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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 De Bron

Voorwoord
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Contactgegevens

De Bron
Van Beuningenstraat 141
1051XM Amsterdam

 0206864913
 http://www.bronschool.nl
 bron.directie@askoscholen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Riemke de Vries bron.directie@askoscholen.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 9.247
 http://www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

232

2018-2019

De Staatsliedenbuurt is in beweging. Door demografische ontwikkelingen is het leerlingenaantal de  
afgelopen jaren wisselend. 

Kernwoorden

oog voor ieder kind

uitnodigen en uitdagengoed onderwijs

verantwoordelijkheid geven vertrouwen

Missie en visie

Wij bieden de kinderen een omgeving waarin zij zich vrij en veilig voelen om te leren. Lesmethoden 
helpen ons om alle kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. In de Breintrein worden kinderen die 
verrijking aankunnen, uitgedaagd om hun hersens te laten kraken. Kinderen die een beter begrip 
krijgen door concrete, praktische voorbeelden gaan wekelijks aan de slag in het DOE-lab. 

Klassikale leermomenten worden afgewisseld met leren in kleine groepjes. We leren kinderen 
zelfstandig te werken en hun leerproces te evalueren. Er zijn laptops beschikbaar in de klas en op de 
gang. Zo ontstaat een sfeer in ons gebouw waarin plezier in leren altijd zichtbaar en voelbaar is. 

Op onze basisschool staan niet alleen cognitieve vaardigheden centraal. We willen de kinderen hun 
talenten over de volle breedte laten ontdekken. Daarom hebben we vakleerkrachten voor beeldende 

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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vorming, muziek en lichamelijke ontwikkeling. 

We willen dat onze kinderen zich zelfbewust en vriendelijk door hun wijk bewegen. Daarom besteden 
we samen met ouders veel tijd en aandacht aan het bevorderen van een vreedzame school en wijk.

Prioriteiten

We willen binnen ons klassikale systeem een actieve, betrokken houding van alle leerlingen. Dat begint 
met aansluiten bij de interesse en belevingswereld van de kinderen. Dat vraagt een leerkracht die alle 
leerlingen in de groep uitdaagt en leerlingen laat reflecteren op hun leerproces en leerhouding. De 
implementatie van deze inzichten van John Hattie staan de komende jaren centraal. 

Identiteit

Kinderen stellen vragen om de wereld en gebeurtenissen om hen heen te begrijpen. In gesprekken 
hierover vertellen ze over de antwoorden die ze thuis horen en de ideeën die ze zelf hebben. Ieder jaar 
hebben we aandacht voor de levensbeschouwelijke traditie van een aantal van onze leerlingen. Samen 
met hun ouders bereiden we belangrijke feesten uit die traditie voor en luisteren naar de verhalen die 
daarbij horen. Zo leren de kinderen van elkaars achtergronden, ontdekken overeenkomsten en 
verschillen. Naast religieuze stromingen, behandelen we ook filosofische stromingen. 
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In de kleutergroepen zitten kinderen uit groep 1 en 2 altijd bij elkaar. Zo kunnen de jongsten van de 
oudsten leren. En de oudsten leren op natuurlijke wijze om hulp te bieden. 

Door de groei van onze school ontstaan combinatiegroepen. Deze combinatiegroepen bieden extra 
mogelijkheden om te oefenen met zelfstandig leren en samenwerken. 

Tutorlezen en onderwijs voor kinderen die extra uitdaging aankunnen gebeurt onder andere in 
groepsdoorbroken leermomenten. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij gepland (verhuizing, huwelijk etc.) is er altijd een collega die de lessen overneemt. Ook maken we 
gebruik van de diensten van de Verhalenfabriek en de Nieuwe Zoete Inval. Dit zijn organisaties die 
culturele dagprojecten verzorgen voor specifieke leeftijdsgroepen. 

