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Het verhaal van De Rivieren
De wereld is er voor iedereen.
Zo ook onze school.

Dat vinden we niet zomaar.
Het komt vanuit onze Oecumenische identiteit.
We koesteren de open mind, dat zit in ons DNA.

Het is wat onze school bijzonder maakt.
Omdat het juist in deze wereld zo enorm van pas komt.
Dat weten de kinderen die hier komen natuurlijk nog niet.
Hun ouders des te beter.

Die leven middenin deze wereld en zien elke dag hoe die in elkaar zit.
Veelkleurig, veelzijdig, veelmondig, veeleisend.
Groot ook. Mooi in beginsel, maar soms ook hard, ongeduldig, competitief.
Het leven in deze wereld is niet elke dag een kabbelende rivier en go with the flow.
Al die stromingen, verschillen: ze komen niet altijd soepel samen.
Botsen doen ze ook. Zo is de wereld en dat mag je best bijtijds ervaren.

Dus op wat voor school laat je je kind dan beginnen aan die wereld?
Op een school die doet alsof die wereld niet bestaat?
Of die kinderen er van weghoudt om ze kinderen te laten blijven?
Of die zich vooral bezighoudt met kennis en voorbereiding op de volgende school?

Ons verhaal is dat we die wereld juist bij ons naar binnen brengen.
Dat je er hier als kind en als ouders de sleutel van krijgt.
En van heel veel andere werelden meer.

De wereld van het woord, de zin, de taal, de verhalen.
De wereld van het jongetje en meisje dat naast je zit.
De wereld van ouders die niet alleen uit de wijk komen, maar ook uit andere culturen.
De wereld waar je van ons leert, maar ook van elkaar.
De wereld van je buurt, je stad, dit land, deze plek in de wereld.
De wereld van de wereld, de natuur, de sterren en de maan.
De wereld waar we vandaan komen en die waar we naartoe gaan.

Allemaal op een school die zelf ook meer dan een enkele wereld is.
Dorps in de omgang, werelds in ons onderwijs.
Even open en nieuwsgierig naar de kinderen als zij in, nou ja, alles.
De Rivieren is nieuwsgierig en maakt nieuwsgierig.

Wij zien nieuwsgierigheid als het begin van alles.
Willen weten, daar gaat het om. Willen leren van elkaar.
Hoe opener we tegenover elkaar staan, hoe meer we van elkaar leren.
Hoe meer we van elkaar leren, hoe beter we elkaars wereld begrijpen.
Daar wordt iedereen beter van en dat is de bedoeling.

Een beter mens, een betere wereld. Het hangt met elkaar samen.
De Rivieren is de school voor ouders die hun kinderen dat willen meegeven.

De Rivieren is de school die zich onderscheidt door geen onderscheid te maken.
Een eigen kleine veilige wereld voor iedereen, maar met hele grote ramen op de wereld
daarbuiten.

Wij zijn de school waar we de ongestuurde blik van elk kind koesteren.
De blik die door vooroordelen heen kijkt.
De blik die nieuwsgierig vraagt naar alles wat nieuw, gek, vreemd of anders is.
Of lijkt.

We beantwoorden alles met de openheid die ons eigen is.
Er zijn geen gekke vragen, er zijn alleen maar goede vragen.
Hetzelfde geldt ook voor hun ouders als ze willen weten hoe het gaat.

Ook zij kunnen en mogen ons alles vragen.
Nieuwsgierigheid zien wij als een uiting van betrokkenheid.
Daarom krijgen ouders ook de enige antwoorden die ertoe doen: de eerlijke.
Voor hen is De Rivieren ook de school van de open gesprekken.
Delen wat er goed gaat, delen wat er minder gaat: het is de sleutel tot vooruitgang.

Opnieuw een sleutel, ja.
Maar zonder sleutel blijf je buiten staan of erger nog: blijf je opgesloten in je eigen gelijk.
Dat helpt de wereld niet vooruit.

Dus elke dag dat wij ónze schooldeuren openen, doen we dat voor meer dan kennis,
cijfers, rapporten en een mooie CITO toets.

We openen die deuren om ieder kind dat hier binnenkomt nieuwsgierig te laten zijn naar
wat anderen in deze wereld doen, denken en zeggen.

