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Openbare Basisschool de Weidevogel

Waar ieder talent de ruimte krijgt

voorwoord
De basisschooltijd is een belangrijk stuk van je leven. Dat
geldt zowel voor uw kind als voor u als ouder. Jarenlang is
er de vertrouwde weg van huis naar school en weer terug
en lange tijd legt u die samen met uw kind af. De basis
wordt gevormd. Kinderen, ouders, verzorgers en de leerkrachten van De Weidevogel zorgen samen voor een fijn
en veilig klimaat waar we met elkaar kunnen en mogen
groeien.
Deze schoolgids is samengesteld om u als ouder te informeren over het onderwijs op De Weidevogel. Voor
bestaande ouders is de gids een leidraad gedurende de
schooltijd. En voor ouders die op zoek zijn naar een school
een document waarmee u mede kunt bepalen of de
school goed bij u en uw kinderen past. In de gids vindt u
informatie over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs
en welke voorzieningen wij hebben getroffen om goed
onderwijs te garanderen. Daarmee leggen we verantwoording af over ons beleid.
In de bijlage vindt u een aantal zakelijke gegevens, zoals
de schooltijden en de regeling Buitenschoolse opvang.

graag tot ziens op obs de weidevogel
Directie en het team van De Weidevogel

Ieder kind wordt geboren met één of meer talenten.
Wij zorgen ervoor dat ieder talent ontdekt en gewaardeerd wordt.

N.B. In de schoolgids spreken we steeds over ouders. Met
ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor
onze leerlingen hebben.
Deze schoolgids is samengesteld in overleg met het team,
de medezeggenschapsraad (MR) en het bevoegd gezag.
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Hoofdstuk 1

obs de weidevogel,
“de school waar ieder talent
de ruimte krijgt”
inleiding

De Weidevogel is een openbare basisschool, gelegen in
een landelijke omgeving in Amsterdam-Noord. Momenteel zitten er op De Weidevogel 217 leerlingen. De leerlingen komen uit Ransdorp zelf en uit de omliggende dorpen. Daarnaast komen er ook leerlingen uit (het stedelijk)
Amsterdam-Noord.
De Weidevogel is onderdeel van het schoolbestuur
Innoord. De visie zoals deze staat beschreven, sluit
aan bij De Koersnotitie van Innoord. Waarin één van
uitgangspunten is: “De scholen van Innoord zullen naast
solide onderwijs vooral een klimaat creëren waarin de
sterke kanten in interesse van leerlingen opgemerkt en
benut worden. Wij noemen dat ‘investeren in voorsprong’.
Het kan gaan om een voorsprong door talent of door
wat een leerling goed kan, maar ook om een voorsprong
vanwege een bijzondere interesse of passie voor een
onderwerp.” In het onderwijsaanbod zullen we hierin
constant op zoek gaan om met deze visie en de visie van
de school de verbinding aan te gaan.

aanleiding profiel van
de weidevogel

Op De Weidevogel bieden wij iedere leerling de ruimte
om zich naar de eigen mogelijkheden te ontwikkelen in
een omgeving waarin zij of hij zich veilig en gewaardeerd
voelt en met plezier naar school gaat. Door leerlingen te
inspireren en ze te leren doorzetten creëren we een betekenisvol leerklimaat. We bieden de leerlingen ruimte om
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te leren en te ervaren dat als je iets nog niet kunt, je het
wel kunt leren. Daarbij vinden wij de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen belangrijk. Wij streven ernaar dat
de leerlingen hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal ontwikkelen. De Weidevogel
onderscheidt zich door uitdagend onderwijs waarin het
werken met digitale leermiddelen hand in hand gaat met
een brede muzikale vorming.
Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders over
het algemeen tevreden zijn over De Weidevogel. Wel
ontbreekt het op dit moment aan een duidelijke profiel
van de school.
Daarnaast merken wij dat de huidige populatie leerlingen
behoefte heeft aan een uitdagender aanbod en een meer
inspirerende (leer)omgeving. Voldoende aanleiding om
verder in te zetten op de brede talentontwikkeling.
“Een school voor talentontwikkeling richt zich naast
de kerndoelen op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van leerlingen.”

school voor brede talentontwikkeling
Op De Weidevogel zetten wij al jaren in op een breed
aanbod voor onze leerlingen. Dit willen we de komende
jaren versterken en (beter) uitdragen, omdat wij vinden
dat ieder kind een plek verdient om zijn of haar talent te
ontdekken en te ontwikkelen.