Bij ziekte van een leerkracht proberen we de vervanging eerst met een externe vervanger te regelen, als 
dat niet lukt kijken we of we intern iets kunnen regelen. Als deze opties niet lukken worden de 
leerlingen verdeeld. We hebben leerlingen nog niet naar huis hoeven sturen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

In de groepen 1/2 bieden we de leerlingen een speels aanbod waarmee we werken aan grove en fijne 
motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, tekenontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en 
tijdsoriëntatie enzovoorts.

We observeren de kinderen nauwlettend om hun ontwikkeling te volgen en te sturen. We bereiden ze 
voor op een soepele overgang naar groep 3 waarin ze schoolse vaardigheden nodig hebben. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 uur 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
3 uur 3 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 1 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 3 uur 2 uur 1 uur 1 uur 2 uur 

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

Circa de helft van de schooltijd voor groep 3 tot en met 8 wordt besteed aan de basisvakken rekenen, 
taal en lezen. Voor het bepalen van het precieze rooster in een groep laten wij ons leiden door de 
leeropbrengsten van de kinderen: een beredeneerd aanbod.

Wij willen de kinderen een brede basis voor het leven meegeven, waarin zij zicht hebben op al hun 
interesses en talenten. Daarom besteden we ook ruimschoots aandacht aan algemene ontwikkeling en 
ontwikkeling in kunstzinnige vakken. Dat doen we in de klas, maar ook door jaarlijkse excursies naar 
musea en het theater. We hebben per slot van rekening het geluk een Amsterdamse school te zijn.

Het muziekonderwijs wordt in groep 3 -8 verzorgd door een vakleerkracht muziek. In groep 5 en 6 leren 
de kinderen noten lezen en een keyboard bespelen. Bij de kleuters worden de leerkrachten begeleid 
door een specialist van het Concertgebouw. 

In groep 6 en 7 gaan de kinderen naar de schooltuinen. In deze periode is het natuuronderwijs intensief. 
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Engelse taal
2 uur 2 uur 

muzikale ontwikkeling
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

natuuronderwijs
1 uur 2 uur 2 uur 

studievaardigheden
2 uur 2 uur 2 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Breintrein en DOElab

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er wekelijks groepsdoorbroken onderwijs buiten de 
grep in de Breintrein. 

Kinderen die goed kunnen leren door pratijkonderwijs, krijgen wekelijks groepsdoorbroken onderwijs in 
het DOElab. 

Het onderwijs in zowel de Breintrein als het DOElab wordt gegeven door gespeciliseerde leerkrachten. 
Deelname van kinderen aan de Breintrein en DOElab wordt in overleg met groepsleerkracht, Intern 
Begeleider en ouders bepaald. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein en Kijk, 
Kies, Doe.

In de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. Deze thema's worden gezamenlijk 
voorbereid, waardoor peuters en kleuters binnen dezelfde context leren.

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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Voorschool en vroegschool werken met hetzelfde observatie- en registratiesysteem. Dat 
vergemakkelijkt de overgang en zorgt voor een gezamenlijke taal en gedeelde visie op 
kindontwikkeling.

Als een kind overgaat van de peuterspeelzaal naar de basisschool, is er een 'warme overdracht' tussen 
de professionals. Belangrijker is dat de juffen van de basisschool en de kinderen elkaar al kennen: ze 
komen elkaar immers al regelmatig op de gang en de speelplaats tegen.

6 x per jaar is er overleg met het hele VVE-team (leidsters peuterspeelzaal en leerkrachten groep 1/2).
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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.

Op de Bron volgen we alle kinderen intensief. We hebben oog voor hun welbevinden, hun cognitieve en 
hun sociale ontwikkeling.We gebruiken voor al deze domeinen een leerlingvolgsysteem. 

Onze leerkrachten zijn goed geschoold in de laatste onderwijskundige inzichten. Zij kunnen een beroep 
doen op collega's die zich hebben ontwikkeld tot reken-, taal en leesspecialist. 

