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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 Goeman Borgesiusschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Goeman Borgesiusschool
Aalbersestraat 35
1067EZ Amsterdam

 0206131807
 http://www.goemanborgesiusschool.nl
 info@goemanborgesiusschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Lilian Ponse-De Vries l.ponse@goemanborgesiusschool.nl

Adjunct-directeur Frederik Nijmeijer f.nijmeijer@goemanborgesiusschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

266

2018-2019

Schoolbestuur

Sticht. Openbaar Basisonderw. Westelijke Tuinsteden
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 5.163
 http://www.stwt.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

 Vernieuwend

(Eigen) VerantwoordelijkheidVerbinding

Zelfvertrouwen Samen Groeien

Missie en visie

Op de Goeman Borgesiusschool voelen alle kinderen en ouders zich thuis. Wij vinden een prettige en 
veilige sfeer erg belangrijk en werken daarom met het concept van de Vreedzame School. In unit 7/8 
worden " Helden" opgeleid die tijdens het buiten spelen en op andere momenten ondersteunend 
kunnen zijn indien dat nodig is. Zij kunnen bijvoorbeeld bemiddelen bij conflicten maar gelukkig 
hoeven zij niet vaak "aan het werk".

Wij bieden onderwijs dat aansluit op de ontwikkelingsbehoefte en talenten van het kind door op 
een gestructureerde en handelingsgerichte  wijze de kwaliteiten van kinderen te ontwikkelen. Wij 
willen kinderen meer zelf ontdekkend laten leren in een betekenisvolle context en richten ons onderwijs 
zo in dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Hierdoor kunnen we veel aandacht schenken aan 
belangrijke competenties , zoals samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch 
denken, onderzoekend leren en oplossingsgericht vermogen

Prioriteiten

Leerkrachten:

• blijvend ontwikkelen (professionalisering);
• verstevigen lerende teams;
• werken in units verdiepen.

Leerlingen:

• meer laten leren in betekenisvolle omgeving;
• eigenaarschap vergroten;
• brede talentontwikkeling, naast het de cognitieve vaardigheden;
• 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen.
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Op de Goeman Borgesiusschool wordt gewerkt in de units: 1/2, 3/4 en 5/6 en 7/8.  In de units werken de 
kinderen intensief met elkaar en krijgen instructie op hun (jaargroep)niveau. Per unit zijn er drie 
mentorgroepen. In iedere mentorgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden uit dezelfde 
unit. Iedere mentorgroep heeft een eigen leerkracht en een eigen lokaal. Daarnaast beschikt de school 
over grote leerpleinen waar de leerlingen zelfstandig aan hun taken kunnen werken.

In iedere unit werken naast de leerkrachten van de mentorgroep ook extra leerkrachten zodat er 
voldoende (extra) tijd en aandacht aan kinderen besteed kan worden als dat nodig is. Leerkrachten in 
een unit worden, naast hun werkzaamheden in de mentorgroep, ook op talent en interesse ingezet. Op 
deze manier kunnen alle kinderen in een unit profiteren van de talenten en kwaliteiten van alle 
leerkrachten binnen hun unit.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Verlof/verzuim van personeel wordt in eerste instantie intern opgelost. Is dit niet mogelijk, dan wordt 
de groep leerlingen verdeeld. Bij afwezigheid van teveel personeel zal aan in het uiterste geval de 
ouders gevraagd worden hun kind thuis op te vangen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalactiviteiten
5 uur 5 uur 

Rekenactiviteiten
3 u 15 min 3 u 15 min

Engels
30 min 30 min

Sociaal-emotionele 
vorming 2 u 45 min 2 u 45 min

Expressieactiviteiten
5 u 45 min 5 u 45 min

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

/

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

Lezen
6 u 30 min 6 u 15 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 15 min 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

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

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min

Soc. emotionele 
vorming 45 min 45 uur 45 uur 45 uur 45 uur 45 uur 

Schrijven
2 uur 1 uur 45 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal

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

Onze school werkt intensief samen met Impuls en dat doen we doen regelmatige overleggen tussen 
onze intern begeleider, leerkrachten onderbouw en medewerkers van Impuls. Daarnaast is een dag per 
week een Impulsmedewerker aanwezig in onze onderbouwgroepen om de doorlopende leerlijn vorm te 
geven.

