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Beste (aanstaande) ouders,

Van harte welkom in de wereld van Daltonbasisschool De Rivieren. Deze gids is geschreven voor de 
ouders van onze kinderen, maar ook voor ouders die nog bezig zijn een school voor hun kind te zoeken. 
Wanneer we in deze schoolgids spreken over ouders, dan verstaan we daar ook de verzorgers of 
pleegouders onder.

De Rivieren maakt nieuwsgierig en zo ook onze schoolgids. Wij vinden het belangrijk om jullie als 
ouders goed te informeren over onze onderwijsactiviteiten en alle extra activiteiten van de school. Dat 
maakt het gesprek over de ontwikkeling van jullie (kind)eren zinvoller. De schoolgids bevat naast 
praktische informatie ook achtergronden van het onderwijs en de manier waarop wij werken. Naast 
deze schoolgids vinden jullie de informatie ook op de website. Daar staan ook het recente nieuws en de 
huidige ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk dat jullie kind zich prettig voelt op onze basisschool. Een goed contact met 
jullie als ouders is van grote invloed op de schoolloopbaan van de kinderen. Als er jullie vragen, 
opmerkingen en/of suggesties hebben over de school dan kunnen jullie altijd bij ons terecht. Informeer 
de leerkracht, de intern begeleider of de directie. Jullie kunnen na schooltijd altijd even binnenlopen en 
eventueel een afspraak maken voor een langer gesprek. Wij hopen jullie regelmatig in onze school te 
ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld met een kop koffie in het Rivierenpunt (ouderkamer). 

Nieuwe nieuwsgierige ouders nodige we van harte uit voor een informatieochtend en indien gewenst 
een kennismakingsgesprek. Kijk op de website voor de data van de informatieochtenden.

Daltonbasisschool De Rivieren opent werelden. Ook die van jullie!?

Hartelijke groet,
Namens het schoolteam

Arno Methorst 
Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Daltonbasisschool De Rivieren
Lekstraat 35 -37
1079EM Amsterdam

 0206641267
 http://www.derivieren.nl
 info.derivieren@amosonderwijs.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Arno Methorst arno.methorst@amosonderwijs.nl

Arno Methorst is sinds schooljaar 2016-2017 directeur van Daltonbasisschool De Rivieren. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

140

2019-2020

Het huidige leerlingaantal is 161 (november 2020). Het leerlingaantal van 140 toont de stand per 1-10-
2019. We zijn duidelijk dus weer groeiende. Dat komt mede door onze nieuwe manier van werken en 
het anders organiseren van het onderwijs. De school wint aan populariteit in de buurt.

We zijn een echte buurtschool. Dit zie je terug in de diversiteit van de leerlingen en de kleinschaligheid 
waarin ieder zich welkom voelt en waar iedereen elkaar kent. Er is genoeg ruimte binnen de school om 
toe te kunnen groeien naar 220-230 leerlingen. Daarmee behouden we het karakter van de buurtschool 
waar iedereen welkom is.

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Aantal scholen: 30
Aantal leerlingen: 7.428
 http://www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

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

1.2 Profiel van de school
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Kenmerken van de school

Daltononderwijs

Begrip van de wereldVorming tot échte Amsterdammer

Eigen leerroute Vaardigheden voor toekomst

Missie en visie

Missie
Wij geloven niet langer in de gemiddelde leerling. De gemiddelde leerling bestaat niet en daarom zijn 
wij ons onderwijs anders aan het organiseren. Het onderwijs gaat van leerstofgericht naar meer 
kindgericht. Onze school is een ontwikkelingsgerichte omgeving dat gekenmerkt wordt door de 
behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling binnen een 
aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving. Het meer en beter begrijpen van de wereld om ons heen is 
daarbij het uitgangspunt geworden. Onze school vormt kinderen tot échte Amsterdammers die vol 
zelfvertrouwen, zelfstandig en met verantwoordelijkheid, hun plek in de samenleving innemen als 
fearless human begings. Precies zoals Helen Parkhurst (grondlegster van het Daltononderwijs) het 
bedoeld heeft. Daarbij zijn de kinderen zich goed bewust van hun omgeving. Denk hierbij aan alle 
culturen, diversiteit, milieu en duurzaamheid.  

Unieke kracht 
Wij brengen de wereld naar binnen. Wij leren kinderen met een open blik naar het nieuwe en 
onbekende te kijken. De maatschappij heeft mensen nodig die flexibiliteit tonen en 
aanpassingsvermogen hebben, die vol zelfvertrouwen zijn, die kritisch en creatief kunnen denken, die 
kunnen samenwerken en die verantwoordelijkheid kunnen nemen.Wij leren kinderen naar andere 
kinderen te kijken en met elkaar samen te werken. Wij leren kinderen naar hun persoonlijke talenten en 
mogelijkheden te kijken. Wij brengen kinderen keer op keer in aanraking met diverse mogelijkheden, 
waardoor zij hun vaardigheden, grenzen en talenten kunnen blijven ontdekken en ontwikkelen. 

