genomen besluiten van de directie.
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6. LeerKrACHten

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor
vervanging. Wij sturen de kinderen in principe niet naar huis. 

Er kan zich echter een situatie voordoen (meerdere zieken en geen vervangende leerkrachten beschikbaar) dat de school hier wel toe moet overgaan. 
U krijgt hierover minimaal een dag van tevoren schriftelijk bericht. Als het voor u absoluut niet mogelijk is om opvang voor uw kind te regelen, dan zal 
de school voor opvang zorgen. Uw kind wordt dan in een andere groep geplaatst.

6.1 BEGELEIDING NIEUWE LEERKRACHTEN

Nieuwe leerkrachten krijgen bij ons op school een begeleidingstraject aangeboden door een onderwijsconsulent. Hierbij wisselen zij praktijkervaringen uit 
en krijgen ze feedback over hun manier van lesgeven. De ervaring is dat leerkrachten zich door dit soort begeleiding gesteund voelen in hun eerste jaar voor 
de klas en dat ze niet zo snel ontmoedigd raken door alle nieuwe dingen die ze ervaren in hun eerste lesjaar.

6.2 VERVANGING BIJ LANGDURIGE ZIEKTE

Bij langdurig ziekte van een leerkracht maakt de school gebruik van De Brede Selectie, de gezamenlijke vervangingspool van de Federatie Openbaar Primair 
Onderwijs Amsterdam.  

6.3 NASCHOLING

De kinderen op onze school zijn belangrijk. Zij verdienen dan ook goede leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen 
doen, hebben wij een zogenaamd integraal personeelsbeleid

Net als leerlingen zijn onze leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan 
het vergroten van hun deskundigheid. Waar nodig volgen leerkrachten daarom nascholings-cursussen of organiseren wij schoolbrede studiedagen. 
Verder worden de leerkrachten direct betrokken bij de ontwikkelingen van de school.
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7. SCHOOL en OuDerS

7.1.  OUDERBETROKKENHEID

7.1.1  AWBr-ZeKerHeDen

AWBR heeft vijf zekerheden geformuleerd. Ouders die hun kind op een AWBR-school plaatsen,mogen het volgende verwachten:
•	 er wordt open en transparant gecommuniceerd op basis van respect en  vertrouwen,
•	 de ontwikkeling van het kind wordt regelmatig in kaart gebracht en besproken,
•	 de school staat voor de uitgangspunten van openbaar onderwijs,
•	 er is gedeelde verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind,
•	 de verantwoordelijkheden van zowel school als ouders zijn helder.

7.1.2  VISIe VAn De ScHOOl

De school wil samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van het kind, de leerling. De school wil de onderscheidende verantwoordelijkheden van 
ouders en school helder stellen. Waar versterken ouders en school elkaar als het gaat om het zoeken naar de meest kansrijke weg voor het kind om te leren?

De school vindt het belangrijk om uit te stralen dat alle ouders en gezinnen welkom zijn op de school en dat er effectief gecommuniceerd wordt op basis van 
gelijkwaardigheid. Zij wil dat alle ouders betrokken zijn bij hun kind en wil hen in staat stellen deze betrokkenheid te tonen. Door goede samenwerking met 
de ouders gaan leerlingen namelijk beter presteren. Voor de school is het duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan het kind bij de 
schoolleiding ligt. 
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7.1.3.  InFOrmAtIe en VrAGen

Tijdens de groepsinformatieochtend aan het begin van het schooljaar informeert de grorpsleerkracht u over het jaarprogramma van de groep waarin uw 
kind zit en over groepsoverstijgende zaken. De vorm waarin dit plaatsvindt verschilt per bouw. U zult hierover aan het begin van het jaar geïnformeerd 
worden. Ook kunt u aangeven of u belangstelling heeft om op school actief te zijn bij bijvoorbeeld het begeleiden bij uitstapjes, het klassenouderschap, 
het helpen in de bibliotheek van de school, de ouderraad, enz.
Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen. Dit kan via de groepsleerkracht of de directie van de school. De leerkrachten zijn de 
eerst-verantwoordelijken voor de kinderen, de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. Wij vinden het prettig als u van tevoren een afspraak met ons 
maakt, dan kunnen wij voldoende tijd inruimen voor het gesprek.

