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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool Achtsprong

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Achtsprong
Huntum 14
1102JA Amsterdam

 0206967257
 http://www.achtsprong.nl
 directie@achtsprong.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Nicolette Schroder directie@achtsprong.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

236

2018-2019

Schoolbestuur

Stichting Bijzonderwijs
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 2.064
 http://www.bijzonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

'Ontwikkeling'

'Positiviteit''Veiligheid'

'Talent is wie je bent' Pedagogisch Tact

Missie en visie

Achtsprong is een gezonde school op levensbeschouwelijke grondslag. In ons onderwijs willen we 
aansluiten bij individuele ontwikkelbehoeften van het kind, rekening houdend met zijn/ haar 
belevingswereld en culturele achtergrond. Hierbij staan talent is wie je bent en de drie pijlers veiligheid, 
positiviteit en ontwikkeling centraal. 

Talent is wie je bent: We zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft. Dit talent willen we de 
ruimte geven tot bloei te komen door een omgeving te zijn met:    

Veiligheid: Samen met de leerlingen creëren we een veilig pedagogisch klimaat, waarin relatie, 
autonomie, competentie en het pedagogisch tactvol handelen van de onderwijsprofessionals 
belangrijke facetten zijn om tot ontwikkeling te komen. ·      

Positiviteit: Het curriculum van Achtsprong is gericht op mogelijkheden en kansen, waardoor alle 
leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij van nu en de toekomst.     

Ontwikkeling: De veelzijdigheid van het curriculum, het veilige pedagogische klimaat en de focus op 
mogelijkheden en kansen maken dat leerlingen optimaal hun talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. Het onderwijsprogramma is uitdagend, betekenisvol en op maat en biedt alle 
mogelijkheden tot ontplooiing. 

Prioriteiten

Basisschool Achtsprong richt zich de komende periode op het verder concretiseren en uitbouwen van 
de pijlers, zoals in de 'missie en visie' is beschreven:

Veiligheid

Positiviteit

Ontwikkeling

Identiteit
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Door het werken vanuit leerteams op verschillende domeinen wordt het beleid van de school 
ontwikkeld. Op de achtergrond speelt de levenbeschouwelijke basis en de wijk waarin wij staan een 
belangrijke rol. Daarnaast willen wij een school zijn, die leerlingen ondersteund in hun ontwikkeling tot 
volwassenen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de (toekomstige) maatschappij. De 
mogelijkheden krijgen tot het ontwikkelen van je eigen talent(en) speelt hierin een cruciale rol.
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Passend onderwijs

  Op Achtsprong wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat waar mogelijk de 
groepen met dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. We werken met moderne lesmethodes en 
zorgen dat leerlingen – indien nodig – onderwijs op maat krijgen.

Motorische ontwikkeling

Voor leerlingen uit de groepen 3 en 4 die grote motorische achterstand tonen en dreigen uit te vallen, 
wordt gedurende het hele schooljaar een naschoolse activiteit aangeboden, Club Extra. Club Extra 
heeft tot doel om kinderen na één of twee jaar de motorische achterstand te verkleinen, waardoor zij 
aan kunnen sluiten bij leeftijdsgenoten

Cultuureducatie

Op Achtsprong geven wij aandacht aan de culturele vorming door middel van projecten en excursies. 
 Vanaf groep 5 nemen de leerlingen deel aan het Leerorkest verzorgt door het MuziekCentrum 
Zuidoost. 

Burgerschapsvorming

Op Achtsprong willen wij door de diversiteit in het onderwijsaanbod de leerlingen ondersteunen in hun 
ontwikkeling om op een positieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Kansengelijkheid

Op Achtsprong is er een Schakelklas in groep 3 en een Spurtklas in groep 7/8. Deze groepen zetten 
extra in op taalontwikkeling en het wegwerken van taalachterstanden.

Day a Week School

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben is er de mogelijkheid tot deelname aan de Day a week 
school (DWS). Eén dag in de week gaan ze naar een DWS locatie waar ze worden uitgedaagd op 
intellectueel en sociaal emotioneel vlak.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Bij verlof wordt de vervanging van personeel in samenwerking met de coördinator invalpool van 
Stichting Bijzonderwijs geregeld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal 
4 uur 4 uur 

lichamelijke opvoeding 
5 uur 5 uur 

hoeken 
5 uur 5 uur 

rekenen 
4 uur 4 uur 

muziek 
2 uur 2 uur 

groepsexploratie 
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 uur 8 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
2 uur 2 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 2 uur 3 uur 3 uur 1 uur 1 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

hoekenwerk 
30 min

verkeer 
30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

schrijven 
2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

studievaardigheden 
1 uur 1 uur 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Lift
• Keuken
• Ouderkamer

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Swazoom . We gebruiken daarbij Piramide.