Kennis van leer- en gedragsproblemen is op onze school ruim aanwezig bij de intern begeleider en de 
directeur. Wij hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van een positief groepsklimaat, ter 
ondersteuning van een goed leerklimaat. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Orthopedagoog 8

Rekenspecialist 10

Remedial teacher 4

Taalspecialist 10

Fysiotherapeut 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Bron is een Vreedzame School. Structurele en systematische inzet van deze 'methode' zorgt voor een 
positief leerklimaat, waarin alle zaken bespreekbaar zijn. 

Wij spreken van pesten als er sprake is van:
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• een negatieve intentie, bedoeld om een andere leerling leed te berokkenen; 
• herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer 

leerlingen; 
• verschil in macht tussen pester en gepeste. 

We maken onderscheid tussen pesten en plagen

Bij plagen is het negatieve gedrag niet structureel tegen dezelfde leerling gericht en is de 
machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk aanwezig als bij pesten. De insteek bij plagen is bovendien 
eerder elkaar aan het lachen maken, dan dat er sprake is van een expliciet negatieve intentie en 
buitensluiten. We leren leerlingen ook het onderscheid tussen pesten en een conflict. Een conflict is een 
verschil van mening of van belang (A wil dit en B wil dat). Soms ontaardt een conflict in een ruzie, als er 
sprake is van (fysiek of psychisch) geweld. Plagen kan vaak leiden tot een conflict: A wil dat B ophoudt 
en B vindt het leuk om er nog even mee door te gaan. Pesten is van een andere orde. De 
machtsongelijkheid en de structurele gerichtheid op één persoon maakt het onvergelijkbaar met 
plagen. Pesten is weloverwogen en proactief, gebeurt niet per ongeluk of spontaan, en ook niet als 
gevolg van uitlokking. Pesten behoort tot het repertoire van kinderen, en het wordt gevoed in een 
cultuur die gekenmerkt wordt door competitie en individualisme. Wij bieden op onze school een sterk 
tegenwicht: de klas en school moet een positieve sociale gemeenschap te zijn, waarin een expliciete 
sociale en morele norm aanwezig is die ervoor zorgt dat we oog hebben voor elkaar, dat we rekening 
houden met elkaar, dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap, en dat je het 
recht hebt om jezelf te zijn, maar dat je dan ook de plicht hebt om ervoor te zorgen dat ieder ander dat 
recht heeft. Wij willen een school zijn waarin zorg voor elkaar centraal staat. Een school met een 
klimaat waarin sprake is van verbinding, eerder dan concurrentie of competitie. Een met een ‘inclusief’ 
groepsklimaat, waarin niemand wordt buitengesloten. Op die manier voorkomen we in veel gevallen 
ongewenst gedrag als pesten. Als er toch gepest wordt grijpen we snel in. Zie hieronder.   

Aanpak van pesten en sociale onveiligheid   

Als er zich dus toch pestincidenten voordoen, gaan we altijd eerst na of het programma van De 
Vreedzame School (nog) goed wordt uitgevoerd in de betreffende groep. Als dit niet het geval is, wordt 
hier eerst aandacht aan besteed. Vervolgens is er soms meer nodig. We hanteren daarbij een glijdende 
schaal: van vroegtijdig ingrijpen bij plagen tot uiteindelijk (als alle andere middelen zijn uitgeput) 
schorsen of verwijderen van leerlingen. 