Het maakt De Rivieren tot het type school waar ouders die de wereld een beetje kennen
naar op zoek zijn voor hun kinderen.

En dat maakt nieuwsgierig. 



Van harte welkom in het schooljaar 2019-2020! 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en er weer tegen aan kan. Voor jullie 
ligt de schoolkalender van dit schooljaar. Naast de belangrijke data vinden jullie ook informatie 
over de school.

Schooljaar 2019-2020 belooft een mooi jaar te worden. Er staan weer veel leuke projecten 
en activiteiten gepland, zoals de Kinderboekenweek met thema ‘Reis mee’, de Kunstweken, 
schoolproject “Mijn buurt en Amsterdam”, de  Nationale Pannenkoekdag en voor ouders de 
meekijkochtenden en het Gynzy Café. 

Bij het samenstellen van deze kalender waren nog niet alle uitjes naar musea en voorstellingen 
bekend. Deze data zullen tijdig gecommuniceerd worden via Parro. Ook eventuele wijzigingen.

Namens het team wens ik alle kinderen en ouders/verzorgers een heel leerzaam en plezierig 
schooljaar toe!

Met hartelijke groet,

Arno Methorst
Directeur Daltonbasisschool De Rivieren

Contactgegevens
Daltonbasisschool De Rivieren
Lekstraat 35-37
1079 EM  Amsterdam

Telefoonnummer:  020 – 664 1267
Algemeen emailadres: info.derivieren@amosonderwijs.nl
Directie:  arno.methorst@amosonderwijs.nl 
Website:  www.derivieren.nl

Ouderraad (OR):   Ouderraad.deRivieren@amosonderwijs.nl 
Medezeggenschapsraad  mr_rivieren@outlook.com 
(MR):

Ouder- en Kindadviseur: Patricia van Rietbergen
  06 – 20569288
  p.vanrietbergen@oktamsterdam.nl 

Teamsamenstelling
Het team start het schooljaar 2019-2020  
in de volgende samenstelling:

Conciërge Dave Habes
Administratie Nanouk Bakkers
Interne Begeleider Janny Kramer
Bewegingsonderwijs Rolf de Zwart
Impulsklas Suze Westerveld
Onderwijsassistent Ava Visser

Groep 1-2 A Renée Haex, Anita Dokter
Groep 1-2 B Marian Roozenbeek, Anita Dokter
Groep 3-4 Nicole van den Berg, Mercédès Brik
Groep 5 Germaine Klaasman, Annelie van Dijk
Groep 6-7 Lia van Geerke, Saskia de Ruijter
Groep 7-8 Rob Peperkoorn, Rolf de Zwart, Renée Haex

Directeur Arno Methorst

Missie en visie
Wij kweken bij ons op school de nieuwe generatie échte Amsterdammers. Een generatie 
die opgroeit als fearless human beings. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en 
de tegenstellingen lijken alsmaar groter te worden. De wereld is niet altijd te begrijpen en 
daar helpen we onze leerlingen bij. De maatschappij heeft mensen nodig die onbevreesd 
in het leven staan, die vol zelfvertrouwen zijn, sociaal, creatief en initiatiefrijk zijn en die hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De stad met al zijn diversiteit vind je weerspiegelt in onze leerlingenpopulatie en onze 
organisatie van onderwijs. Met ons Daltononderwijs leren kinderen zelfstandig te zijn, samen 
te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving.  Een belangrijk 
grondbeginsel van Daltononderwijs luidt: “alles wat de kinderen kunnen, moet de leerkracht 
niet doen.” Er moet daarbij ruimte zijn om te experimenteren, voor zowel leerlingen als 
leerkrachten. Daarom kent onderzoekend leren/spelend leren een belangrijke plek in ons 
onderwijs en werken we met leerteams.

Kinderen veel laten bewegen in een groene omgeving en leren omgaan met de natuur is een 
logisch gevolg van onze unieke grote, groene buitenruimte. Onze (eetbare) tuin en moestuintjes 
worden door leerlingen samen met buurtbewoners, leerkrachten en Cityplot.org onderhouden. 
Daarmee richt De Rivieren zich op een groene en duurzame toekomst voor kinderen en stad.