De voorschool biedt peuters (2 ½ – 4 jaar) de gelegenheid om zich al spelend optimaal te ontwikkelen, 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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zodat zij een goede basis krijgen om aan de basisschool te beginnen. Op de voorschool wordt veel 
aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden, waarvan de taalontwikkeling een belangrijk 
onderdeel is. Er wordt aandacht besteed aan het opgroeien in de Nederlandse samenleving en de 
verschillende culturele achtergronden in de groep. Op de voorschool wordt, net als in de kleuterklassen, 
gewerkt met de methode Piramide. Deze methodiek sluit aan op die van Achtsprong. Dit zorgt voor 
een zo optimaal mogelijke voorbereiding op het onderwijs in de kleutergroepen en een doorlopende, 
ononderbroken leerlijn. 

Achtsprong heeft een samenwerking met de VVE locatie Hoky Poky van Swazoom. Hoky Poky zit in het 
gebouw van Achtsprong.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Regulier onderwijs voor leerlingen die meer ondersteuning en/of meer uitdaging nodig hebben. In 
samenwerking met andere domeinen nemen wij graag het initiatief om te onderzoeken waar 
mogelijkheden liggen om een leerling met speciale behoeften een passende plek te kunnen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 16

Onderwijsassistent 16

Orthopedagoog 3

Rekenspecialist 1

Logopedist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Veiligheid binnen de groep en de school is een voorwaarde voor een kind om tot ontwikkeling te 
komen. Met name bij de start van het schooljaar wordt er veel aandacht besteedt aan de vorming van 
de groep en een positieve pedagogisch klimaat. Hiervoor wordt de methodiek van de Gouden Weken 
ingezet. Vanzelf sprekend zal gedurende het hele schooljaar daar aandacht voor zijn.

Het pedagogisch handelen is gebaseerd op Pedagogisch Tact, waarin relatie-autonomie-compententie 
centraal. Het fenomeen pedagogisch tact is zichtbaar en voelbaar wanneer een leraar het 'goede' op 
het juiste moment doet, ook in de ogen van de ander.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
VSV van Hart en Ziel monitor GGD Amsterdam.
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Via de Hart en Ziel Monitor vullen de leerlingen van de bovenbouw in hoe zij de veiligheid op school 
beleven. Vandaar uit kunnen interventies worden ingezet vanuit school en in samenwerking met het 
ouder en kind team (OKT)

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Mathurin. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
r.mathurin@achtsprong.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Tascon Lopez. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via s.tasconlopez@achtsprong.nl.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

• Het organiseren van het schoolreisje
• Het mede organiseren van schoolactiviteiten en feesten.
• Voor het begeleiden van leerlingen tijdens een excursie.

Klachtenregeling

1. De klachtenregeling van stichting Bijzonderwijs, het bestuur van de school: Voor het 
bespreken van klachten/problemen hebben we op school afspraken gemaakt. Voor klachten van 
algemene aard kunt u een afspraak maken met de directie. Als ouders klachten of problemen 
hebben, die betrekking hebben op hun kind, dan bespreken zij dit eerst met de betreffende 
leerkracht. In de praktijk betekent dit veelal dat men zo tot een goede oplossing zal komen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan kan alsnog een gesprek met een lid van de directie aangevraagd 
worden. Mocht ook in een gesprek met de directie de klacht niet op een bevredigende manier 
kunnen worden opgelost, dan kan contact worden opgenomen met de directeur bestuurder van 
Stichting Bijzonderwijs. Wordt uw klacht nog niet naar tevredenheid behandeld, kunt u zich 
wenden tot de vertrouwenspersoon van de stichting. De vertrouwenspersoon van Stichting 
Bijzonderwijs is: Mevrouw Marchien Oppel-Hoogeboom; zij is bereikbaar op 06-18 64 98 89.

2. De landelijke klachtencommissie: De landelijke klachtencommissie behandelt klachten over 
gedragingen en beslissingen van allen die met de school te maken hebben, zoals: leerlingen, 
personeelsleden, directies, bestuur of anderen. Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk 
Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon: (070) 386 16 97 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden geïnformeerd via 
oudergesprekken, de digitale nieuwsbrief, Social Schools en de website www.achtsprong.nl

De school vindt betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Het kind groeit op in het gezin, en brengt 
ook veel tijd door in de schoolomgeving. Door betrokkenheid van de ouder kan sprake zijn van een 
samenwerking tussen school en gezin. Deze komt het onderwijs aan de leerling, en dus ook de 
leerprestaties, ten goede. Gebleken is dat ouders die hun kinderen stimuleren voor school een goede 
invloed hebben op de schoolprestaties van hun kinderen. Dit wordt schoolondersteunend gedrag 
genoemd. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen, schoolfeest, excursies

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Schoolverzekering

Dit loopt via Stichting Bijzonderwijs
Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders dienen hun kind tussen 8.00u-8.30u dezelfde dag ziek te melden. Dit kan:

1. Telefonisch bij de administratie van de school.
2. Via e-mail aan de leerkracht en/of de administratie van de school.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Een extra dag verlof moeten ouders zes weken van te voren aanvragen bij de directeur van de school. 
De directeur behandelt de aanvraag voor verlof tot maximaal tien schooldagen. De directeur moet zich 
daarbij houden aan de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar van het stadsdeel Zuidoost behandelt de 
aanvragen voor extra verlof van méér dan tien schooldagen.