7.1.4  De OuDercOntActPerSOOn

Om het contact tussen school en ouders zo soepel mogelijk te laten verlopen is op school een oudercontactpersoon actief. 
De oudercontactpersoon heeft een aanstelling bij de welzijnsinstelling Combiwel. 
U zult de oudercontactpersoon, Fatima Mettioui, regelmatig tegenkomen bij activiteiten die plaatsvinden in de ouderkamer.

7.1.5  OuDerOVereenKOmSt

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 werkt de school met een ouder-overeenkomst, waarin wordt omschreven wat u als ouders van de school kunt 
verwachten en andersom. Deze overeenkomst is bedoeld om het vrijblijvende karakter van ouderbetrokkenheid wat minder vrijblijvend te maken. 

7.1.6.  Het OuDerFOnDS 

In mei 2014 is het ouderfonds opgericht onder de naam ‘Vrienden van de Annie’. Het ouderfonds wil de ouderbetrokkenheid vergroten en genereert geld 
voor projecten waar vanuit het het schoolbestuur onvoldoende middelen voor zijn. Zo werd samen met ons schoolbestuur geïnvesteerd in duurzame 
renovatie van toiletten van de onderbouw en de doucheruimte naast de gymzaal. Het fonds initieert ‘klusdagen’ waarop ouders een actieve bijdrage kunnen 
leveren aan het onderhoud van de school. Het fonds is actief betrokken bij de plannen voor de renovatie van het schoolplein en wil zich in de komende 
planperiode inzetten voor een betere schoonmaakkwaliteit.Voor aanvullende informatie over het ouderfonds zie het praktisch gedeelte van deze schoolgids, 
punt 12.1.  
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7.2 KLASSENOUDERS

Onze school heeft in elke groep een klassenouder. Een klassenouder is een ouder die ervoor zorgt dat er een goede communicatie is tussen de ouders en 
de groepsleerkracht over alles wat er in en rond de groep gebeurt.

De taak van de klassenouder bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van de belangrijkste is aanspreekpunt zijn voor de andere ouders uit die groep en 
de leerkracht ondersteunen bij het vinden van voldoende ouders voor ondersteunende activiteiten of taken. 

De klassenouder kan ook signalen van ouders opvangen over zaken die in de groep of de school onduidelijk zijn. Hij of zij kan dit dan kenbaar maken aan 
de leerkracht, die daar vervolgens actie op kan ondernemen.

Zaken waar een klassenouder zich mee bezighoudt zijn: het werven van ouders voor de luizencontrole, voor de begeleiding bij uitstapjes, voor het regelen 
van materiaal, enz. Ook kan de klassenouder, op grond van bekendheid met bijvoorbeeld beroepen van ouders, mensen inschakelen die binnen een project 
of thema een rol kunnen spelen. 

De groepsleerkracht is de aanspreekpersoon van de klassenouder. Alle activiteiten die door een klassenouder worden ondernomen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht is degene die een ouder vraagt om klassenouder te zijn, maar u kunt natuurlijk altijd 
aangeven dat u hier belangstelling voor heeft.
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7.3 INFORMATIEVOORZIENING

De school acht het van groot belang om de ouders zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Ouders ontvangen aan het begin van 
elk schooljaar de schoolgids en de jaarkalender, waarin de vakanties, vrije dagen en studiedagen van de school vermeld staan. Ouders van nieuwe leerlingen 
krijgen de schoolgids op papier mee. De schoolgids is ook te vinden op de website van de school.  Daarnaast worden er informatieavonden gehouden over 
ontwikkelingen op school. 

Tijdens het schooljaar wordt vrijwel wekelijks een nieuwsbrief naar de ouders verstuurd. De school heeft een website waarop, naast de digitale nieuwsbrief, 
ook andere actuele informatie over de school te vinden is: www.amgs.net.