Schoolregels
We werken binnen de school met de zogenaamde NAR-regels:
•  Wij zijn Netjes
•  Wij zijn Aardig voor elkaar
•  Wij zijn Rustig in school

Iedere groep maakt aan de hand van deze drie schoolregels de geldende klassenregels. 

Schooltijden
De deuren gaan elke dag om 8:20 uur open. Op 8:30 uur moet iedereen in de klas klaar zitten 
en start de les. Op maandag kunnen de leerlingen en ouders zelf doorlopen naar de klas, zodat 
ouders ook nog in de klas komen en kunnen kijken. De overige dagen haalt de leerkracht de 
kinderen buiten op. De leerlingen staan dan op een vaste plek op het plein te wachten. Bij de 
kleuters wordt er iedere dag gestart met een inloop. De kinderen kunnen indien mogelijk onder 
begeleiding van hun ouders werken aan hun activiteit bij hun naambordje. 

Ons rooster:
Maandag  8:30 12:00 uur pauze  13:00 15:00 uur
Dinsdag   8:30 12:00 uur pauze  13:00 15:00 uur
Woensdag  8:30 12:15 uur vrij
Donderdag  8:30 12:00 uur pauze  13:00 15:00 uur
Vrijdag   8:30 12:00 uur pauze  13:00 15:00 uur

Te laat komen
Een keertje te laat komen kan ons allemaal overkomen en dat is dan ook niet erg.  
Bij structureel en/of veelvuldig te laat komen, zal er actie volgen. Vaak neemt eerst de  
leerkracht contact op met ouders. Daarna zal de directie het contact zoeken en indien  
nodig wordt de Leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

Ziekmelden en verlof
Het ziekmelden of doorgeven van afwezigheid op de dag zelf kan telefonisch worden 
doorgegeven tussen 8:00 – 8:20 uur via telefoonnummer 020 - 664 1267. In noodgevallen kan er 
een bericht worden gestuurd aan info.derivieren@amosonderwijs.nl.

Verlof aanvragen buiten de reguliere vrije dagen? Bij onze administratie zijn de officiële 
formulieren van Bureau Leerplicht Amsterdam beschikbaar voor het aanvragen van verlof. 
Deze dient 6 weken van te voren ingediend te worden. Uiteraard zijn er omstandigheden dat 
dit niet kan. Doe dit in ieder geval wel zo snel mogelijk. De directeur moet altijd toestemming 
geven voor dit verlof. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. 

Voicemail
De school beschikt over een voicemail. Wanneer de school telefonisch niet bereikbaar is, spreek 
vooral een voicemailbericht in. Deze wordt altijd dezelfde dag afgeluisterd.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en bedoeld voor alle activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren,  zoals het schoolreisje, sportdag, het Sinterklaas- en Kerstfeest, 
Kinderboekenweek en het Picknick-Zomerfestival. De school heeft hier zelf geen geld voor.  
Het Ministerie van Onderwijs betaalt alleen de kosten voor het geven van onderwijs. Het betalen 
van de ouderbijdrage is dus belangrijk, want laten we eerlijk zijn, dit soort activiteiten maken 
school natuurlijk wel een stuk leuker! Komt er geen voldoende geld binnen? Dan wordt het een 
stuk saaier op school!

De ouderbijdrage voor groep 1 tot en met 6 voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op  
€ 70,00. 
Voor groep 7 en 8 is dit in verband met het schoolkamp € 140,00. Jullie krijgen van WIS Collect 
een bericht om deze ouderbijdrage te betalen. De bijdrage is dan via iDeal te betalen.  
Liever contant betalen? Een betaalafspraak maken? Neem dan contact op met de directeur. 
Indien je zelf geld wil overmaken: IBAN: NL77 INGB 0004 8474 70 t.n.v. Ouderfonds de Rivieren.

Er zijn binnen de gemeente Amsterdam diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te 
krijgen in deze kosten voor de ouderbijdrage. Meer informatie hierover is te vinden op  
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans of via ons Ouder- en Kindadviseur.