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

• Open
• Persoonlijk
• Onderzoekend   

Aangevuld vanuit Daltonderwijs met de kernwaarden: 

• Samenwerken

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. Kenmerken omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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• Verantwoordelijkheid
• Zelfstandigheid

Identiteit

Kijk snel op onze website  https://www.derivieren.nl/ voor meer informatie, foto's en beelden die onze 
identiteit weergeven.
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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

Indien de leerkracht met (ziekte)verlof is dan hanteren we het volgende vervangingsbeleid:

• Wij beschikken over flexibele medewerkers die op niet-werkdagen kunnen komen werken. Op 
sommige dagen beschikken we ook over een collega die ambulant is en ingezet kan worden.

• We hebben een onderwijsassistent met onderwijsbevoegdheid die bij (ziekte)verlof kunnen 
inspringen. 

• Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat we altijd extra handen in school hebben die een 
rol kunnen spelen bij vervanging. Vooral 4e jaars- en LIO-studenten. Een LIO is een Leerkracht In 
Opleiding en deze studenten mogen onder begeleiding zelfstandig voor een groep staan. 

• Indien nodig verdelen we de groepen (3 t/m 8) over de overige groepen. De kinderen weten wat 
er dan van hun verwacht wordt. De kleuters vinden we te klein voor verdelen en zoeken we naar 
geschikte oplossing.

• Er is via netwerken als Lukida, Verhalenfabriek, Discussiëren kun je leren, etc. een dagvervanging 
mogelijk om in te huren. Dan krijgen de kinderen een alternatief programma in bijvoorbeeld 
kunst, muziek, programmeren, etc.

• In uiterste nood vragen we of ouders hun kinderen voor een dag kunnen thuis houden als we 
vervanging niet kunnen organiseren. Dit wordt zo vroeg mogelijk aan ouders bekend 
gecommuniceerd via de oudercommunicatie-app Parro.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Drama Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Wetenschap en 
Technologie

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

Speel-werken (spelend 
leren) 8 uur 8 uur 

Bewegingsonderwijs 
(inclusief buitenspelen) 5 uur 5 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 4 uur 

Engelse taal
30 min 30 min

Weektaak
2 uur 2 uur 

Overig (o.a. kleine kring 
rekenen, taal) 5 uur 5 uur 

Bij de kleuters vindt het leren vooral plaats vanuit spelend leren: speel-werken in de leerrijk ingerichte 
hoeken, weektaak voor de oudere kleuters en/of de kleuters die er al aan toe zijn, buitenspelen en veel 
kunstzinnige en creatieve vorming. We zitten weinig in de grote kring en zetten bewust een kleine kring 
in om verdieping te geven aan beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 45 min 5 u 45 min 5 uur 5 uur 5 uur 4 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 uur 
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De vakken op deze manier in "uren" vastleggen geeft geen goed beeld van ons onderwijssysteem. Bij 
ons staat namelijk Wereldoriëntatie centraal en daaraan worden bijvoorbeeld alle doelen van Taal 
gekoppeld. 

Vanaf de kleuters is er al aandacht voor het Engels. Dit wordt vanaf de middenbouw vormgegeven door 
de inzet van de methode Groove me. 

We geven extra ondersteuning aan leerlingen waarvan Nederlands thuis de tweede taal is. Zij krijgen 
buiten de groep extra momenten Nederlandse taal aangeboden (vaak pre-teaching), waardoor er goed 
met de les in de groep kan worden meegedaan.

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

Wereldoriëntatie
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 6 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

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

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal
• Ouderlokaal
• Leerplein

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

We hebben een frequent afstemmingsoverleg waarin gezamenlijk dezelfde thema's worden 
voorbereid. We zorgen voor een goede en warme overdracht van de voorschool naar de basisschool. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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.

Elk kind is uniek en heeft dus feitelijk ook een eigen, unieke ontwikkelingsroute nodig. Ons kindgericht 
onderwijs neemt de kwaliteiten, talenten en ontwikkelingsbehoeften van het kind als uitgangspunt 
voor persoonsontwikkeling. Wij werken toe naar meer en meer gepersonaliseerd leren om kindgericht 
onderwijs kracht te geven. We volgen daarin de koers van Amos.   