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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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.

Zie bijlage SOP

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 4

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij 
de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. 
Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze 
kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen 
belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren 
dat ze ertoe doen.

De Vreedzame School

De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal 
het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder 
uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het schoolplein als tussen 
volwassenen onderling.De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:-op een positieve en 
zorgzame manier met elkaar om te gaan-op een democratische manier met elkaar beslissingen te 
nemen-constructief conflicten op te lossen-verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de 
gemeenschap-open te staan voor verschillen tussen mensen.

Doelen op leerling-niveau: overleg, menings- en besluitvorming:een standpunt hebben, opkomen voor 
eigen standpunt, luisteren naar anderen, verplaatsen in standpunt anderen, debatteren, argumenteren, 
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bereidheid van standpunt te veranderen, compromissen sluiten, loyaal aan genomen besluit zijn, 
rekening houden met minderheidsstandpunt, kritisch denken, informatie inwinnen en kritisch 
analyseren

Omgaan met conflicten: inzicht in en kennis van conflictoplossing, inzicht in eigen stijl van 
conflictoplossing, verplaatsen in positie van de ander, onderhandelen, win-winoplossing nastreven, 
afzien van fysiek of mentaal geweld, kennis van mediatie, mediatievaardigheden, omgaan met 
boosheid in een conflict.

Verantwoordelijkheid voor gemeenschap:verantwoordelijkheid voor elkaar, verantwoordelijkheid voor 
klas, school en buurt, zorgzaamheid, rechtvaardigheids-gevoel, participatie, initiatieven nemen, 
meepraten en meedenken, aan regels houden, samenwerken, behulpzaamheid

Open staan voor verschillen:tolerantie, aanpassen aan andermans regels en gewoonten, respect voor 
andere levensopvattingen en stijlen, inleven in de ander – in andere culturen – in andere 
levensomstandigheden, constructief omgaan met vrijheid van meningsuiting of godsdienst, 
onderscheid tussen vooroordeel en oordeel, kennis levensbeschouwelijke stromingen

Democratische geletterdheid: democratische instituties (Tweede Kamer, grondwet e.d.), 
democratische spelregels, rechten en plichten in een democratie, democratische principes 
(verkiezingen, achterban, vertegenwoordiging), rol van de media in democratie

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:-
Leerkrachten prettig werken-Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt.-Kinderen 
zich veilig voelen-Kinderen zich gehoord en gezien voelen-Iedereen bereid is zich te verplaatsen in de 
ander-Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut.Om 
deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een 
les geven. Het gaat over professioneel handelen en het rolmodel kunnen zijn. Daarom wordt dit traject 
over twee schooljaren vorm gegeven. Opbouw Vreedzame School

De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt het 
nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen:&bull; Blok 1. Wij horen bij 
elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat&bull; Blok 2. We lossen conflicten zelf op – 
Conflicthantering&bull; Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie&bull; Blok 4. We hebben 
hart voor elkaar – Gevoelens&bull; Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – 
Verantwoordelijkheid&bull; Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Successpiegel.
Aan de hand van vragenlijsten uit de module Successpiegel meten wij de sociale veiligheidsbeleving 
van de leerlingen. 1 x per jaar leggen we aan onze leerlingen vragenlijst voor met vragen die ingaan op 
hun sociale veiligheidsbeleving.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Het Leerteam De Vreedzame School coördineert en bewaakt in deze.
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Klachtenregeling

We proberen klachten te voorkomen en meestal houdt iedereen zich aan de spelregels. Toch gebeurt 
het wel eens, dat zaken niet lopen zoals we eigenlijk graag willen. Als het om uw kind gaat, kunt u 
natuurlijk altijd met de leerkracht praten. Neem er de tijd voor en maak een afspraak na schooltijd.Gaat 
het om andere zaken, of komt u er met de leerkracht niet uit, dan staat de deur altijd voor u open bij de 
schoolleiding. 