Ingrijpen bij pesten: de oplossingsgerichte pestaanpak (OPA)   

Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Als er toch pestincidenten zijn, 
dan is het uiteraard zaak om eerst na te gaan of aan de preventieve kant nog wel voldoende wordt 
gedaan, zoals in het voorgaande is beschreven (en of het programma van De Vreedzame School (nog) 
wel goed wordt uitgevoerd). Maar soms is er meer nodig. In de eerste plaats vragen we altijd aan 
andere leerlingen om te helpen. Met name populaire leerlingen kunnen belangrijk zijn als ‘verdedigers’.  
Als er meer nodig is hanteren wij een aanpak van pesten die goed past bij de uitgangspunten van De 
Vreedzame School: de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). De aanpak bestaat uit een aantal 
achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht  (of IB-er) en leerlingen. Eerst met de gepeste 
leerling alleen. Vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, inclusief de pester(s). 
Dit is de groep die voor verandering en steun gaat zorgen. Belangrijke elementen van de aanpak zijn: 
geen schuld, verwijten of straf , we gaan uit van het goede in ieder kind, we moedigen empathie aan, 
we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht, en de pester krijgt de kans 
zijn of haar gedrag te veranderen. In deze aanpak worden meestal de volgende stappen onderscheiden: 
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1. Gesprek met het gepeste kind. De leerkracht (of een ander teamlid van de school) praat met het  
gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of zij hulp wil, en stelt met hem of haar de steungroep 
samen. Dit is een gemengde groep van zijn zo’n 5 tot 8 medeleerlingen, waaronder leerlingen die 
de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar ook de pester en meelopers of buitenstaanders; 
liefst ook een verdeling van jongens en meisjes. We vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of 
zij wil dat de ouders op de hoogte zijn van de gesprekken. Als een externe of een andere 
volwassene (niet de eigen groepsleerkracht) binnen de school deze gesprekken gaat voeren, 
lichten we de ouders altijd in. 

2. Gesprek met de steungroep. Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek wordt de 
steungroep uitgenodigd om de gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze worden uitgenodigd om 
met ideeën en voorstellen te komen. Dit alles met als doel dat het pesten moet stoppen. 

3. Tweede gesprek met de gepeste. Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe het nu gaat 
met de gepeste. 

4. Tweede gesprek met de steungroep. Na ongeveer een week is er ook een gesprek met de 
steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid krijgt om te praten over wat hij of zij heeft gedaan. 
Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden om er voor te zorgen dat 
het interactiepatroon blijvend  verandert. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
jaarlijks, met behulp van de vragenlijst Zien!.

Jaarlijks vullen leerlingen van groep 6 tot en met 8 de vragenlijst Zien! in. De uitslag hiervan wordt 
geanalyseerd op zorgelijke signalen en indien nodig worden leerling en ouders uitgenodigd voor een 
gesprek hierover. 

In groep 3 tot en met 8 wordt ook een sociogram gemaakt. Dit geeft ons zich op de dynamiek van de 
groep en of er leerlingen buiten de groep vallen. Ook deze uitslag wordt in de groepsbespreking 
bestudeerd en beoordeeld op noodzkelijke vervolgstappen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Het pedagogisch klimaat is de verantwoordelijkheid van het hele team. Er zijn vertrouwenspersonen 
voor leerlingen. Er is een postbus waarin kinderen (anoniem) briefjes kunnen deponeren. De 
Vreedzame School-lessen borgen dit klimaat. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Jong. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
j.de.jong@askoscholen.nl.
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Klachtenregeling

We gaan graag met u in gesprek als u ergens ontevreden over bent. Maakt u van uw hart geen 
moordkuil, maar trek liefst zo snel mogelijk aan de bel. In eerste instantie bij de leerkracht, maar als u 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ongeveer 1 x per 3 weken komt de nieuwsbrief uit. Deze is voor de hele school en wordt per mail en 
parro verzonden

Parro is een app waarmee de groepsleerkracht ouders op de hoogte houdt van activiteiten en 
gebeurtenissen. Het werkt heel goed voor korte berichten en foto's. Hiermee zijn ouders heel erg 
betrokken bij het wel en wee in de groep.

Via de mail sturen we berichten die een bepaalde groep aan gaan.