Daarnaast worden er informatieavonden gehouden over ontwikkelingen op school. 
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school de zogenaamde groepsinformatie. Ouders worden dan in de klas van hun kind uitgenodigd en 
krijgen uitleg over het onderwijsprogramma van hun kind in dat betreffende schooljaar. In de bovenbouw worden de kinderen actief ingeschakeld bij deze 
informatievoorziening. Deze wijze van informeren wordt door veel ouders op prijs gesteld.

De ouderraad organiseert jaarlijks een ouderavond. Op deze avond legt zij verantwoording af over bestedingen en activiteiten van het afgelopen jaar en 
inventariseert zij de wensen van ouders t.a.v. het nieuwe jaar.

7.4 OUDERRAAD

Het werk van de ouderraad is vooral praktisch ondersteunend, zoals het organiseren van de jaarlijkse kerstborrel, het versieren van de school met sinterklaas 
en kerst en het organiseren van ouderavonden. Iedere ouder kan lid worden van de ouderraad. Zo’n vijf keer per jaar komt de ouderraad bij elkaar om 
activiteiten af te stemmen en voor te bereiden en de jaarlijkse begroting op te stellen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de directie. 

De ouderraad beheert de ouderbijdragengelden. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt rekening gehouden met wensen van ouders, het team 
en de directie. Het grootste deel van het budget gaat op aan de jaarlijkse terugkerende gebeurtenissen en de bibliotheek. Daarnaast is er nog een klein deel 
dat gebruikt wordt om zaken die ouders belangrijk vinden een extra impuls te geven.
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DE OUDERRAAD:

•	 Bevordert de participatie van ouders door hen te betrekken bij evenementen die door de ouderraad en het team worden georganiseerd 

•	 Organiseert activiteiten die bijdragen aan het welzijn van de kinderen en de verbondenheid van ouders en kinderen met de school.  
 (Voorbeelden hiervan zijn, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het Suikerfeest, de afscheidsavond van groep 8, enz.) 

•	 Int de financiële bijdrage voor het schoolreisje en de vrijwillige bijdrage 

•	 Betaalt een deel van de boekencollectie van de bibliotheek 

•	 Betaalt (een deel van) de kosten verbonden aan uitstapjes 

•	 Ondersteunt waar nodig het werk van de klassenouders en fungeert hiervoor als aanspreekpunt.

De ouderraad kan altijd nieuwe leden gebruiken. U kunt hiervoor een lid van de ouderraad of de directie benaderen of een mail sturen naar: 
ouderraad@amgs.net. 

7.5 INSPRAAK

7.5.1 De meDeZeGGenScHAPSrAAD (mr)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en drie van het personeel. 
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR moet bij veel beslissingen van de school om 
advies worden gevraagd. Bij sommige beslissingen is de instemming van de MR zelfs vereist. De MR controleert en adviseert, gevraagd en ongevraagd. 
Op die manier bouwt de MR mee aan de kwaliteit van de school. Verdere informatie over de MR evenals de notulen van de vergaderingen zijn te vinden 
op onze website. 

De ouderraad heeft een eigen webpagina. 
Ga hiervoor naar WWW.AMGS.NET en kijk 
onder menu ‘ouders’- ouderraad.  Hier ziet u 
wie momenteel deel uitmaken van de ouder-
raad en wat actuele activiteiten zijn. 
Via deze pagina worden ook regelmatig 
ouders opgeroepen op mee te helpen met 
schoolactiviteiten.
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7.5.2 De GemeenScHAPPelIjKe meDeZeGGenScHAPrAAD AWBr

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle 
AWBR-basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder 
hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats 
tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 

De agenda en notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd. De MR van onze school heeft regelmatig contact met de 
ouders en leerkrachten die in de GMR vertegenwoordigd zijn.

7.5.2  OnDerSteunInGSPlAnrAAD VAn Het SAmenWerKInGSVerBAnD

Wat is de Ondersteuningsplanraad en wie zitten er in? 
De Ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband; in ons geval het Samenwerkingsverband Amsterdam 
Diemen. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten 
ouders en leraren. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. 

