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Programma

Over OCO 

Lerarentekort 

Ouderbijdrage 

Onderwijsstelsel 

Eindadvisering groep 8 

Tienminutengesprek 

Regels verlof 



Wat is OCO?
 Onderwijs Consumenten Organisatie: 
•  voor Amsterdamse leerlingen en hun ouders 
•  vraag, probleem of klacht 
•  schoolkeuzeinformatie 
•  onafhankelijke organisatie 
•  bel (020) 330 6320 of kom naar het 

Waterlooplein. 

De school is eerste aanspreekpunt! Voorbeeldvragen: 
•  ‘Ben ik verplicht de ouderbijdrage te betalen?’ 
•  ‘Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten?’ 
•  ‘Tot welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?’	
•  ‘Help, mijn kind wordt gepest!’ 
•  ’Zijn er tips voor het 10-minutengesprek?’ 



Lerarentekort Amsterdam

✓  Het Parool: 
Een basisschool in Amsterdam komt gemiddeld twee 
leerkrachten tekort. 

✓  Amsterdamse maatregelen: 
•  reiskostenvergoedingen 
•  parkeerplekken 
•  spoedcursussen voor zij-instromers 
•  woningen 
•  hulp van ambtenaren    

✓  Landelijke maatregelen: 
•  verhoging salaris met 4,5% 
•  eenmalige bonus 



Lerarentekort Zuidoost

✓  Het Parool: 
In Nieuw-West, Noord en Zuidoost zijn de tekorten drie 
keer zo groot.  

✓  Sluiting 16e Montessori  

✓  Een week geen school in Nieuw-West 

✓  Kansenongelijkheid  

✓  Idee schoolbesturen: 
Extra toeslag voor deze leerkrachten 

✓  Visie OCO     



Ouderbijdrage

✓  Altijd vrijwillig 

✓  Voor feesten en activiteiten  

✓  Bedrag verschilt per school 

✓  Instemming MR nodig    

✓  Betaalt de ouder niet? 
•  leerling mag niet van school verwijderd worden 
•  leerling mag wel uitgesloten worden         

✓  Minister Slob: 
Uitsluiten onwenselijk 



Ouderbijdrage

✓  Amsterdamse maatregelen: 
•  scholierenvergoeding  
•  ouderbijdrage afrekenen met stadspas 
•  noodfonds schoolreisjes 
•  consequentie bij overschrijden 225 euro 

✓  Amsterdams doel: 
Ouderbijdrage op alle scholen maximeren tot 50 euro 

✓  Tips: 
•  communiceer 
•  gedeeltelijk betalen  
•  betalingsregeling 



Ouderbijdrage

✓  Continurooster: 
•  verplicht overblijven op school 
•  geen mogelijkheid om naar huis te gaan 
•  kortere pauze  
•  eerder vrij 
•  instemming MR nodig om in te voeren 
•  financiele bijdrage vrijwillig  

✓  iPad: 
•  voortgezet onderwijs 
•  aanschaf niet verplicht  
•  aanschaf door ouder: iPad eigendom ouder 
•  aanschaf door school: iPad eigendom school 
•  borg betalen niet verplicht  
•  gratis latop/tablet via de Gemeente Amsterdam   



basisschool 8	jaar	

vwo�
6	jaar	

Onderwijsstelsel
werk leven	lang	leren	

havo�
5	jaar	

vmbo (b/k/t)�
4	jaar	

universiteit�
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Basisschooladvies
✓  Bepaalt op welk niveau u uw kind kunt aanmelden 

✓  Ten minste twee professionals betrokken 

✓  Voorlopig advies in groep 7, definitief advies in groep 8 

✓  Gebaseerd op: 
•  toetsresultaten groep 6, 7 en 8  
•  werkhouding 
•  motivatie 
•  gedrag 

✓  Uitreiking oki-doc aan ouders groep 8 verplicht  



Mogelijke schooladviezen

✓  pro 
✓  vmbo-b (met of zonder lwoo) 
✓  vmbo-b/k (met of zonder lwoo) 
✓  vmbo-k (met of zonder lwoo) 
✓  vmbo-t (met of zonder lwoo) 
✓  vmbo-t/havo 
✓  havo 
✓  havo/vwo 
✓  vwo (atheneum, gymnasium) 
✓  kopklas  



Eindtoets

✓  Second opinion 

✓  Wettelijk verplicht 

✓  Objectief beeld 

✓  Extra kans 

✓  Afname na plaatsing op het voortgezet onderwijs  

✓  Minder gewicht dan het basisschooladvies  



Heroverweging
✓  Eindscore beter dan gegeven basisschooladvies? 

Basisschool heroverweegt advies 

Mogelijkheden: 
•  advies wordt naar boven bijgesteld 
•  advies blijft onveranderd (en school motiveert waarom) 

✓  Eindscore minder goed dan gegeven basisschooladvies? 

Mogelijkheden: 
Geen, de basisschool mag het advies niet naar beneden bijstellen. 



Tienminutengesprek

Tips voor het voeren van een tienminutengesprek: 

✓  Wees voorbereid 

✓  Stel vragen en vraag door  

✓  Houd het simpel 

✓  Werk samen met de leerkracht  

✓  Leg het gesprek vast  



Regels verlof 

✓  Leerplichtwet: 
Alle schooldagen naar school (niet bij ziekte) 

✓  Verlof aanvragen is mogelijk bij: 
•  de directeur (minder dan 10 dagen) 
•  de leerplichtambtenaar (meer dan 10 dagen)  

✓  Verlof mogelijk bij bijvoorbeeld: 
•  doktersbezoek 
•  religieuze feestdagen 
•  huwelijken of begrafenissen 

✓  Verlof niet mogelijk vlak voor of na de zomervakantie   