“Een talent maakt je blij en geeft je kracht. Zowel voor
leerlingen als leerkrachten zijn talenten belangrijk om
sterk in het leven te kunnen staan. Je hoeft niet ergens
het beste in te zijn, zolang je maar het beste in jezelf
naar boven laat komen. Een talent maakt je trots en
laat jou en anderen zien wat je kunt. Je moet je zelf
uitdagen om boven je verwachting uit te stijgen. Elke
leerling en elke leerkracht heeft verschillende talenten. Wij kunnen ze over en weer herkennen en van
elkaar leren. Als leerkrachten kunnen we leerlingen
helpen hun eigen talent(en) te ontdekken.”

Maar wat is dat dan, een ‘school voor brede talentontwikkeling’? En wat betekent dit voor het gebouw en de leerkrachten? Aan de hand van het “profielwiel” hebben we
hier invulling aan gegeven. Met elkaar keken we wat
brede talentontwikkeling betekent voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hoogtepunten
eindprofiel van de leerling
leerkrachtkwaliteiten
schoolcultuur
buitenschoolse partners
inrichting
“Een talent is iets wat vanzelf gaat en de tijd
doet vergeten”
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hoogtepunten: centraal in het schoolprogramma staat het ervaren en delen
van talenten.

leerkrachtkwaliteiten: leerkrachten
stimuleren en faciliteren leerlingen
en elkaar

Op De Weidevogel nemen wij de tijd om successen te
ervaren, te etaleren, te vieren en te waarderen. Deze
momenten zijn de hoogtepunten in ons programma. Hét
moment waarop elke leerling zijn of haar kwaliteiten kan
laten zien en waarop we met elkaar kunnen genieten van
alle aanwezige talenten binnen de school.

De leerkrachten op De Weidevogel zijn meester in het
vak van leerkracht. Wij kunnen vanuit een coachende basishouding passende begeleiding en instructie geven en
met leerlingen gesprekken voeren over leerervaringen en
positieve feedback geven. Daarnaast kunnen wij als geen
ander een leer- en leefomgeving creëren die de ontwikkeling van de leerlingen bevordert.

Deze hoogtepunten zijn een belangrijk onderdeel van het
programma van een school voor talentontwikkeling. De
leerlingen presenteren hun kwaliteiten en talenten zowel
in de school, aan de ouders en de buurt, als op sociale media. Het kan gaan om een presentatie van een project en/
of product, een toneel- en/of muziekuitvoering of een expositie van (kunst)werken van leerlingen en leerkrachten.

Leerkrachten stimuleren de leerlingen om hun talenten te
ontdekken én te ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en dagen ze uit om steeds beter
te worden. Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te
nemen voor hun omgeving, elkaar en hun eigen ontwikkeling.

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen kwaliteiten en talenten hebben, op meerdere gebieden en op verschillende
niveaus. Op De Weidevogel krijgt iedere leerling de mogelijkheid zijn of haar talenten te ontdekken, te benutten en
maximaal te ontwikkelen.

eindprofiel leerling: onze leerlingen
hebben inzicht in eigen talent en
kwaliteiten

Op De Weidevogel richten wij ons op brede talentontwikkeling. Hierdoor hebben de leerlingen die onze school
verlaten het beste gegeven van wat ze in zich hadden. Dit
geldt voor de basisvaardigheden maar zeker ook voor de
extra vaardigheden.

6

het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er heerst een sfeer waarin het team en de leerlingen
de ruimte krijgen zichzelf te zijn.
De Weidevogel is vooral ook een school met een prettige
sfeer, waar wij ervaringen met elkaar delen en van elkaar
leren. Leerkrachten stimuleren het samenwerken van leerlingen door de inzet van coöperatieve werkvormen. Zelf
vormen wij een professioneel team waarin het samenwerken centraal staat.
Wij kijken met een open blik naar leerlingen en volgen
hun ontwikkeling op een professionele en verantwoorde
manier.