De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsver-
band, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn. Voor informatie over de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkings-
verband Amsterdam Diemen kunt u terecht op onze website.
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7.5.2 De GemeenScHAPPelIjKe meDeZeGGenScHAPrAAD AWBr

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle 
AWBR-basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder 
hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats 
tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 

De agenda en notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd. De MR van onze school heeft regelmatig contact met de 
ouders en leerkrachten die in de GMR vertegenwoordigd zijn.

7.5.2  OnDerSteunInGSPlAnrAAD VAn Het SAmenWerKInGSVerBAnD

Wat is de ondersteuningsplanraad en wie zitten er in? 

De Ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband; in ons geval het Samenwerkingsverband Amsterdam 
Diemen. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de Ondersteuningsplanraad zitten 
ouders en leraren. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. 

De leden van de Ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsver-
band, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn. Voor informatie over de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkings-
verband Amsterdam Diemen kunt u terecht op onze website.
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7.6 KLACHTENREGELING AWBR

Als u een klacht heeft over iets dat in of om de school gebeurd is, is het belangrijk dat u op de goede plaats terechtkomt en dat uw klacht zorgvuldig wordt 
behandeld. Daarom is er voor het openbare scholen Amsterdam West Binnen de Ring een ‘Klachtenregeling openbaar primair onderwijs AWBR’. De regeling 
is een onderdeel van het bovenschoolse Schoolveiligheidsplan, dat u kunt vinden op de website van ons schoolbestuur AWBR1. 
De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij het openbaar primair onderwijs: leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers, directieleden, leden van het 
schoolbestuur, (ex)leerlingen, vrijwilligers en overige personeelsleden kunnen een klacht indienen.
een klacht?
Bij het indienen van een klacht kijken wij in eerste instantie of uw klacht binnen de school kan worden opgelost. U bespreekt een klacht eerst met de leer-
kracht: bijvoorbeeld over de begeleiding van uw kind, over een strafmaatregel of over een voorval op school. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact 
op met de directie of de interne begeleider. Als ook dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot onze interne contactpersoon (voor informatie 
en bereikbaarheid zie praktisch gedeelte van deze schoolgids).
Interne contactpersoon
De interne contactpersoon1 werkt op onze school en is benoemd door het schoolbestuur. Een contactpersoon houdt zich niet met de inhoud van uw klacht 
bezig. U bepaalt samen met de contactpersoon hoe uw klacht behandeld kan worden, wat de beste weg is. Dat is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de exter-
ne vertrouwenspersoon, naar het schoolbestuur of naar de landelijke klachtencommissie. 
Vertrouwenspersoon
Voor klachten over aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) kunt u ook rechtstreeks contact 
opnemen met de externe vertrouwenspersoon Het schoolbestuur heeft mevrouw Corinne Bosch aangesteld als externe vertrouwenspersoon voor 
kinderen en ouders.
Klachten over persoonlijke (on)veiligheid
Voor klachten over seksuele intimidatie bestaat een wettelijke meldplicht door het bevoegd gezag bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van 
Onderwijs. Naast de bestaande aandachtsgebieden kunnen betrokkenen uit het onderwijs bij dit meldpunt ook terecht met signalen betreffende 
discriminatie, fundamentalisme, extremisme en dergelijke.

7.7 OCO (ONDERWIJS CONSUMENTEN ORGANISATIE)

In het schooljaar 2006–2007 is de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) Amsterdam2 opgericht. De OCO richt zich op ouders en leerlingen in het 
Amsterdamse onderwijs. OCO ondersteunt ouders en leerlingen bij alles wat zij als consument kunnen en willen ondernemen in het onderwijs. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij de schoolkeuze, of om informatie over hun rechten in het onderwijs. 

1 Op Brede School Annie MG Schmidt zijn 
twee interne contactperso(o)n(en) aan-
gesteld waar u uw klacht kunt melden.  
Dit zijn ROBERT HAMERSLAG en  
ILANIT BLANKENDAL. U kunt de contact-
pers(o)on(en)bereiken op telefoonnummer 
020 618 2988.