Oudergesprekken

Natuurlijk zijn er de 10-minutengesprekken die we 2 keer per jaar plannen. De onderwerpen zijn 
schoolvorderingen en welbevinden van de leerling. Voorafgaand aan het eerste gesprek krijgen ouders 
het rapport mee, zodat een tweezijdig gesprek mogelijk is. In dit gesprek worden eventueel ook 
afspraken gemaakt over thuis oefenen en de inzet van ouders bij het leren. Vanaf groep 6 is de leerling 
bij het 10-minutengesprek aanwezig. We willen stimuleren dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen 
voor hun  ontwikkeling . In het gesprek reflecteren we op wat goed gaat en wat niet. Leerlingen kunnen 
zelf aangeven waar hun onderwijsbehoefte ligt en hoe de leerkracht hen kan helpen.   

Op de Bron werken leerling (eigenaar), leraar (professional) en ouders (partner) samen aan de 
ontwikkeling van de leerling. Binnen die samenwerking heeft iedereen zijn eigen inbreng en 
deskundigheid. Ouders kennen hun kind het beste en kunnen de school helpen hun kind beter te leren 
kennen. De leerkracht is deskundig op het leerproces en de didactiek en kan de ouders helpen bij het 
begrijpen van de leerstijl van hun kind. 

Wij stimuleren de aanwezigheid van ouders in de school. Het bevordert openheid en begrip en zorgt 
voor een goede communicatie. Ouders die regelmatig tijdens schooltijden aanwezig zijn kunnen de 
ervaringen en verhalen van hun kind beter plaatsen. Kinderen zijn er trots op als hun ouders mee 
komen helpen. Het geeft ze de onbewuste bevestiging dat de ouder vertrouwen heeft in school, dat het 
voor hen een goede en veilige plek is. Het schoolteam, de kinderen en hun ouders vormen samen een 
gemeenschap die een positief leer- en leefklimaat moet scheppen voor alle kinderen. 

Ouders geven de identiteit van de school mee vorm, bijvoorbeeld in de keuze voor een programma 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling en in het vormgeven van vieringen. En ook door onderlinge 
gesprekken over waarden in de opvoeding tijdens koffie-ochtenden en bijeenkomsten met de directie.  

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• sportdag, excursies, theater in de school enzovoorts.

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Vanaf het schooljaar 2029 /2020 kunt u de ouderbijdrage betalen met de stadspas van de gemeente 
Amsterdam. U kunt de stadspas laten scannen bij juf Petra.

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

• activiteiten in de klas: tijdens creatieve en technische workshops
• activiteiten met kleine groepjes leerlingen: lezen, stempelen, plusactiviteiten
• activiteiten voor de hele school: tijdens feesten, de sportdag, de avondvierdaagse
• tijdens de overblijf: deze wordt voor en door ouders uitgevoerd. 
• hand- en spandiensten: kleine reparaties, versieren van de school

dat niet prettig vindt kunt u ook een afspraak maken met de directeur Maureen Boubaker.  Veruit de 
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in goed overleg worden 
afgehandeld.  In een enkel geval kan het voorkomen dat we er niet samen uitkomen. U kunt dan een 
klacht indienen.  

4.3 Schoolverzekering

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:
Als uw kind ziek is kunt u dat 's ochtends telefonisch aan ons doorgeven. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Extra verlof aanvragen is in bepaalde gevallen mogelijk. De regels hierover staan in de leerplichtwet. 
Als u extra verlof aan wil vragen, kunt u daarvoor bij juf Petra een formulier halen. 

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.

De school valt onder de bestuursaansprakelijkheidsverzekering van ASKO.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op onze school hanteren we methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO.

Voor de vakken rekenen en spelling geldt dat we voorafgaand aan een nieuw blok met de leerlingen 
individuele doelen bepalen. Zo krijgen leerlingen iedere 6 weken inzicht in hun voortgang. 
Leerkrachten passen hun instructie indien nodig aan op de uitslagen van de bloktoetsen. 

De uitslagen van de CITO-toetsen worden in groep 6 tot en met 8 met de leerling besproken door de 
leerkracht in kindgesprekken. De grafieken van het leerlingvolgsysteem worden bijgevoegd in het 
rapport. 