De leerkrachten leveren een actieve bijdrage aan de professionalisering van zichzelf en de collega’s. Met elkaar
kijken wij hoe we onze eigen talenten schoolbreed kunnen inzetten, zodat ook wij onze talenten verder kunnen
ontwikkelen.
Leerlingen hebben inzicht in hun eigen talenten en kwaliteiten, ze zijn zelfverzekerd en trots op wat zij bereikt hebben. Zij kunnen samenwerken en creatief en probleemoplossend denken. Zij hebben geleerd verantwoordelijk te
zijn voor hun eigen ontwikkeling en hebben aandacht en
plezier in het werk en de discipline om iets tot een goed
einde te brengen. Zij kunnen op hun ontwikkeling reflecteren en dit proces presenteren aan elkaar, aan ouders en
aan de leerkrachten.

“De leerkrachten zorgen ervoor dat ieder kind de
mogelijkheid krijgt zijn/haar talent te ontdekken,
te benutten en maximaal te ontwikkelen naar eigen
behoefte.”
Schoolcultuur: de schoolcultuur is nieuwsgierig en open
Op De Weidevogel hebben de leerlingen en de leerkrachten een nieuwsgierige leerhouding. Wij staan open voor
nieuwe ideeën, expertise en spreken met respect over
elkaar. Door deze positieve basishouding versterken wij
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De Voorschool en de Buitenschoolse Opvang (BSO) zijn zo
georganiseerd dat ze aansluiten bij en in het verlengde
liggen van de talentontwikkeling zoals we dat op De
Weidevogel vormgeven. Bijvoorbeeld door tijdens de BSO
naschoolse activiteiten te organiseren zodat leerlingen de
kans krijgen om zich na schooltijd verder te ontwikkelen.
De BSO kan hiervoor gebruik maken van de ateliers en de
gymzaal van school.

inrichting: de inrichting van de school
is flexibel en uitdagend

Wij zijn nieuwsgierig naar ideeën en meningen van anderen. Zo werken wij met ouderpanels en een leerlingenpanels om ideeën te toetsen en nieuwe ideeën op te halen.
“Ieder kind wordt geboren met één of meer talenten.
Wij zorgen ervoor dat ieder talent ontdekt en
gewaardeerd wordt.”

buitenschoolse partners: partners
versterken het profiel van de school

Op De Weidevogel kiezen wij onze samenwerkingspartners bewust. Het aanbod en de aanpak moet passen bij
de manier waarop wij talentontwikkeling en begeleiding
vormgeven.
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Wij zien ouders als de belangrijkste samenwerkingspartners. Educatief partnerschap is de basis voor samenwerking met ouders en wij betrekken ze nauw bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarnaast doen wij een beroep
op ouders om hun talenten en expertise te gebruiken om
het onderwijs te verrijken.
Voor hun ontwikkeling hebben leerlingen niet alleen
ouders en leerkrachten nodig. Op De Weidevogel zijn wij
ons daarvan bewust. Wij halen gastdocenten en samenwerkingspartners de school binnen of de school gaat naar
buiten. Door professionals op verschillende terreinen uit
te nodigen, een lezing/workshop te geven of een project
te doen, komen leerlingen in aanraking met verschillende
expertises en vaardigheden. Het kan gaan om een bezoek
aan een boer uit het dorp, het uitnodigen van een schrijver op school of een topsporter die de leerlingen voorbereidt op een (school)voetbaltoernooi.

De inrichting van De Weidevogel staat in dienst van de
talentontwikkeling van leerlingen. De werkmaterialen en
informatiebronnen zijn toegankelijk voor leerlingen en er
zijn voldoende mogelijkheden om het werk van leerlingen
te laten zien. Zo is er een podium met voorzieningen voor
lezingen en presentaties, films en voorstellingen. Ook is
er ruimte om werk tentoon te stellen. Het gebouw straalt
levendigheid uit en is een plek waar leerlingen en leerkrachten geïnspireerd worden en zich geborgen voelen.
De Weidevogel staat in een landelijke omgeving. Wij vinden het dan ook van belang om leren zowel binnen als
buiten vorm te geven. Dit doen wij onder andere door
het gebruik van een buitenlokaal en door de natuur in de
school terug te laten komen.
De Weidevogel heeft flexibele werkplekken met multifunctioneel meubilair. Er zijn ruimtes ingericht voor
instructie en groepsgerichte activiteiten. Daarnaast zijn
er voldoende flexibele leerplekken en werkruimtes waar
leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken, zoals
themahoeken en stilteruimtes. Hierdoor kunnen we in
verschillende groepssamenstellingen werken. Alle ruimtes zijn al naar gelang hun functie uitdagend en (multi)