Voor de volledige tekst van de verlofregeling verwijzen we naar de brochure "Extra verlof" van de 
gemeente Amsterdam, ook op te vragen bij het stadsdeel of via www.bureauleerplichtplus.nl

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

zie het zorgplan hoofdstuk 3 in de bijlage

5.2 Eindtoets

Achtsprong voldoet ruimschoots aan de norm van de inspectie. Relatief veel kinderen hebben een 
uitstroomprofiel waardoor zij niet meetellen in de berekening. Dit wordt jaarlijks aan de inspectie 
toegelicht en onderbouwd.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 12,9%

5 Ontwikkeling van leerlingen
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vmbo-b 25,8%

vmbo-k 9,7%

vmbo-(g)t 12,9%

vmbo-(g)t / havo 9,7%

havo 6,5%

havo / vwo 6,5%

vwo 6,5%

onbekend 9,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Ontwikkeling

VeiligheidPositiviteit

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Talent is wie je bent: We zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft. Dit talent willen we de 
ruimte geven tot bloei te komen door een omgeving te zijn met:·      

• Veiligheid: Samen met de leerlingen creëren we een veilig pedagogisch klimaat, waarin relatie, 
autonomie, competentie en het tactvol handelen van de onderwijsprofessionals belangrijke 
facetten zijn om tot ontwikkeling te komen. ·      

• Positiviteit: Het curriculum van Achtsprong is gericht op mogelijkheden en kansen, waardoor alle 
leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot burgers die een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de maatschappij van nu en de toekomst.·      

• Ontwikkeling: De veelzijdigheid van het curriculum, het veilige pedagogische klimaat en de focus 
op mogelijkheden en kansen maken dat leerlingen optimaal hun talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen. Het onderwijsprogramma is uitdagend, betekenisvol en op maat en biedt alle 
mogelijkheden tot ontplooiing. 
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De kernwaarden zijn door het team bepaald.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door Hart en Ziel, wat ook een directe link heeft 
met het ouder- en kind team. Binnen en buiten de groep stelt het de professionals in staat direct de 
leerling te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen de school wordt het onderwijs georganiseerd rondom het model van handelingsgericht werken. 
Een aantal keer per jaar wordt de cyclus doorlopen van het verzamelen en evalueren van gegevens, het 
signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het benoemen van de specifieke 
onderwijsbehoeften, het clusteren van leerlingen naar gelijksoortige onderwijsbehoeften, het opstellen 
van het groepsplan en het uitvoeren van het groepsplan.

Er is een intern georganiseerde kwaliteitscultuur met drie leerteams (taal, rekenen, pedagogisch 
handelen). Vanuit de leerteams wordt er gemonitord en beleid geformuleerd in samenspraak met het 
MT van de school.

Verdere professionalisering van de collega's wordt gedaan d.m.v. teamtrainingen en individuele 
scholing aansluitend bij de ambitie. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is opvang na schooltijd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3-8 dinsdag, woensdag, vrijdag

Kleutergym 1 maandag t/m vrijdag

Zwemmen 5 Maandag 

Op de woensdag krijgen de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs van de vakdocent.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Met de eigen leerkracht maandag t/m vrijdag na schooltijd

Interne begeleiding maandag t/m donderdag op afspraak

Na schooltijd kunt u kort iets met de groepsleerkracht van uw kind bespreken. Wilt u wat meer 
bespreken? Dan kunt u zelf met de betreffende persoon een afspraak maken. 

Afspraken met de directie en/of de interne begeleider kunnen worden gemaakt via de 
schooladministratie (020 - 696 72 57). Bij de start van de dag is (vrijwel) altijd iemand uit het 
schoolmanagementteam aanwezig. U kunt hen dan ook voor eenvoudige zaken aanspreken. 

 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Naschoolse opvang wordt verzorgd door externe organisaties. Wanneer u voor uw kind gebruik wil 
maken van deze opvang, kunt u contact met hen opnemen. Als u hierbij hulp nodig heeft, kan onze 
administratief medewerker u helpen. 

Daarnaast maakt onze school onderdeel uit van de brede school (www.bredeschoolzuidoost.nl). Een 
brede school in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een aantal verschillende basisscholen, in één buurt, die 
gezamenlijk, na schooltijd, activiteiten aanbieden. Het aanbod in de Brede School Zuidoost is er op 
gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. 
Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden.   

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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