We leren kinderen dat ze eerst met elkaar moeten praten als ze ruzie hebben. Natuurlijk verwachten we 
dit ook van ouders en leerkrachten. Er is op onze school een duidelijke richtlijn voor het oplossen van 
ernstige conflicten, de zogenaamde klachtenprocedure, die hieronder in deze gids wordt uitgelegd. 
Agressie en geweld willen we buiten de school houden. Het is een realiteit die we kennen, maar 
waarmee we niet geconfronteerd willen worden binnen de muren van onze school. Bij directe 
bedreiging van kinderen, een leerkracht of een ouder met wapens of de vuisten, zullen we onmiddellijk 
ons bestuur en de politie inschakelen, maar ook verbaal geweld accepteren we niet. Een uitzondering 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Via de Social Schools app

Website

Nieuwsbrieven

Ouderavonden 2x per jaar

Rapportavonden

Aan het begin van elk schooljaar houden we in elke groep een informatieavond. De leerkracht geeft 
informatie over inhoudelijke (leerstof) en organisatorische aspecten in de groep van uw kind.In 
aanvulling op de informatieavond worden er ook thema-ouderavonden georganiseerd rond actuele 
onderwerpen. Daarnaast zijn er de zogenaamde kijkmomenten waarop u met uw kind(eren) in de klas 
kunt kijken naar gemaakt werk.

De ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.De school heeft 
de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Om opvoeding en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar 
aan te laten sluiten, is een goed contact tussen de ouders en de school erg belangrijk. Een actieve en 
positieve opstelling van de ouders is van belang voor de schoolloopbaan van de kinderen. Om de ouders 
op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt, zijn er verschillende informatiemomenten. 
Ouders zijn altijd welkom om over hun kind te komen praten. Zeker bij problemen. Het is wel prettig als 
er dan eerst een afspraak wordt gemaakt dan kan de leerkracht voldoende de tijd nemen voor een 
gesprek

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

hierop vormt een ruzie tussen twee kinderen, die in hun boosheid gaan schelden of 
vechten.Klachtenprocedure. 

Vanaf 1 augustus 1998 is de Kwaliteitswet van kracht. Krachtens deze wet behoort elk bestuur en elke 
school een klachtenregeling te hebben. Zowel de scholen als het bestuur zullen zich inspannen een 
veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben school en ouders een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in. Op tijd in gesprek zijn met elkaar is een absolute voorwaarde. Goede 
afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat 
zaken fout gaan. Ons bestuur hanteert hiervoor “De klachtenregeling voor een veiligschoolklimaat”, 
een landelijke regeling, die tot stand gekomen is in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons 
land. Een exemplaar van deze klachtenregeling kunt u bij de schoolleiding inzien. 

In het kort komen de afspraken en de regeling hierop neer:

a. Behandeling op schoolniveau. Als u vragen heeft over de begeleiding van de kinderen of een 
beoordeling, dan is het de bedoeling dat u eerst een afspraak met de leerkracht van uw kind maakt. Een 
tweede mogelijkheid is om daarna een afspraak te maken met de directie.

b. Behandeling op bestuursniveau. Als uw vragen naar uw mening niet afdoende beantwoord worden, 
kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten tot een 
oplossing te komen. In een enkel geval komt het voor, dat het gesprek op school niet goed mogelijk is. 
De schoolleiding heeft de taak dit aan het bestuur te melden. Het bestuur zal dan duidelijke afspraken 
maken en zorgen dat in alle rust naar een oplossing wordt gezocht. Het bestuur moet in dergelijke 
gevallen een afweging maken tussen de belangen van alle betrokkenen.