2 Op de website van OCO,  
WWW.ONDERWIJSCONSUMENT.NL ,
wordt informatie over onderwijs in 
Amsterdam bij elkaar gebracht. OCO is ook 
telefonisch bereikbaar voor vragen en onder-
steuning van onderwijsconsumenten, via 
telefoonnummer: 020 330 6320
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8. KwALIteItSZOrG 2015-2016

8.1 KWALITEITSBELEID

Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Ook op onze school komt dit onderwerp regelmatig ter sprake. Bij het kwaliteitsbeleid in de 
school gaat het om vijf vragen:

•	 doen we de goede dingen?
•	 doen we die dingen ook goed?
•	 hoe weten we dat?
•	 vinden anderen dat ook?
•	 wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw 
samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.
Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze beleidsvoornemens en de beleidsvoornemens van het school-
bestuur, vastgelegd in het strategisch beleidsplan AWBR, voor de komende periode uit. Deze beleidsvoornemens gaan over:

•	 leeropbrengsten
•	 het onderwijsaanbod
•	 zorg voor leerlingen
•	 integraal personeelsmanagement
•	 materieel beleid
•	 financieel beleid
•	 kwaliteitsbeleid

Het schoolplan sluit af met een plan van aanpak waarin per schooljaar staat aangeven hoe wij de beleidsvoornemens gaan uitvoeren en welke doelen we 
willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren wij met het team en het schoolbestuur het voorgaan-
de schooljaar en bekijken het komend schooljaar. Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij. Zowel het 4 jaarlijkse schoolplan als het jaarlijkse schoolplan 
wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie van Onderwijs.
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Onze school werkt met tweejaarlijkse kwaliteitsvragenlijsten. Dit helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons 
onderwijs vinden. Er zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan 
gemaakt en nieuw beleid geformuleerd in het school(jaar)plan. 

De bestuurder monitort op zijn beurt weer de kwaliteit van de onder hem vallende scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie en intern 
begeleider. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch 
besproken. Op deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Zij doet dit volgens de kaders van de  ‘Wet op het 
onderwijstoezicht’. De Inspectie verricht verschillende soorten onderzoeken op basisscholen. De Inspectie rapporteert haar bevindingen op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl. 

8.2  INRICHTING KWALITEITSZORG

De inhoud die de schoolleiding, leerkrachten en ouders aan de kwaliteit van de school geven of wensen te geven, is verwoord in de visie. De meerjarige 
beleidsvoornemens geven aan op welke wijze die kwaliteit ingevuld wordt.

Op twee manieren wordt vastgesteld welke maatregelen vereist zijn voor de verbetering van de kwaliteit.
Ten eerste gebeurt dit door de systematische en geplande uitvoering van de strategische analyse bij de start van de 4-jarige beleidscyclus. Hierbij wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed aan de interne en externe diagnose op schoolniveau. De interne diagnose levert belangrijke gegevens voor de resultaten 
van het onderwijs. De externe diagnose levert vooral informatie over de beeldvorming bij de ouders, leerlingen en teamleden over de school en over de 
verwachte gevolgen van externe ontwikkelingen voor de school .Daarnaast wordt op leerling-niveau de kwaliteit van het onderwijs bewaakt door toetsing, 
methodegebonden en niet methodegebonden, dagelijkse observatie, registratie, samenhangend systeem van leerlingen zorg. Dit alles aangevuld met 
klassenbezoek(en), functioneringsgesprekken en een open communicatie binnen het team.

Op onze school is het belangrijk leerlingen in hun schoolse prestaties nauwkeurig te volgen. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de capaciteiten van het kind. Hiertoe wordt er van ieder kind een digitaal leerling-dossier aangelegd waar alle toets- en overige belangrijke gege-
vens instaan. Zijn de problemen van een leerling van dusdanige aard dat de leerling speciale hulp nodig heeft, dan wordt er een ondersteuningsplan (OOP) 
opgesteld. Het kan zijn dat er besloten wordt tot een pedagogisch-didactisch onderzoek. Ook kan blijken dat een vollediger onderzoek noodzakelijk is. 
Deze worden gedaan door in- of externe deskundigen. Altijd worden de ouders zoveel mogelijk bij deze stappen betrokken en om toestemming gevraagd.
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 8.3 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