functioneel ingericht. Deze ruimtes zijn onderdeel van een
aantal leerpleinen die het hart vormen van onze school.
Daarnaast zijn er diverse ateliers en is er een multifunctionele gymzaal waar leerlingen aan specifieke talenten
kunnen werken. Deze ruimtes zijn ook voor de naschoolse
activiteiten te gebruiken.
Het schoolgebouw is duurzaam gebouwd, energieneutraal en gemakkelijk te onderhouden.

OBS De Weidevogel, de school waar
ieder talent de ruimte krijgt

Met de uitwerking van het profielwiel is een belangrijke
stap gezet in het profiel van De Weidevogel. Het begrip
“talentontwikkeling” is verder ingevuld en het team heeft
nu een gedeelde visie op de toekomst van de school. Ook
hebben de teamleden met elkaar afspraken gemaakt over
vervolgacties en deze in de tijd uitgezet.
Nieuwbouw van de school is een belangrijke voorwaarde
om profilering van de school goed door te voeren en zichtbaar te maken. Het team gaat verder met de inhoudelijke
stappen die nog gezet moeten worden om de school
verder te ontwikkelen tot dé plek waar iedere leerling de
ruimte krijgt om zijn of haar talent te ontdekken en optimaal te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 2

bewegingsonderwijs

zó leren we op de weidevogel

Kinderen hebben van nature de behoefte om te bewegen.
Wij stimuleren dit nog extra door speciale sportdagen en
een aantrekkelijk ingericht schoolplein waardoor we ook
tijdens de pauzes en het buitenspelen gericht met de ontwikkeling van leerlingen bezig kunnen zijn.

Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht
te vinden tussen het verwerven van kennis (cognitieve
ontwikkeling), het stimuleren van de persoonlijke
ontwikkeling (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) en
het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken
rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.
Deze vakken vormen een basis voor het volgen van de
lessen van andere vakgebieden zoals Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Natuurkunde, Biologie (samen onder de
noemer wereldoriëntatie), Gezond gedrag en Verkeer.

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de
speelzaal. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee
keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

gvo/hvo - godsdienstig of
humanistisch vormingsonderwijs

Vanuit de lokale overheid ontvangen wij subsidie voor de
lessen godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs.
Ouders kunnen hun kind opgeven voor deze lessen. De
leerkrachten zijn in dienst van Stichting dienstencentrum
GVO en HVO.
NB: Een uitgebreid overzicht van de lesmethoden waarvan
we op De Weidevogel gebruik maken kunt u vinden in het
Schoolplan op onze website.

hoogvliegers en laagvliegers

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier.
Voor de leerlingen die moeite ondervinden bij het geboden onderwijs (laagvliegers) of juist sneller gaan dan
gemiddeld (hoogvliegers) bestaat een aangepaste leerlijn.
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken
kan ontwikkelen en ontplooien op zijn of haar eigen niveau.
Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Waar
nodig bieden we extra zorg en begeleiding.

digitaal onderwijs

Met verschillende devices benutten we de voordelen van
digitale technologie in de klas, zonder de beproefde
lesmethoden los te laten. Door de inzet van de oefensoftware kan elk kind op zijn eigen niveau leren. Leerlingen
krijgen op basis van hun antwoorden precies die opgaven
aangeboden die aansluiten bij hun eigen kunnen. Een
‘snelle’ leerling die de opgaven in korte tijd af heeft krijgt
steeds moeilijker opdrachten te verwerken. Een wat ‘langzamere’ leerling krijgt extra oefenstof. De leerkracht wint
tijd bij het nakijken en kan de vorderingen van de leerlin-
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gen in één oogopslag controleren. Meekomend voordeel is
dat de kinderen al vroeg leren om te gaan met de kansen
en de mogelijke gevaren van het internet.