Eten en drinken
In de ochtend is er een eet- en drinkpauze. We drinken dan water (of thee zonder suiker of 
melk) en eten fruit of groente. Deze zaken worden altijd van thuis meegenomen. Snoep of koek 
mogen niet in de klas worden gegeten. Voor de middagpauze geldt ook dat we water drinken 
en stimuleren we het eten van bruin brood met gezond beleg eventueel aangevuld met groente 
of fruit.

Traktatie
Met ingang van dit schooljaar trakteren de kinderen niet meer op De Rivierenschool. We 
zullen de verjaardagen met de kinderen anders vieren. Nog steeds zal er in de klas worden 
gezongen, een strik worden gemaakt, met een kaart de klassen rond, etc. Maar in plaats 
van het meebrengen van een eetbare traktatie, kiest de jarige een feestelijke activiteit uit 
het verjaardagsmenu, die vervolgens met de klas wordt uitgevoerd.  Dit verjaardagsmenu 
zal bestaan uit diverse activiteiten, zoals extra buitenspelen, voorlezen uit favoriete boek, 
stoelendans, stopdans, doe je dans, etc. Activiteiten van 10-15 minuten. Daarnaast voeren 
we een feestdag voor de leerlingen in – de Leerlingendag. Dit laten we samen lopen met de 
Nationale Pannenkoekdag. De school verzorgt dan de traktatie en uiteraard pannenkoeken. 

Parro
We gebruiken een vlotte en toegankelijke app (Parro) voor al onze communicatie richting 
ouders. Deze werkt het beste met de app Parro op een smartphone. De school verzorgt de 
inloggegevens. Met Parro houden we ouders op de hoogte wat er allemaal op school en in de 
klassen gebeurt met korte berichten, nieuwsbrieven, foto’s/filmpjes en een duidelijke agenda. 
Ook vragen via Parro om vrijwilligers en materiaal. 



Eerste schooldag Luizencontrole
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AUGUSTUS 2019



Voorlichtingsavond 
schoolkamp groep 7-8 en 
Voortgezet Onderwijs
Voorlichting iPad groep 4

Informatieochtend  
nieuwe ouders

Informatie-avond door 
leerlingen  
(17:00-18:00 uur)

Studiedag  
(leerlingen vrij)

Informatieochtend  
nieuwe ouders

Week tegen pesten Gynzy Café (19.30 uur) Gynzy Café (8.45 uur)

Schoolfotograaf
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9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30

week 36

week 37

week 38

week 39

week 40

ZA/ZOVRMA DI WO DO

SEPTEMBER 2019



Start Kinderboekenweek Informatieochtend  
nieuwe ouders

Kleedjesmarkt (boeken-
markt 12.00-12.30 uur)

Doe-mee middag! Informatieochtend  
nieuwe ouders

Geen gym Rivierenshow (14.00 uur)

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Studiedag  
(leerlingen vrij)

Luizencontrole Meekijkochtend ouders Voortgangsgesprekken

Herfstvakantie

Herfstvakantie

1 2 3 4 5/6

7 8  9 10 11 12/13

14 15 16 17 18 19/20

21 22 23 24 25 26/27

28 29 30 31

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44
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OKTOBER 2019



Voortgangsgesprekken Nationaal Schoolontbijt

Sint Maarten Informatieochtend  
nieuwe ouders

Schoolkamp groep 7/8 Schoolkamp groep 7/8 Schoolkamp groep 7/8 Schoolkamp groep 7/8 Schoolkamp groep 7/8

Meekijkochtend ouders

1 2/3

4 5  6 7 8 9/10

11 12 13 14 15 16/17

18 19 20 21 22 23/24

25 26 27 28 29 30/1

week 44

week 45

week 46

week 47

week 48

ZA/ZOVRMA DI WO DO

NOVEMBER 2019



Sinterklaasviering

Informatieochtend  
nieuwe ouders
Geen gym

Kerstviering op school
Kerstdiner

Leerlingen 12.00 uur vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

1e Kerstdag

Kerstvakantie

2e Kerstdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie Kerstvakantie

Oudejaarsdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

2 3 4 5 6 7/8

9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30 31

week 49

week 50

week 51

week 52

week 1

ZA/ZOVRMA DI WO DO

DECEMBER 2019



Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag

Kerstvakantie Kerstvakantie

Start Kunstweken
Luizencontrole

Informatieochtend  
nieuwe ouders

Cito M-toetsen groep 3 
t/m 8

Cito-M Cito-M Cito-M Cito-M

Cito-M Cito-M Cito-M Cito-M Cito-M

Kerstvakantie

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30 31

week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

ZA/ZOVRMA DI WO DO

JANUARI 2020



Meekijkochtend ouders Informatieochtend nieuwe 
ouders

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Rivierenshow (14.00 uur) Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Personeel werkt