5.2 Eindtoets

Wij vinden het belangrijk dat we het beste in alle kinderen naar boven halen. Binnen ons klassikale 
onderwijs slagen we er in om programma's aan individuele onderwijsbehoeften van leerlingen aan te 
passen. Vanaf groep 7 gaan we met kinderen en ouders in gesprek over het vervolgonderwijs op de 
middelbare school. Interesse en ambitie komen daarbij aan de orde. In het gesprek besteden we ook 
veel tijd aan verantwoordelijkheid: wat mag het kind van school verwachten, maar ook andersom. 
Welke inzet hoort bij de ambitie van de leerling? Zo bereiden we het kind voor op de vereiste 
zelfstandigheid en werkhouding op de middelbare school. 

De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is conform verwachtingen van ouders, kinderen en ons. 
Ook na 2 jaar zit het overgrote deel van onze leerlingen nog op het geadviseerde schooltype. 

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 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 4,0%

vmbo-b 12,0%

vmbo-k 28,0%

vmbo-(g)t 12,0%

havo 4,0%

havo / vwo 12,0%

In groep 7 stellen we een voorlopig schooladvies op. Hierbij zijn de leerkrachten van groep 7 en 8, de 
Intern Begeleider en de directeur betrokken. In dit overleg bespreken we de schoolloopbaan, de 
motivatie en werkhouding en de resultaten van de leerling. Zo komen we tot een voorlopig 
schooladvies. Dit voorlopige advies bespreken we met de leerling en de ouders. In januari in groep 8 
krijgen de leerlingen het definitieve advies. 

Onze school heeft gekozen voor de eindtoets Route 8. Deze toets is kwalitatief goed, digitaal en 
adaptief. Bovendien neemt de toets aanzienlijk minder tijd in beslag dan de traditionele eindtoets. 
Mocht de uitslag van deze eindtoets hoger zijn, dan het door ons gegeven schooladvies, dan gaan we 
hierover met de leerling en ouders in gesprek. Wij hebben ons advies een aantal keren naar boven 
bijgesteld. 

In de praktijk blijkt dat we de capaciteiten van onze leerlingen goed inschatten. Ons advies komt 
overeen met het onderwijsniveau waarop onze leerlingen succesvol zijn. 
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vwo 20,0%

onbekend 8,0%

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.

groei-mindset

eigenwaarde en autonomiede school als oefenplaats 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij hebben oog voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin 
het kind zich gekend weet. Pedagogisch vinden wij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf, 
voor elkaar en voor de omgeving belangrijke waarden. Op onze school schenken we systematisch 
(gestructureerd) aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De school is 
een oefenplaats. Wij zorgen voor een omgeving waarbinnen leerlingen zichzelf leren kennen, hun 
zelfvertrouwen ontwikkelen en zodoende actief deelnemen aan onze samenleving.  

Wij stimuleren eigenaarschap bij de kinderen voor hun leren en hebben expliciet aandacht voor het 
ontwikkelen van een mindset gericht op groei. Iedere leerling van de Bron krijgt de ruimte en de 
stimulans om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij ondersteunen hen bij het kiezen en 
bereiken van het pad waarmee zij hun ambities kunnen realiseren. 

De kernwaarden komen voort uit onze opdracht: een omgeving creëren waarin kinderen hun talenten 
kunnen ontwikkelen. In onze didactiek zie je dat terug in:

• eigenaarschap: leerlingen weten wat zij leren en waartoe 
• eigen verantwoordelijkheid: leerlingen worden gestimuleerd om doordachte keuzes te maken uit 

het onderwijsaanbod 
• reflectie: leerlingen worden gestimuleerd om hun werk te evalueren en nieuwe doelen te stellen 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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voor de volgende periode 
• samenwerken: ons onderwijs is zo ingericht dat leren met en van elkaar wordt gestimuleerd. 