kennismaken met engels vanaf groep 1

Door tv en internet maken kinderen al vroeg kennis met
andere landen en culturen. Op De Weidevogel laten we de
kinderen al kennismaken met Engels vanaf groep 1. Jonge
kinderen leren de taal snel en makkelijk. De groepen 1 tot
en met 4 komen in aanraking met de Engelse taal tijdens
de lessen van ‘Hallo Muziek’. We werken met een muziekmethode die ontwikkeld is in Engeland. Aan de hand van
de liedjes pikken de leerlingen de eerste Engelse woordjes
op. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken we gebruik
van de methode ‘Groove me’. Deze methode biedt een
doorlopende leerlijn tot het einde van de basisschool.
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Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Muziek speelt een belangrijke rol binnen onze school. Uit
diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat muziek
een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van het
kinderbrein. Actief en over een langere periode muziek
maken verbetert het vermogen om in grote te lijnen te
denken en onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken, tussen feiten en opvattingen en symptomen en
oorzaken. Samen met de klas muziek maken versterkt het
groepsgevoel, de discipline en de sociale en emotionele
vaardigheden. Bovendien leidt musiceren tot een positiever zelfbeeld.

Het ‘sociaal-emotionele welbevinden’ van de leerlingen
heeft veel invloed op hun totale functioneren. Het is dan
ook van groot belang dat kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en
de wereld om zich heen. Wij willen onze kinderen opvoeden tot verantwoorde burgers. Al vanaf groep 1 leren we
de kinderen algemeen gewaardeerde normen en waarden
aan zoals eerlijkheid, verdraagzaamheid, democratie,
moed, hulpvaardigheid, zorgzaamheid, zelfbeheersing,
fatsoen, toegeeflijkheid, respect, beleefdheid, eerbied,
moed, solidariteit, vrijheid, trouw, verantwoordelijkheid en
vergevingsgezindheid.

aanbod kunst & cultuur

Met de muziekeducatie van Hallo Muziek besteden we al
direct vanaf groep 1 onder leiding van professionele musici
aandacht aan de muzikale ontwikkeling van uw kind. In
alle groepen staat zingen op het programma. In groep
5 tot en met 8 krijgen de leerlingen wekelijks les in het
bespelen van een instrument. Halverwege het schooljaar
wordt er van instrument gewisseld. Zo maken onze leerlingen kennis met een breed scala aan instrumenten zoals
viool, keyboard, trombone, djembé, trompet, klarinet en
cello. We organiseren regelmatig een open podium waarin
we elkaar laten horen wat we met muziek hebben geleerd.
Daarnaast werken we samen met De Waterlandse
Harmonie uit Ransdorp.
Onze kinderen krijgen regelmatig een podium om
zichzelf en hun talenten te laten zien. Zo ervaren ze
dat ze waardevol zijn. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen.
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sociaal-emotionele ontwikkeling

Op De Weidevogel werken we met de methode ‘SOEMO’
(SOciaal/EMOtioneel). In de titel zit de worsteling verborgen die het kan geven je weg te vinden in het omgaan met anderen, met vrienden maken, omgaan met
eenzaamheid en afwijzing en ‘het spijt me zeggen’, met
pesten, met plagen en met conflicten. De nadruk in deze
methode ligt op ‘preventieve ondersteuning’ en is gericht
op alle kinderen. Het gaat om het ontwikkelen van kennis,
inzicht, vaardigheden en houdingen. Deze componenten
moeten ervoor zorgen dat het kind relaties kan aangaan
en onderhouden, deze kan vergroten, verkleinen en loslaten op een zodanige manier dat het kind in evenwicht
blijft of in staat is dat evenwicht te herstellen.

monitoring sociaal-emotioneel
welbevinden

Om meer zicht te krijgen op het sociaal-emotionele welbevinden van onze leerlingen gebruiken wij het Hart en
Ziel leerlingvolgsysteem. Met dit leerlingvolgsysteem

kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen, eventuele moeilijkheden op tijd opsporen
en kinderen waar nodig begeleiden en hulp bieden. Om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te volgen
vullen de leerkrachten jaarlijks voor elk kind in de groep
de Sterke Kanten en Moeilijkheden Vragenlijst (SDQ) in. In
de groepen 7 en 8 vullen de leerlingen deze vragenlijst zelf
ook in. De vragenlijst bevat vragen over het emotioneel
welzijn en het gedrag van het kind. Met behulp van de
uitkomsten op deze lijst kunnen we beter inschatten wat
de leerlingen nodig hebben en hen (extra) begeleiden in
hun werk en functioneren.