c. Ernstige zaken of vermoedens (behandeling op bestuursniveau). Bij klachten over ongewenste 
omgangsvormen op school, bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en discriminatie 
kunnen kinderen, ouders en leerkrachten een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Zij/hij kan 
benaderd worden om een afspraak te maken. De vertrouwenspersoon – de naam zegt het al – hoort 
iemand in strikt vertrouwen aan, onder geheimhouding. Iemand, die de vertrouwenspersoon in 
vertrouwen neemt, – de klager – stelt in overleg met de vertrouwenspersoon vast of deze klacht, al dan 
niet in overleg met het bestuur, voorgelegd zal worden aan de klachtencommissie. De landelijke 
klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen 
maatregelen. Strafbare feiten dienen door de vertrouwenspersoon altijd gemeld te worden aan het 
bestuur.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Kerst

• 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.

De contactpersoon van school voor de Ouderraad is Ron Volkers (unit 3/4)

Medezeggenschapsraad (MR)Iedere school hoort een MR te hebben, ook de Goeman Borgesiusschool. 
Deze bestaat uit personeelsleden, ouders.  De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de 
begroting van de school.Rechten, bevoegdheden, plichten. De MR hoort jaarlijks de begroting en 
beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van 
het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals 
het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 
meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen
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De school beheert het ouderfonds, waaruit veel activiteiten worden betaald. Het gaat dan niet om de 
normale kosten voor het onderwijs, maar juist om die dingen die het voor de kinderen extra leuk 
kunnen maken, zoals uitstapjes, theatervoorstellingen, filmfan, een keer naar Artis, feesten en het 
schoolreisje. Op grond van artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs mogen wij om een 
“vrijwillige” ouderbijdrage vragen. Het geld voor de ouderbijdrage en de schoolreis wordt 
gecombineerd geïnd zodat er maar één keer geld gevraagd wordt aan de ouders. Deze gecombineerde 
bijdrage is € 50,00. Hiervan is € 30,00 voor de schoolreis en € 20,00 voor de ouderbijdrage. 

Voor de kinderen van unit 7/8 is de bijdrage € 90,00 omdat deze kinderen 3 dagen op schoolkamp gaan. 
Uit de ouderbijdrage worden zaken als versieringen, knutselwerk en kleine attenties voor de kinderen 
ter gelegenheid van Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het eindfeest, de opening van de 
Kinderboekenweek en Pasen bekostigd. De kinderen in de Nieuwkomersgroep en kinderen die 
tussentijds bij ons op school komen, zitten vaak een deel van het jaar op school. Voor deze kinderen is 
de ouderbijdrage € 2,00 per maand.Wel betalen zij € 30,00 als zij meegaan op schoolreis.De 
ouderbijdrage is dus vrijwillig. Echter, indien deze niet wordt betaald, kan uw kind niet deelnemen aan 
de activiteiten zoals kerstfeest, sportactiviteiten. Indien de betaling een probleem is, kunt u altijd een 
afspraak met de directie maken om hierover te praten en eventueel een betalingsregeling af te 
spreken.

Heeft een Stadspas? Dan kunt u deze laten zien en inscannen bij onze administratiemedewerker, het 
schoolgeld wordt dan betaald door gemeente. 

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:

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.

Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden heeft voor al haar scholen een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt de mensen die voor de school actief 
zijn (directie, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. Hier bestaan nog wel eens misverstanden over, daarom twee punten die wij extra onder de 
aandacht willen brengen.De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.De school is pas schadeplichtig 
op het moment dat de school ook iets kan worden verweten.