Wij hebben gekozen voor de Vreedzame School omdat deze methode ook opgebouwd is rond deze 
kernwaarden.

5.5 Kwaliteitszorg

Op onze school streven we naar een goede balans tussen professionele autonomie van de leerkracht en 
gedeelde schoolafspraken.

Schoolbrede kwaliteitsafspraken:

• de lessentabel voor de kernvakken lezen, taal en rekenen
• het zorgrooster waarin we de resultaten en het welbevinden van de leerlingen monitoren
• lesgeven volgens het directe instructiemodel
• het bevestigen van een mindset gericht op groei
• wekelijkse lessen Vreedzame School
• we zijn een gezonde school

We monitoren deze afspraken drie keer per jaar met behulp van lesbezoeken door directie, IB en 
expert-leerkrachten. Indien de bevindingen daar aanleiding toe geven, zetten we coaching in om 
leerkracht te ondersteunen in het bereiken van het gewenste niveau. 

Studiedagen: werken aan onderwijskwaliteit

Circa acht keer per jaar zijn leerlingen een extra dag vrij en heeft het team een studiedag. Op deze 
dagen weren we aan de (verbeter)doelen van onze onderwijskwaliteit met behulp van interne en 
externe experts. Deze studiedagen worden door het gehele team gevolgd.

Individuele professionalisering 

Op de Bron hebben we een substantieel budget gereserveerd voor professionalisering van 
leerkrachten. Samen met de lerarenbeurs van het rijk en de gemeente Amsterdam zorgt dit ervoor dat 
er altijd wel een leerkracht een studie volgt. Tijdens de studiedagen worden de overige teamleden op 
de hoogte gebracht van het geleerde.

Voor de komende 5 jaar hebben we doelen geformuleerd in ons schoolplan op de thema's uitdagend 
aanbod, positief leerklimaat en kwaliteitscultuur in ons schoolplan. Deze kunt u lezen in de bijlage.

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

Er zijn 5-6 organisaties voor buitenschoolse opvang die de kinderen bij ons op school komen halen. Zij 
verzorgen ook voorschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen en vakanties. Daarnaast hebben we 
samen met alle scholen in de buurt een aanbod na school voor brede talentontwikkeling. Bijvoorbeeld 
streetdance, sportbuurtclub, knutselclub. 

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:15  - 

Woensdag: groep 1-2 tot 12.00 uur
Vrijdag: groep 1 op vrijdagmiddag vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1-2 dageelijks

Gymnastiek 3 tot en met 8 maandag en donderdag

De kinderen gymmen in de van Hogendorphal, circa 10 minuten lopen vanaf de school. 

Zij lopen daar onder begeleiding van de groepsleerkracht naar toe. 

Het gymnastiekonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
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6.3 Vakantierooster

Tijdens de studiedagen werken wij aan onderwijskwaliteit. 

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag (kinderen vrij) 26 augustus 2019

Studiedag (kinderen vrij) 30 september 2019 01 oktober 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Studiedag (kinderen vrij) 30 oktober 2019

Studiedag (kinderen vrij) 06 december 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 06 januari 2020

Studiedag (kinderen vrij) 11 februari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Studiedag (kinderen vrij) 27 februari 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 18 april 2020 03 mei 2020

Hemelvaart 18 mei 2020 25 mei 2020

Zomervakantie 03 juli 2020 16 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en tso voorbeeldschool, 
in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voorschoolse opvang wordt geboden door BSO Ikke en Zo. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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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)

Kind en Motoriek maandag 8.45 tot 12.00 uur

Ouder Kind Adviseur woensdag 8.45 tot 10.30 uur

Lisan van Kind & Motoriek begeleidt kinderen die dat nodig hebben bij de ontwikkeling van fijne en 
grove motoriek. Deze begeleiding wordt betaald door de zorgverzekering.

Rosa van het Ouder & Kindteam Westerpark is beschikbaar voor opvoedvragen. 
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