Koers Amos: Wij streven ernaar ons onderwijs passend te maken voor al onze leerlingen. Wij werken 
hard aan bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend Onderwijs gaat over 
goed onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij 
huis. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden op alle scholen. Wat we nog niet 
kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen met anderen. En als we de 
benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op zoek naar een plek 
in de buurt waar dat wel lukt.

Faciliteiten

• Er wordt gewerkt volgens het protocol voor leesproblemen en dyslexie. 
• In de groepen 3-8 wordt gewerkt met 4 meetmomenten voor risicoleerlingen en interventie 

periodes die geëvalueerd worden. 
• In de school is een dyslexie specialist aanwezig. Er kan een HDO lezen/spellen worden 

afgenomen. 
• In de school is een taalspecialist aanwezig. 
• De intern begeleider kan een HDO rekenen afnemen (rekenonderzoek bij rekenproblematiek). 
• Er wordt gewerkt met het programma Bouw! in de groepen 2-4, waarbij leerlingen van groep 7-8 

worden ingezet als tutoren. 
• Bij remediëren van rekenhiaten wordt gebruik gemaakt van Maatwerk Rekenen. 
• Bij leerlingen met een eigen leerlijn rekenen wordt gebruik gemaakt van Passende Perspectieven. 

Daarnaast zijn er remediërende programma’s op school aanwezig, zoals Spelling in de Lift en 
Speciale Leesbegeleiding. 

• Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt gewerkt met: Rekentijgers, Kien, Denksleutels, 
webpaden. In de school is een specialist Meer-/Hoogbegaafdheid aanwezig. 

• De school werkt met Taakspel voor de groepen 1-8, zodat de groep efficiënter en taakgerichter 
leert te werken. 

• De school gebruikt de methode Leefstijl om structureel en preventief te werken aan sociaal 
emotionele vaardigheden. Daarnaast neemt de school de vragenlijst af van Scholen met Succes 
bij de leerlingen van de groepen 5-8. Verder wordt twee keer per jaar de vragenlijst van Zien 
ingevuld om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. 
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• Bij leerlingen met concentratie en werkhoudingsproblematiek wordt de Beertjesmethode 
ingezet van Kaat Timmerman. 

• Vanuit de GGD wordt 1x per jaar een logopedische screening verzorgd bij leerlingen van groep 2. 
• In overleg met de Ouder- en Kindadviseur worden trainingen aangeboden op het gebied van 

sociale vaardigheden en weerbaarheidstrainingen. 
• Inzet Peuterleidsters 2 ochtenden per week bij kleuters voor doorgaande lijn (Combinatiefunctie 

VVE). 
• Onderwijsassistent (3 ochtenden in de week) die kan interveniëren op technisch lezen, 

automatiseren bij rekenen en werkhouding en diverse onderzoeken kan uitvoeren.
• Inzet twee Gildemedewerkers (gepensioneerde leerkrachten) één dagdeel per week voor extra 

ondersteuning aan individuele kinderen. 
• Er is een protocol voor 2e jaars nieuwkomers vanaf het schooljaar 2017-2018 waarin omschreven 

staat hoe het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de 
methodes: ’Horen, zien en schrijven’, ‘Zien is snappen’ en ‘De bovenkamer’.

• Verlengde leertijd / leerlab taalinterventie (subsidie gemeente Amsterdam).

PASSEND ONDERWIJS

Wat houdt Passend onderwijs in?

• Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden 
(zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt 
nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

• Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning 
waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de 
ondersteuning. 

• Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen 
op eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft.

Zorgplicht 

Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich 
aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf 
kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de 
school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij 
het beste past. Kijk voor meer informatie over zorgplicht op http://www.swvamsterdamdiemen.nl. 

Benieuwd welke ondersteuning onze school kan bieden? Dit staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Wilt u dat inzien, bezoekt u dan onze website http://www.derivieren.nl. 

De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu?

Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen 
passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling 
ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school 
van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De 
verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar 
de leerling is aangemeld. 
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Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een 
samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV 
ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs.

Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het 
Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen http://www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het 
Samenwerkingsverband als volgt bereiken:

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen
Maassluisstraat 2 III 
1062 GD Amsterdam 
T: 020 7237100 
E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp

Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt  
daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, 
neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school. Zij is op maandag aanwezig en 
bereikbaar op telefoonnummer 06 – 20569288 of via mail p.vanrietbergen@oktamsterdam.nl. 

Medezeggenschap bij passend onderwijs:

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs:

• Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en 
ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel legt de school vast 
wat ze aan (extra) ondersteuning kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is.

• Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. 
Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de 
schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in 
Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen.

• GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s 
van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. 
Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de 
besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het 
schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of 
ongevraagd advies uitbrengen.

Wilt u meer informatie over medezeggenschap bij passend onderwijs? Kijk dan op 
http://www.passendonderwijs.nl.

PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING

Schorsing 
De regels omtrent schorsing zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Schorsing kan 
aan de orde zijn in het geval van ernstig wangedrag van een leerling of als om andere redenen de 
situatie tijdelijk onhoudbaar is. Een schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren. De beslissing om 
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een leerling te schorsen ligt bij het bestuur. De ouders ontvangen het besluit schriftelijk, voorzien van 
een motivatie. Bij een besluit tot schorsing van langer dan een dag worden de leerplichtambtenaar en 
de onderwijsinspectie ingelicht. Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij 
het bestuur. Het bestuur zal vervolgens de ouder(s) horen en beslist binnen vier weken na ontvangst 
van het bezwaarschrift. Het besluit tot schorsing kan ook ter toetsing aan de civiele rechter worden 
voorgelegd.

Verwijdering 
Het bestuur heeft de wettelijke bevoegdheid om een leerling van school te verwijderen. Van die 
bevoegdheid wordt uiteraard alleen gebruik gemaakt als het echt niet anders kan.

Wanneer besluit het bestuur tot verwijdering van een leerling van school? 
Vaak is er in zo’n geval sprake van leer- en/of gedragsproblemen en in sommige gevallen van niet te 
tolereren gedrag van ouders. Voordat deze beslissing genomen wordt kijken we uiteraard altijd eerst, 
samen met de leerling en ouders, uitgebreid naar andere oplossingen. 

Een kind van school verwijderen gebeurt niet zomaar. Er is dan al een aantal stappen gezet. Het bestuur 
zal altijd eerst de leerkracht en de directie van de school horen. Bovendien mag pas tot verwijdering 
worden overgegaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. De onderwijsinspectie 
en de leerplichtambtenaar worden zowel ingelicht over het voorgenomen als het definitieve besluit tot 
verwijdering. 

Ouders kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit tot verwijdering schriftelijk bezwaar 
aantekenen bij het bestuur. Het bestuur hoort de ouder(s) en beslist vervolgens binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit tot verwijdering kan ook ter toetsing aan de civiele 
rechter worden voorgelegd.

School-/pleinverbod voor ouders 
Het bestuur kan een ouder voor een periode de toegang tot de school of het schoolplein ontzeggen. Dit 
besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betreffende ouder(s) toegestuurd.

Toelatingsbeleid 
Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam 
Sinds het schooljaar 2015-2016 geldt voor (bijna) alle scholen in Amsterdam, en dus ook voor onze 
school, het zogenaamde Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt ervoor 
dat alle Amsterdamse kinderen, geboren na 1 juli 2011, evenveel recht hebben op een plaats op een 
school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de voorrangsregels vindt u 
op de website van Amsterdam (www.amsterdam.nl).

Uitzonderingen? 
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een 
andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? 
Soms blijkt bij de aanmelding dat een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. In dat geval is het 
de taak van AMOS om te onderzoeken of de school waar het kind is aangemeld de noodzakelijke zorg 
en daarmee ‘passend onderwijs’ kan bieden. AMOS moet hier binnen tien weken uitsluitsel over geven. 
Deze procedure (‘Van aanmelding tot toelating’) vindt u beschreven op de AMOS-website. 

Kan de school aan de ondersteuningsbehoefte voldoen? Dan wordt het kind ingeschreven op de school. 
Lukt dit niet? Dan zorgt AMOS dat het kind op een school kan worden ingeschreven die wel de juiste 
ondersteuning kan bieden.
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 5

Orthopedagoog 1

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We gebruiken de volgende programma's om het pesten te voorkomen binnen de school:

• Dagstart: iedere dag start de leerling in zijn/haar stamgroep. Daarin staat het functioneren van de 
groep centraal. Hier krijgen kinderen les in sociaal-emotionele vaardigheden en staat de 
groepsvorming centraal, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen.

• Leefstijl: Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden 
een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden kinderen hiervan bewustgemaakt. 
Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met 
elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een 
grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.   

• Taakspel: Dit spel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het 
taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te reduceren. Taakspel is 
meermaals onderzocht en een effectief gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het 
onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op 
pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Naast de jaarlijkse veiligheidsmonitoring via de erkende vragenlijsten hebben we een structuur waarbij 
er actief getoetst wordt bij de leerlingen op de sociale veiligheidsbeleving. Dit kan bijvoorbeeld in de 
klassenvergadering (1x per week) en via de Leerlingenraad die regelmatig met de directeur 
samenkomt. Daarnaast hebben we de methode Leefstijl waarmee structureel en preventief wordt 
gewerkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden in de groep. 
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. De Ruijter. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
saskia.deruijter@amosonderwijs.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Van den Berg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via nicole.vandenberg@amosonderwijs.nl.
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Klachtenregeling

Onze stichting AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de 
schooldirectie of op www.amosonderwijs.nl. Heeft u vragen over de klachtenregeling of wilt u meer 
weten over hoe u een klacht indient? Iedere AMOS-school heeft een of meer contactpersonen die u 
hierbij kunnen helpen. Ook als u hulp wilt bij het helder formuleren van uw klacht, staan zij voor u klaar. 
Op onze school zijn dat Nicole van den Berg en/of Lia van Geerke.