Het kan dus heel goed zo zijn dat iemand schade lijdt, maar dat er geen sprake is van enige 
verwijtbaarheid van de school. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymles een bal wordt geschopt. Deze komt 
per ongeluk op de bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Deze schade valt niet onder 
aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt niet door de school of het schoolbestuur 
vergoed.Ook is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk 
voor hun doen en laten. Veroorzaakt een leerling gedurende schooltijd of een buitenschoolse 
activiteiten schade, dan is die leerling (of de ouders) daar in de eerste plaats zelf voor 
verantwoordelijk.Dit kan zijn schade aan personen of bezittingen van personen of bezittingen van de 
school. De hier eerder genoemde kapotte bril kan mogelijk wel geclaimd worden op een verzekering 
van de ouders van een leerling. Het hoeft niet altijd te gaan om opzettelijk aangebrachte schade, 
onhandigheid of schade als gevolg van spel valt ook onder deze categorie.

Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een verzekering hebben afgesloten. Belangrijk: het 
niet hebben van een dergelijke particuliere aansprakelijkheidsverzekering ontslaat de leerling of hun 
ouders/verzorgers niet van de plicht om de schade te vergoeden. Als iemand de school (of het 
schoolbestuur) aansprakelijk wil stellen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren.
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Verzuim

Deze gegevens worden altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar en indien dit, ondanks 
gesprekken met de leerkracht en/of directie, blijft voorkomen worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek met de leerplichtambtenaar. Ook als uw kind regelmatig te laat komt,is dit een vorm van 
verzuim. Ook dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. 

Ziek-en beter meldingen

Kinderen worden iedere dag op tijd op school verwacht. Het is belangrijk dat ouders ons op de hoogte 
brengen wanneer hun kind ziek is of naar de dokter moet. Als uw kind ziek is, dan kunt u dat van 08.00 
uur t/m 08.30 uur telefonisch of mondeling melden bij de administratie. De leerkracht weet dan 
waarom uw kind afwezig is!

Leerplichtambtenaar:

Johan Kruijt

Stadsdeel Nieuw-West

Postbus 670181060 JA Amsterdam

Telefoon: 06-51731496Fax: 2538810

j.kruijt@slotervaart.amsterdam.nl

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Extra verlof

Het is wettelijk niet toegestaan buiten de schoolvakanties uw kind van school te houden. Alleen bij 
uitzondering wordt er toestemming voor extra verlof gegeven. Formulieren voor het aanvragen van 
extra verlof zijn bij de administratie te krijgen. In het formulier moet ook goed aangegeven worden 
waarom er verlof wordt aangevraagd. De verlofaanvragen worden behandeld door de directeur. 
Aanvragen voor extra verlof moeten in ieder geval 6 weken van tevoren worden ingediend. Bij de 
aanvraag wordt altijd gevraagd naar verklaringen die de reden van aanvraag kunnen onderbouwen. 
Voor bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis / crematie kunt u ook 
extra verlof aanvragen. Verlof aanvragen betekent niet automatisch dat u ook toestemming krijgt voor 
het aangevraagde verlof.Het aangevraagde verlof wordt bekeken en afgehandeld door de directeur, al 
dan niet samen met de leerplichtambtenaar. U krijgt altijd schriftelijk te horen of u wel of geen 
toestemming krijgt.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Onze school heeft een uitgebreid programma om de vorderingen van leerlingen te volgen. Dit wordt 
gedaan aan de hand van twee soorten toetsen: methodegebonden en methode onafhankelijke (CITO) 
toetsen. De eersten zijn toetsen die gerelateerd zijn aan de aangeboden leerstof na één 
blok/hoofdstuk. De CITO-toetsen zijn methode onafhankelijk en meten of de leerlingen voldoen aan de 
landelijke norm. Alle toetsuitslagen zijn terug te vinden in ons elektronische leerlingvolgsysteem. De 
vorderingen van de leerlingen worden elk jaar meerdere keren door de leerkrachten besproken met de 
ouders. 