Voorjaarsvakantie

Personeel werkt

Voorjaarsvakantie

Personeel werkt

Voorjaarsvakantie

Personeel werkt

Voorjaarsvakantie

Personeel werkt

3 4 5 6 7 8/9

10 11  12 13 14 15/16

17 18 19 20 21 22/23

24 25 26 27 28 29/1

week 6

week 7

week 8

week 9

week 10

ZA/ZOVRMA DI WO DO

FEBRUARI 2020



Luizencontrole Rapportgesprekken

Rapportgesprekken Informatieochtend  
nieuwe ouders

Leerlingendag
Nationale Pannenkoek-
dag

Start project "Mijn buurt 
en Amsterdam"

Thema-avond ouders Thema-ochtend ouders Informatieochtend  
nieuwe ouders

Zomertijd

2 3 4 5 6 7/8

9 10  11 12 13 14/15

16 17 18 19 20 21/22

23 24 25 26 27 28/29

30 31

week 10

week 11

week 12

week 13

week 14

ZA/ZOVRMA DI WO DO

MAART 2020



Meekijkochtend ouders Doe-mee middag

Nationale Buitenlesdag Informatieochtend  
nieuwe ouders

Paasontbijt Goede Vrijdag 
(leerlingen vrij)

2e Paasdag 
(leerlingen vrij)

Afronding project "Mijn 
buurt en Amsterdam"

Koningsspelen
Sportdag

Eindtoets groep 8
PO-VO groep 7 PO-VO groep 7

Eindtoets groep 8
PO-VO groep 7

Ramadan
Informatieochtend  
nieuwe ouders

Meivakantie

Koningsdag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

1e Paasdag

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30

week 14

week 15

week 16

week 17

week 18

ZA/ZOVRMA DI WO DO

APRIL 2020



Meivakantie

Meivakantie

Dodenherdenking

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Luizencontrole

Avondvierdaagse Avondvierdaagse

Juffen- en meestersdag

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Informatieochtend  
nieuwe ouders

Studiedag 
(leerlingen vrij)

Hemelvaartsdag 
(leerlingen vrij)

Vrije dag

Cito E-toetsen  
(groep 3 t/m 7)

Cito E-toetsen Cito E-toetsen Cito E-toetsen

Meivakantie

Meivakantie

Moederdag

Suikerfeest

1e Pinksterdag

1 2/3

4 5  6 7 8 9/10

11 12 13 14 15 16/17

18 19 20 21 22 23/24

25 26 27 28 29 30/31

week 18

week 19

week 20

week 21

week 22

ZA/ZOVRMA DI WO DO

MEI 2020



2e Pinksterdag Algemene ouderavond
Cito E-toetsen

Algemene ouderochtend
Cito E-toetsen Cito E-toetsen

Informatieochtend  
nieuwe ouders
Cito E-toetsen

Cito E-toetsen Cito E-toetsen Cito E-toetsen Studiedag  
(leerlingen vrij)

Studiedag  
(leerlingen vrij)

Rapportgesprekken Informatieochtend  
nieuwe ouders

Rapportgesprekken Wisselmiddag Talentenshow  

Afscheid groep 8

Vaderdag

1 2 3 4 5 6/7

8 9  10 11 12 13/14

15 16 17 18 19 20/21

22 23 24 25 26 27/28

29 30

week 23

week 24

week 25

week 26

week 27

ZA/ZOVRMA DI WO DO

JUNI 2020



Laatste schooldag
Zomerpicknick Festival

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

1e schooldag  
maandag 17/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

Zomervakantie tot en 
met 16/8

1 2 3 4/5

6 7  8 9 10 11/12

13 14 15 16 17 18/19

20 21 22 23 24 25/26

27 28 29 30 31

week 27

week 28

week 29

week 30

week 31
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