Graag leggen we hier in het kort uit wat de klachtenregeling inhoudt:   

Klachtenbehandeling op schoolniveau 
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met 
deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directeur Arno Methorst.   

Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd 
gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de 
vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij 
fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.    

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We gebruiken een vlotte en toegankelijke app (Parro) voor al onze communicatie richting ouders. 
Hiermee 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. 

Via onze website valt er altijd het laatste nieuws te lezen en is alle informatie over onze school terug te 
vinden. Daarnaast zijn er ouderavonden om ouders bij te praten over ontwikkelingen en waar de 
Ouderraad en/of Medezeggenschapsraad zich presenteert.

Via de app MijnRapportfolio krijgen ouders 24/7 inzicht in waar hun kind mee bezig is. Het is een 
combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Het geeft een totaalbeeld van de 
ontwikkeling van het kind. De vraag "hoe was het op school?" tijdens het avondeten krijgt daarmee een 
hele andere en gerichtere invulling.

De ouders van onze kinderen zijn erg betrokken bij hun kind en onze school. Wij waarderen dit enorm. 
Immers, hoe belangrijk onze bijdrage aan de ontwikkeling van jullie kinderen ook is, samen met jullie 
betrokkenheid en aandacht brengen we jullie kind nog verder de wereld in. We gaan daarom regelmatig 
met ouders in gesprek over wat zij kunnen doen om de schooltijd van hun kind tot een fantastische en 
leerzame tijd te maken. School en ouders zijn dus echte educatieve partners. Samenwerking, 
onderlinge afstemming en goede communicatie  zijn onmisbaar.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Vertrouwenspersoon 
AMOS heeft een vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of 
door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan 
bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur. De contactgegevens van de 
vertrouwenspersoon van AMOS kunt u vinden op www.amosonderwijs.nl   

Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur? 
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier 
invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het 
(digitale) klachtenformulier vindt u op www.amosonderwijs.nl. 
Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) 
klachtenformulieren beschikbaar.  U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar: AMOS, 
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam.

Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens 
wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een 
zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht 
gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar 
aanleiding van uw klacht. 

Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie
Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is 
behandeld? Wendt u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Meer informatie over de 
landelijke klachtencommissie vindt u op  www.gcbo.nl.

Contactgegevens:
GCBO 
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  

Telefoon 070 386 16 97 
Fax 070 302 08 36 
E-mail info@gcbo.nl 
Website www.gcbo.nl

Landelijke vertrouwensinspectie 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, 
leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten 
op het gebied van:

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• grove pesterijen; 
• discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het 
indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij 
het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding. Het 
team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief). 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanels (elk kwartaal)
• Meekijkochtenden
• Themabijeenkomsten

Meldplicht 
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht om 
dit onder de aandacht te brengen van justitie.  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) mishandeling. 
Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op.

Meldplicht (mogelijk) zedenmisdrijf 
Alle medewerkers van een school zijn wettelijk verplicht om een gepleegd (of mogelijk gepleegd) 
zedenmisdrijf te melden bij het bestuur. Deze meldplicht geldt ook voor contactpersonen en 
vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf. Geen 
enkele medewerker kan zich in dit kader beroepen op een geheimhoudingsplicht. Heeft een ouder of 
leerling klachten over grensoverschrijdend gedrag jegens een minderjarige leerling op school? Dan is 
het bestuur verplicht dit te melden aan de vertrouwensinspecteur. 

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven 
De vertrouwensinspecteur en het bestuur bepalen samen of er sprake is van een redelijk vermoeden 
van een zedenmisdrijf tegen een leerling door een medewerker van school. Is dit het geval? Dan is zij 
wettelijke verplicht om aangifte te doen. Voordat het bestuur overgaat tot aangifte, licht zij de ouders 
van de betrokken leerling, de mogelijke dader (medewerker van de school) en de 
vertrouwensinspecteur hierover in. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het 
primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school 
moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u op 
www.amosonderwijs.nl.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00

Daarvan bekostigen we:

• Cadeautjes en presentjes

• Diverse ontbijtjes

• Uitstapjes

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

• Toetsen

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.

Onze school heeft een actieve ouderraad en een actieve medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft 
iedere klas 1-2 klassenouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en uitjes. Gedurende het 
jaar hebben we diverse activiteiten en crea-doemiddagen waarbij we de talenten van ouders inzetten. 
Verder zetten we elk kwartaal het ouderpanel in om zonder agenda te bespreken wat er leeft op het 
schoolplein. Ook hebben we een aantal momenten in het jaar dat ouders kunnen kijken in de klas om te 
zien hoe we ons onderwijs organiseren. Verder organiseren we drie keer per jaar themabijeenkomsten 
over diverse onderwerpen.

Sponsoring
Als onze school gebruik maakt van sponsorgelden, dan houden wij ons aan de afspraken die hierover 
zijn vastgelegd in het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring’. Meer over dit convenant vindt u op www.poraad.nl. Onze school onderzoekt zorgvuldig of 
zij sponsorgelden accepteert. De medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De 70 euro bestaat uit 35 euro voor het schoolreisje en 35 euro voor overige kosten/activiteiten. 

In groep 7 en groep 8 gaan we me de kinderen op schoolkamp. Daar wordt een aparte bijdrage van 105 
euro voor gevraagd. Daarmee vervalt de 35 euro voor het schoolreisje, maar niet de 35 euro voor de 
overige kosten/activiteiten. In totaal bedraagt de ouderbijdrage voor groep 7 en 8 dus 140 euro.

Via de Stadspas kan de ouderbijdrage voldaan worden. Laat de Stadspas van je kind scannen bij de 
administratie.

Ouderbijdrage voor extra aanbod

Voor de zo net genoemde extra activiteiten ontvangen wij geen (volledige) vergoeding vanuit het 
ministerie of de gemeente. Daarom vragen wij hiervoor een (vrijwillige) ouderbijdrage. 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!

Betaling
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.

Financiële ondersteuning
Toelating tot de school is uiteraard niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Lukt het je 
niet om deze bijdrage te betalen? Neem dan contact op met de directie zodat we samen naar een 
oplossing kunnen zoeken. 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 
opwww.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans of via ons Ouder- en Kindadviseur. 

Ook is het mogelijk via de Stadspas de ouderbijdrage te betalen. Laat de stadspas van je kind scannen 
bij de administratie.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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. Afwezigheid via Parro is niet de bedoeling. 

De school beschikt over een voicemail die actief wordt afgeluisterd. Indien er geen telefonisch contact 
mogelijk is, spreek dan vooral een bericht in.

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

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

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

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.

Vrijstelling van activiteiten? 
Indien jullie niet willen dat je kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet dan kunnen jullie bij de 
directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd. Als het 
verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor 
jullie kind zullen worden georganiseerd.  

Als een kind de leeftijd van vier bereikt, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle 
basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Kijk op de website 
van de gemeente Amsterdam hoe dit in zijn werk gaat. Dit betekent dat het aanmelden voor de 
basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels 
gebeurt. Ouders ontvangen hiervoor vanuit de gemeente het aanmeldformulier.

Zij-instromende leerlingen
Wanneer kinderen worden aangemeld vanuit een andere basisschool kijken we eerst of er een "stoeltje 
vrij" is. Vervolgens starten we een kort onderzoek naar de onderwijsbehoefte van het kind door ouders 
en vorige school hierop te bevragen. Vervolgens kijken we niet alleen of kunnen voorzien in deze 
onderwijsbehoefte, maar kijken we ook of het past bij de samenstelling van de groep waar het kind zou 
instromen. Wij proberen hier samen met ouders uit te komen. Vanuit de zorgplicht kunnen we actief 
doorverwijzen naar een andere basisschool.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

We volgen de leervorderingen van onze leerlingen op verschillende manieren: 

• Bij de kleuters nemen we in ieder geval GEEN toetsen af. Wel observeren we de kleuters in hun 
ontwikkeling en leggen we dat vast in ons systeem Klasseplan. Daarmee begeleiden we de 
leerlingen op een goede manier naar leerjaar 3. 

• In leerjaar 3 gebruiken we de toetsen van de methode die horen bij het aanvankelijk leren lezen, 
schrijven en rekenen. Dit is een basis waarop we in groep 4 verder bouwen. 

• Vanaf groep 4 ondersteunen we de verwerking voor Spelling en Rekenen met de adaptieve 
verwerkingssoftware van Gynzy. Dit doen we met de inzet van een iPad. De leerkracht kan hier 
dagelijks zien wat de vorderingen zijn en waar leerlingen extra ondersteuning, uitleg nodig 
hebben. 

• We nemen GEEN Cito toetsen meer af, maar zijn we overgestapt op de Dia toetsen. Deze toetsen 
zijn digitaal, adaptief en worden op drie momenten in het jaar afgenomen. 80% van de 
middelbare scholen gebruikt ook Dia toetsen. Zo sluiten we ook hierop mooi aan. Met de Dia-
groeiwijzer wordt een helder inzicht gegeven waar iedere leerling staat ten opzichte van het 
referentieniveau / ten opzichte van de leerlijn. Dit zegt alles over de ontwikkeling en groei ten 
opzichte van zichzelf en het kennisniveau over een langere periode.

• We werken vanaf groep 4 voor Rekenen en Spelling op doel. Het lesaanbod wordt dus op de 
verschillende, individuele niveaus afgestemd. We volgen de wettelijke kerndoelen voor het 
onderwijs. 

• Leerlingen die de leerdoelen niet hebben bereikt worden snel gesignaleerd en krijgen extra hulp. 
Dit kan zijn in de vorm van een apart programma of individuele hulp. Na een bepaalde periode 
bekijken we weer of de leerling vorderingen heeft gemaakt en zo ja welke. Is er te weinig 
voortgang, dan kijken we naar de oorzaak en eventuele andere vormen van hulp.  

Wij denken dat we de leerlingen binnen ons adaptieve onderwijssysteem goede begeleiding kunnen 
geven. Ook de leerlingen die moeite hebben met leren, maken binnen deze onderwijsvorm de beste 
kans om het juiste niveau te bereiken. Soms is het voor een leerling beter om een andere manier te 
werken. Dan doen we dan ook. Hier geldt dat ouders altijd betrokken worden.

5.2 Eindtoets

We zijn overgestapt op het leerlingvolgsysteem en dus ook de eindtoets van Dia toetsen. Hiermee 
hebben we afscheid genomen van CITO en AMN (eindtoets, 2 jaar gebruikt). Deze zijn nog wel 

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 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

zichtbaar in onze resultaten en geven meerdere grafieken.

Zoals jullie zien, zijn dit nog de gegevens van 2018-2019. Door de Corona omstandigheden is er in 
schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. Wij adviseren met hoge verwachtingen en kijken 
onder andere naar: resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8, 
zorgdossier van de leerling, gedragskenmerken en sociaalemotionele vaardigheden, werkhouding en 
motivatie, resultaten op methodegebonden toetsen, resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek 
en thuissituatie van de leerling.

De eindtoets van groep 8 ligt de afgelopen 4 jaar boven de gestelde normen. De score ligt in 
vergelijking met scholen van hetzelfde profiel boven het landelijk gemiddelde en boven de 
inspectienorm. 

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,6%

vmbo-b / vmbo-k 5,6%

vmbo-k 33,3%

vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 5,6%

havo 5,6%

vwo 16,7%
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onbekend 11,1%

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.

Wij zijn Rustig in de school

Wij zijn Aardig voor elkaarWij zijn Netjes

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De leerlingenpopulatie van Daltonbasisschool De Rivieren kenmerkt zich door een mooie diversiteit in 
etniciteit, cultuur, religie, sociaaleconomische status en opleiding van ouders. We zijn een 
kleinschaligere school en dat mist zijn uitwerking op de leerlingen niet. Iedereen is welkom en iedereen 
zal zich welkom voelen!

De diversiteit van onze leerlingen stelt leerkrachten voor de uitdaging om rekening te houden met deze 
verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende aansluit bij de belevingswereld en een klassenklimaat te 
creëren waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen. Tevens vraagt de samenstelling van de 
populatie om een stevig taalaanbod voor taalzwakkere leerlingen en voldoende uitdaging voor de 
leerlingen die meer aankunnen. Dat is dus ook de kracht van de school, want we kunnen daarom aan 
veel onderwijsbehoeften van leerlingen voldoen. 

• Iedere groep maakt aan de hand van deze drie schoolregels de regels die in de klas gelden. 
• Aan het begin van het schooljaar werken we in de Gouden Weken nadrukkelijk aan de 

groepsvorming en aan een groepsmissie.
• Met de veiligheidsthermometer meten we de veiligheidsbeleving van onze kinderen.
• Ons team is geschoold in Taakspel. Hiermee leren leerlingen in de klas zich beter te houden aan 

klassenregels en neemt onrustig en storend gedrag af. 
• Met het programma Leefstijl worden kinderen bewustgemaakt van de sociaal-emotionele 

vaardigheden en de normen en waarden. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en 
opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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• In ons pestprotocol staat beschreven hoe wij pestgedrag signaleren en welke afspraken er zijn om 
pesten te voorkomen en aan te pakken. 

• De school heeft een anti-pestcoördinator en twee interne 
contactpersonen/vertrouwenspersonen voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

• Met de applicatie Zien! brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen 
in kaart.