De onderbouw werkt met de volgmethode KIJK!. Voor het volgen van de ontwikkeling van jonge 
kinderen is een goed observatie instrument voor leerkrachten onontbeerlijk. Het in beeld brengen van 
de ontwikkeling is de eerste stap naar het aanbod van passende activiteiten (beredeneerd aanbod). 
Daarnaast is het overdragen van gegevens aan een volgende groep (doorgaande lijn) een belangrijk 
aandachtspunt. Hoe doe je dit nou op een overzichtelijke en praktische manier? Door te werken met 
het leerlingvolgsysteem KIJK! wordt de doorgaande lijn op een efficiënte, zinvolle en praktische manier 
vormgegeven.

5.2 Eindtoets

Correctie op het schooljaar 2015-2016.

De leerling op regel 19 heeft de verkeerde cito-score, waardoor het schoolgemiddelde lager uitvalt.

524 is de score die te zien is, maar het moet 534 zijn. 

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 Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen 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 10,0%

vmbo-b 10,0%

vmbo-b / vmbo-k 6,7%

vmbo-k 20,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 6,7%

havo 13,3%

havo / vwo 3,3%

vwo 3,3%

onbekend 6,7%

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.
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Hoe gaan we om met elkaar?

Geen pestenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wijze van omgaan met elkaar   

We hechten veel waarde aan een sterk pedagogisch klimaat en dat merk je terug in de school: de school 
straalt een gezellige en rustige sfeer uit. We hanteren duidelijke regels en afspraken binnen de school 
waar we de kinderen en elkaar aan houden. Ook binnen de groepen besteden we hier veel aandacht 
aan door de kinderen actief te betrekken bij het tot stand komen van regels en afspraken. Hierdoor 
wordt hun betrokkenheid vergroot. Daarnaast besteden we gerichte aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling en sociaal gedrag middels de methode ‘de Vreedzame school’. In alle groepen 
wordt er wekelijks uit deze methode themalessen gegeven. Daardoor is er sprake van een doorgaande 
lijn. Op deze wijze bevorderen we een respectvolle omgang met elkaar en het welbevinden van de 
leerlingen.

/

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Klassenmanagement en pedagogisch klimaat   Voor ons is het pedagogisch klimaat binnen de Unit erg 
belangrijk. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en competent voelen en daardoor optimaal 
kunnen presteren. Het onderwijs proberen we daarom uitnodigend te maken met ruimte voor eigen 
keuzes, samenwerken en zelfstandigheid. Binnen ons onderwijsconcept werken wij op dit moment 
(2019-2020) met 4 Basisunits: 

·         Unit 1/2 ·         Unit 3/4 ·         Unit 5/6 ·         Unit 7/8 

Er is gekozen om in iedere unit 3 mentorgroepen te formeren. Bestaande uit twee jaar groepen en een 
combinatiegroep. In deze combinatie groep zijn leerlingen geselecteerd die qua werkhouding goed 
kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Gedurende de ochtend blijven de leerlingen in deze 

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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mentorgroep. In de middaguren worden de leerlingen op specifieke ontwikkelingsniveau ingedeeld. Zo 
sluiten wij aan op de individuele behoeftes van de leerling. School vindt het sociaal welzijn en de 
veiligheid van alle leerling erg belangrijk. Om deze reden zijn wij een Vreedzame School en kan je dat 
zichtbaar in de klassen zien en merken. Bovendien hebben een aantal leerkrachten de training ‘Rots en 
Water’ gevolgd. Deze cursus wordt verschillende keren in het jaar aangeboden. We streven naar een 
schoolcultuur waar leerkrachten, leerlingen en ouders op basis van respect met elkaar samenwerken. 