De SOEMO-methode werkt met voor de kinderen
aansprekende kaarten. Elke kaart (25 kaarten per leerjaar) behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen,
heimwee, zenuwachtig, stoer. Of probeert leerlingen
vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld ‘Je spullen
terug vragen’ of ‘Belangstelling tonen voor een ander’.
Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen
aan de orde, bijvoorbeeld ‘Als een vriendje bij mij thuis
speelt, ben ik de baas’, of ‘Als iemand mij een klap
geeft, mag ik terug slaan’. Op de vervolgbladen staan
steeds verhalen, gedichten, versjes, vragen, ideeën om
de woorden, vaardigheden en vergissingen te introduceren en verder te bespreken. Zodra de kinderen zijn
gegrepen door het onderwerp, kan in de rest van de
week verder worden gepraat. Daarvoor worden suggesties gegeven. Een onderwerp is vooral ‘hot’ als er
een relatie ligt naar wat net is gebeurd.
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Hoofdstuk 5

ouders

Kinderen opvoeden doen we samen. Een goede samenwerking tussen u en onze school is dan ook erg belangrijk.
Voor u als ouders zijn er vele mogelijkheden om zich
betrokken te voelen bij de school. Dat kan door contacten
te onderhouden met de leerkracht van uw kind, maar
ook door ouderavonden bij te wonen, zitting te nemen
in de medezeggenschapsraad, hulp te bieden aan de
oudervereniging, ondersteuning te geven bij ‘School Breed
Lezen’ en/of behulpzaam te zijn bij allerlei activiteiten op
school.
De ene keer zal door een persoonlijk gerichte vraag van de
leerkracht een beroep worden gedaan op uw medewerking, een andere keer via een schriftelijke oproep. Soms
ook nemen ouders zelf initiatief en bieden bijvoorbeeld
hun talenten, ideeën en/of vrije tijd aan voor de school.
We kunnen stellen dat de bereidwilligheid van ouders
om aan een activiteit deel te nemen groot is. Onze dank
daarvoor! Ondersteunende werkzaamheden van ouders
vinden vanzelfsprekend plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht zodat dezelfde regels van
behoedzaamheid, veiligheid en zorgvuldigheid gelden
zoals in de groepen.

informatieoverdracht

overleg

De ouderraad vergadert normaal gesproken 7 tot 8 maal
per schooljaar. Daarnaast wordt voorafgaand aan een
activiteit regelmatig overlegd door de ouderraadleden en
leerkrachten die betrokken zijn bij een commissie.

stichting de weidevogels

Zijn de ouders van een kind gescheiden, dan hebben zij
beiden in beginsel recht op informatie over de schoolprestaties en ontwikkeling van hun kind. Als één van de ouders
niet het wettelijk gezag over het kind heeft, zal deze zelf
om die informatie moeten vragen.
De leerkracht hoeft geen informatie te geven als dat strijdig is met de belangen van het kind.

persoonlijk contact

Op basis van de behoefte van ouders, kan er altijd een
extra contactmoment zijn. Dit is flexibel in te vullen. Kom
na schooltijd even langs of maak een afspraak. Zo kan de
leerkracht tijd voor u vrijmaken en kan het gesprek in alle
rust plaatsvinden. Als uw kind in groep 4 of hoger zit, kan
hij of zij ook bij het gesprek aanwezig zijn.

ouderraad

De ouderraad op school bestaat uit een actieve groep ouders die betrokken is bij het, samen met de leerkrachten,
organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar.
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Naast de geijkte feestdagen overlegt de ouderraad ook
met de school om te kijken waar ruimte is voor additionele activiteiten als bijvoorbeeld museum bezoeken, extra
sportlessen, creatieve lessen in de klas etc.