Tweemaal per jaar, aan het begin en in het midden van het schooljaar worden in het leerlingvolgsysteem de Cito-toetsen afgenomen. De resultaten worden 
per kind en per groep geregistreerd en in de dossiers bewaard. 
In Amsterdam maken alle leerlingen in het laatste jaar van de basisschool een Cito-toets,1 behalve de niet-Nederlandstalige leerlingen die minder dan twee 
jaar in Nederland zijn. Amsterdam streeft ernaar de Cito-eindscores van Amsterdamse leerlingen op of boven het landelijke gemiddelde te brengen. 
Door middel van de Cito-toets (ook wel ‘Eindtoets Basisonderwijs’ genoemd) worden de kinderen in groep 8 op hun kennis en vaardigheden getest. Daarbij 
wordt gekeken naar de volgende vier onderdelen: taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten van taal en rekenen tellen mee voor 
de eindscore, de resultaten van wereldorientatie niet. Studievaardigheden worden getoetst binnen de drie domeinen taal, rekenen en wereldorientatie maar 
tellen ook niet mee in de eindscore.

In deze schoolgids worden de gemiddelde Citoscores van de school gepubliceerd op basis van de resultaten van leerlingen die in een vergelijkbare 
schoolgroep zitten als onze school. 

De scores van de CITO-eindtoets van de Annie MG Schmidtschool: 

Schooljaar 
2010-2011

Schooljaar 
2011-2012

Schooljaar 
2012-2013

Schooljaar 
2013/2014

Schooljaar
 2014/2015

LG=535,1 N= LG =535,1 N= LG= 534,7 N= LG= 534,4 N= LG= 536,5 N=

537,7 24/25 531,4 21/23 536,2 36/35 531,1 31/33 542,6 21/25

 Op of boven bovengrens (goed)   Op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)   Op of boven ondergrens (voldoende)  Onder ondergrens (onvoldoende)
 LG= landelijk gemiddelde; N= aantal leerlingen die meetellen in de eindscore.

Veel mensen willen aan de uitslagen van de CITO-eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Daar zijn de toetsen echter niet voor gemaakt. 
Je kunt niet zeggen: hoe hoger de score, hoe beter de school. Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de CITO-eindtoets. 
Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs.
Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de CITO-eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onder-
wijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de 
basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan.

1 De uitslagen van de Cito-eindtoets in groep 
8 worden gemeld aan de inspectie en aan 
het schoolbestuur en vervolgens wordt de 
behaalde schoolscore op de 
website van de school geplaatst en 
zijn deze in te zien via: 
WWW.SCHOLENOPDEKAART.NL
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8.4 VENSTERS PO

Vensters PO is een project van de PO raad waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens 
op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpo-
pulatie, financiën, schoolprofiel, schoolondersteuningsprofiel en personeel.

Vensters PO is een landelijk instrument waarmee wij:
•		 de	professioneler	kunnen	besturen;	
•		 opbrengstgerichter	kunnen	werken;
•		 aan	belanghebbenden	verantwoording	kunnen	afleggen;
•		 informatie	voor	ouders	beschikbaar	kunnen	stellen,	onder	andere	met	het	oog	op	schoolkeuze.

Voor meer informatie over vensters PO zie: www.vensterspo.nl

8.5  SCHOLEN OP DE KAART

Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over onze school met u.    
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de 
school op de eindtoets? Wat zegt de Inspectie over ons? Al deze informatie over onze school, en andere scholen, vindt u op www.scholenopdekaart.nl
De gegevens van de middelbare scholen zijn ook via deze website in te zien.

Www.scholenopdekaart.nl is een gezamenlijke site van de scholen zelf. Als basisscholen vinden we het belangrijk om een goed beeld te geven van het 
onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht en wat de resultaten zijn. Op die manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de 
mogelijkheid om hierover met ons in gesprek te gaan. 

Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde manier doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van 
bijvoorbeeld onze school te vergelijken met het gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. Verder geven scholen, als dat nodig is, een toelichting bij 
de cijfers.  

De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf.