De cyclus HGW kent 4 fasen, met in totaal 6 stappen. Aan het begin van het schooljaar bezoekt de 
Intern Begeleider alle groepen. Voor alle leerlingen wordt de cyclus HGW op groepsniveau door de 
leerkracht driemaal per jaar doorlopen. De leerkracht verzamelt gegevens in een groepsoverzicht en 
benoemt stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van de leerlingen in 
zijn/haar groep. Op basis hiervan en op basis van de toets uitslagen stelt hij/zij instructiegroepen op. 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt een individueel handelingsplan of een 
ontwikkeling perspectief gemaakt. In elke cyclus (drie keer per schooljaar) vindt een groepsbespreking 
tussen de groepsleerkracht en IB-er plaats. Tijdens de groepsbespreking wordt de voorgaande 
afspraken geëvalueerd, indien nodig aangepast en (nieuwe) aandachtspunten voor de te komen 
periode verzameld. Handelingsplannen worden iedere 6-8 weken door de leerkracht(en) samen met 
ouders en leerling geëvalueerd en indien nodig verlengd. Een ontwikkelingsperspectief is een plan voor 
een langere periode. Deze wordt iedere 6 maanden geëvalueerd. Dit plan en de afspraken voor de 
komende 6 maanden wordt met ouders en leerling besproken.

Leerlingvolgsysteem   Om in een zo vroeg mogelijk stadium interventies te kunnen plegen is het van 
belang alle leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Voor de leerlingen van unit 1/2 maken wij gebruik 
van een ontwikkelingsobservatielijst vanuit de SLO doelen en het observatiemodel ‘Kijk’.  De landelijk 
genormeerde Cito toetsen en worden vanaf groep 1 ingezet. Ook nemen wij de Cito-eindtoets af in 
groep 8. Observaties en gesprekken met leerlingen en ouders worden cyclus gehouden en waar nodig 
gedocumenteerd. Verder werken wij vanaf groep 3 met methodes en worden deze meerdere malen per 
jaar getoetst.   Citotoetsen   Wij gebruiken twee keer per jaar (januari/februari en mei/juni) de methode 
onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO. De resultaten van de leerlingen geven 
we volgens de CITO-normen weer in vijf niveaus:   Deze resultaten worden per groep inzichtelijk 
gemaakt in het groepsoverzicht van ParnasSys. Bovendien wordt er iedere toetsperiode een 
schoolstaat gemaakt. 

Dit met als doel dat de school kan reflecteren op het handelen en vanuit daar doelen kunnen stellen 
voor de komende periode. Bij achterblijvende resultaten, o.a. bij leerlingen die een IV of V CITO-score 
halen of leerlingen met een opmerkelijke stilstand of achteruitgang, verrichten de groepsleerkrachten, 
eventueel in samenwerking met de intern begeleider, nader onderzoek en stellen een plan van aanpak 
op, dat kan resulteren in een handelingsplan voor een korte interventie of een OPP voor 6 maanden. 
Vervolgens wordt het plan zoveel mogelijk uitgevoerd in de klas. Tweemaal per jaar, na de Cito’s heeft 
de intern begeleider in dezelfde periode overleg met de leerkracht over de behaalde resultaten. Tijdens 
dit gesprek is de focus gericht op de vaardigheidsscores/ groei in DLE van de leerlingen. Jaarlijks 
plannen we de afnamemomenten van deze toetsen in een toetskalender   
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Impuls, buiten het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Impuls, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

De Goeman Borgesiusschool werkt met een continu rooster.

De kinderen gaan van 08.30 - 14.00 uur naar school. Lunchpauze (en buitenspelen) is van 12.00 uur tm 
12.30 uur

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  - 

Maandag: Wij werken met een continu rooster
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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

Goede vrijdag 10 april 2020 10 april 2020

Pasen 13 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

2e Pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

22



© 2019


	Over de school
	Algemene gegevens
	Profiel van de school

	Het onderwijs
	Groepen en leraren
	Invulling onderwijstijd
	Extra faciliteiten
	Voor- en vroegschoolse educatie

	Ondersteuning voor leerlingen
	Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
	Veiligheid

	Ouders en school
	Hoe ouders worden betrokken
	Ouderbijdrage
	Schoolverzekering
	Ziekmelden en verzuim aanvragen

	Ontwikkeling van leerlingen
	Tussentijdse toetsen
	Eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling
	Kwaliteitszorg

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster