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is
tussen ouders en school. Op verschillende momenten en
manieren hebben we contact met elkaar, bijvoorbeeld via:
• De nieuwjaarsborrel
• Informatieavonden
• De website
• Nieuwsbrief (verschijnt elke laatste week van de maand,
ouders ontvangen de nieuwsbrief via Digiduif)
• Digiduif
• Ouderpanel

doelstelling ouderraad

• 	Ondersteunen van de school bij het voorbereiden en
uitvoeren van activiteiten.
• Koppeling met de stichting de Weidevogels
• Aanspreekpunt zijn voor ouders
Elk jaar opnieuw wordt er aan een aantal vaste activiteiten
invulling gegeven. Uitgangspunt hierbij is dat de uitgaven
voor alle kinderen toegankelijk moeten zijn. Dit betekent
dat de ouderraad onder andere jaarlijks de volgende activiteiten verzorgen: de kinderboekenweek, sinterklaas, decoratie, koningsontbijt, afscheid groep 8 en culturele activiteiten en evenementen. De commissie die de activiteit voorbereid bestaat uit een aantal ouderraadleden en ouders.

Om de diverse activiteiten voor de leerlingen te kunnen
bekostigen, is aan de school een stichting, De Weidevogels, verbonden die zorgt voor de inning van de vrijwillige
ouderbijdrage en de gelden voor de tussenschoolse opvang. Het beheer van de stichting ligt bij een zelfstandig
bestuur aangestuurd door de voorzitter. De verantwoordelijkheid van de financiën liggen bij de penningmeester. De
ouderraad levert één bestuurslid aan de stichting om een
koppeling te maken tussen de stichting en de ouderraad.
De bijdrage aan de stichting is niet verplicht, maar van de
vrijwillige bijdrage organiseren we wel tal van activiteiten
voor de kinderen, welke anders niet mogelijk zouden zijn
geweest.
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende bedragen
vastgesteld:
•	Voor kinderen die bij de start van het schooljaar al
op school zitten en voor kinderen die starten voor
1 januari 2018 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €
65.- per kind.
•	Voor kinderen die na 1 januari 2018 instromen wordt de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage aangepast.
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•	Omdat het kamp van groep 8 uit meerdere dagen bestaat en niet volledig door de vrijwillige ouderbijdrage
kan worden betaald, vragen wij hiervoor een aparte
vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt door de leerkrachten van groep 8 vastgesteld. Zij organiseren het
kamp. De penningmeester ondersteunt slechts door
het beschikbaar stellen van het rekeningnummer. Voor
het schooljaar 2017-2018 bedraagt deze vrijwillige bijdrage € 90.- per kind.
Mocht u gebruik willen maken van gespreide betaling, of
indien u deze vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen,
dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen
met de penningmeester voor het maken van aanvullende
afspraken. Wij kunnen dan samen zoeken naar een passende oplossing. Uiteraard zal het een en ander discreet
worden behandeld. Bovendien voorkomt u zo dat er een
herinneringsmail naar u wordt toegezonden.
Indien er echter geen betaling of bericht ontvangen wordt
ook niet na een herinneringsmail, behouden wij het recht
om bij de leerkrachten te inventariseren wat de reden
van geen reactie zou kunnen zijn, dan wel wat eventueel
een reden van niet betalen is. Zodoende proberen wij een
inschatting te maken over een eventuele uitsluiting van
deelname aan eerder genoemde activiteiten.

verantwoording

Jaarlijks zullen wij, na goedkeuring van de kascommissie,
het jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar
en het voorstel voor de ouderbijdrage presenteren op een
ouderavond. Dit zal plaatsvinden nadat bovenstaande
voorgelegd is aan de medezeggenschapsraad, welke formeel moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage.
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medezeggenschapsraad (mr)

De medezeggenschapsraad is formeel-juridisch het
aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De MR heeft
instemmings- en/of adviesbevoegdheid in zaken die de
school betreffen, zoals onderwijskundige doelstellingen
van de school, het schoolplan en de financiën. De MR van
De Weidevogel bestaat uit zes leden: drie ouders en drie
leerkrachten. De MR-leden hebben zitting voor twee jaar,
treden dan af en zijn op verzoek herkiesbaar. De verkiezingen vinden plaats volgens een schriftelijke stemming in
de periode voorafgaand aan de algemene ouderavond aan
het begin van het schooljaar. Als voor een geleding niet
meer kandidaten zijn gemeld dan er zetels zijn, vinden er
geen verkiezingen plaats.

ideeën over het schoolbeleid

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren
is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten,
directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op
school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp
graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. Het mailadres van de
MR is mr@obsdeweidevogel.nl Uw idee wordt dan,
afhankelijk van het onderwerp, ingebracht op een MRvergadering. Vergeet vooral niet uw naam in de mail
te vermelden, zodat er contact met u opgenomen kan
worden. De MR hoopt op deze manier namens alle ouders haar werk te doen. Wilt u uw verhaal op een meer
persoonlijke manier kwijt, dan kunt u zich rechtstreeks
wenden tot één van de ouders in de ouderraad/MR.