5.5 Kwaliteitszorg en schoolplan

We zijn onze school en onderwijs aan het hervormen naar een ontwikkelingsgerichte omgeving waar 
kinderen een toekomstgericht aanbod krijgen dat wordt bepaald wordt door de 
ontwikkelingsbehoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de 
leerling. Hiervoor nemen we afscheid van het leerstofjaarklassensysteem en zetten de komende 
periode in op:

• Taal en Rekenen op leerdoelen inrichten; niet meer methodevolgend.
• Wereldoriëntatie integreren met de taaldoelen.
• Leesmotiviatie en leesplezier terugbrengen; voorbereiden nieuw leesonderwijs: Blink Lezen.
• Implementatie Klasseplan als observatie-instrument bij de Kleuters.
• Implementatie MijnRapportFolio.
• Doorgaande lijn kleuters naar groep 3.
• Executieve functies vertalen naar de praktijk met nadruk op zelfsturing / zelfregulatie.
• Aansluiten bij de wetenschappelijke inzichten hoe kinderen leren.
• Implementatie nieuwe schoolweging en onderwijsresultatenmodel.
• Dyslexieprotocol opfrissen. Voor onderbouw: van fonemisch bewustzijn naar aanvankelijk lezen.

Doelen in het schoolplan 

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.

De MR houdt toezicht op de implementatie en volgt het proces nauwgezet.

Het team is zelfsturende op de onderwerpen en tijdens studiedagen worden verdere inhoudelijke 
slagen gemaakt. Iedere twee weken staat evaluatie als vast onderdeel op de agenda voor de 
bouwvergaderingen. Er wordt pas een volgende stap gezet als de stap die eerst wordt gezet, leidt tot 
gewenst resultaat, gedrag, manier van werken, etc. Alle zaken worden geborgd in eenvoudige, 
overzichtelijke kwaliteitskaarten. Door middel van klas-/groepsbezoeken worden getoetst of we op 
koers blijven.

Hoe bereiken we deze doelen?
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Partou
Ook Partou verzorgt voor een deel van de leerlingen naschoolse opvang. Zij halen de kinderen op voor 
de vestigingen Partou BSO Victorieplein 11 en BSO Uiterwaardenstraat 550. Klik hier voor de website 
van Partou.

JUMP-IN SCHOOL (gezonde school)

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

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 - 15:00 15:00 - 18:30

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 07 maart 2021

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten, 
drinken en bewegen kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom kiezen wij voor 
het Jump-in programma. Meer informatie over dit programma vinden jullie op: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zo-blijven-
wij/scholenprogramma/watisjumpin/ 

Voor onze school houdt dit het volgende in:   

Ontbijt 
Gezond eten begint met een gezond ontbijt. We gaan ervan uit dat jullie kind thuis heeft ontbeten 
voordat het naar school komt.   

10 uurtje 
Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk fruit of groenten en we 
drinken water uit de kraan. We vragen ouders om elke dag aan hun kind een bidon of andere duurzame 
drinkfles en een stuk fruit of groenten mee te geven. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en 
dergelijke worden mee terug gegeven naar huis. Toegestane alternatieven voor water zijn thee zonder 
suiker of melk.   

Lunch 
Onze school heeft dus geen continurooster. Leerlingen kunnen tussen de middag op school blijven voor 
de lunch. Kinderstralen luncht dan samen met de kinderen in de klas en verzorgen activiteiten. We 
vragen ouders om een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit 
volkoren of bruin brood. We adviseren deze boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. Fruit 
en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Voor drinken hanteren we het zelfde beleid als bij 
het 10 uurtje: Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn geen onderdeel van een 
gezonde lunch en worden daarom mee terug gegeven naar huis.   

Traktaties 
Onze kinderen trakteren niet meer op een (eetbare) traktatie vanuit huis. We vieren de verjaardagen 
met de kinderen waarbij er nog steeds er in de klas wordt gezongen, een strik wordt gemaakt, met een 
kaart de klassen rond wordt gegaan, etc. Echter, 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 bestaat uit diverse activiteiten, zoals extra buitenspelen, 
voorlezen uit favoriete boek, stoelendans, stopdans, etc. Dit zijn activiteiten van 10-15 minuten. 
Daarnaast hebben we een feestdag voor onze leerlingen ingevoerd – de Leerlingendag. Dit laten we 
samen lopen met de Nationale Pannenkoekdag. De school verzorgt dan de traktaties en uiteraard 
pannenkoeken.
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Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 08 juli 2021 22 augustus 2021

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)

Ouder- en Kindadviseur Dinsdag 14.00-15.00 uur

Maykel Willems
Ouder-en kindadviseur
m.willems@oktamsterdam.nl
06 2419 9905
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