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De stichting openbaar onderwijs Innoord heeft een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
waar men recht op advies en instemming heeft ten
aanzien van het bestuursbeleid. Het spreekt vanzelf dat
ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een
reglement zijn vastgelegd. In de GMR wordt onze school
vertegenwoordigd door één MR-lid. De vergaderingen van
de medezeggenschapsraad en GMR zijn openbaar.
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Hoofdstuk 6

zorg - onderwijs op maat
Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra zorg, dus extra
hulp nodig hebben. Kinderen die moeite hebben met
de leerstof van lezen, spelling, rekenen, leerlingen met
gedragsproblemen en leerlingen die extra uitdaging en
verdieping van de leerstof nodig hebben, behoren tot de
zorgleerlingen.
In de groepen werken we volgens de principes van Handelings Gericht Werken. Leerlingen die daar behoefte
aan hebben krijgen extra instructie. Kinderen die meer
aan kunnen krijgen extra stof aangeboden. De leerkracht
maakt voor de vier kernvakken – technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen – een instructieplan. In
dit instructieplan staat ook aangegeven welke leerlingen
extra instructie of verdieping nodig hebben en op welke
manieren dit wordt aangeboden.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij gehoor- en spraak/
taalproblemen) kan met subsidie van de rijksoverheid een
ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs extra
ondersteuning bieden. Dit betreft de leerlingen die een
beschikking hebben voor een leerling-gebonden budget.

c-groepen

Op De Weidevogel zetten wij al jaren in op een breed
aanbod voor onze leerlingen. Dit willen we de komende
jaren versterken en (beter) uitdragen, omdat wij vinden
dat ieder kind een plek verdient om zijn of haar talent te
ontdekken en te ontwikkelen. Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan wat in de klas geboden
kan worden. Hiervoor is de C-lijn ontwikkeld. De C-lijn is
bedoeld voor maximaal tien leerlingen per leerjaar uit de
groepen 5 tot en met 8. Deze leerlingen voldoen aan een
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aantal, door De Weidevogel, opgestelde criteria. Leerlingen
uit de groepen 6 tot en met 8 starten aan het begin van
het schooljaar met twee dagdelen per week. De leerlingen uit groep 5 starten in januari met twee dagdelen per
week. Tijdens deze dagdelen werken de kinderen op een
onderzoekende en meer zelfstandige manier aan projecten.

speciale zorg

De ontwikkeling van leerlingen verloopt niet altijd probleemloos. Bij het leren kunnen problemen ontstaan,
maar ook het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen extra zorg vragen.
De groepsleerkracht bespreekt gesignaleerde problemen
in eerste instantie met de intern begeleider (IB-er). In
overleg met de IB-er en in samenspraak met de betrokken teamleden wordt een plan van aanpak opgesteld. De
groepsleerkracht en/of de intern begeleider bespreken de
problemen met de ouders en houden hen op de hoogte
van de gang van zaken. Als de school of de ouders dat
noodzakelijk achten, wordt de deskundigheid van externe
instanties ingeroepen.
Kijk voor meer informatie over de zorg op school op de
website of neem contact op met de leerkracht, IB-er of
directie.

Hoofdstuk 7

resultaten en uitstroom
toetsen

We onderscheiden op school twee soorten toetsen: toetsen
die verbonden zijn aan onze methodieken en toetsen die afgenomen worden via het Cito. De Citotoetsen vinden twee
maal per jaar plaats, in januari/februari en in mei/juni, voor
de vakken taal, lezen, spelling, rekenen en wiskunde.

het leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. De
gegevens die worden verkregen uit leerlingbesprekingen,
oudergesprekken, observaties, onderzoeken en toetsen
worden opgeslagen in het elektronisch leerlingdossier.
De toetsgegevens bestaan uit de resultaten van de
niet methode gebonden toetsen, en genormeerde
gedragsobservaties.

doorstroom naar voortgezet
onderwijs en cito-eindtoets

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs hanteert
De Weidevogel het protocol ‘Doorstroom VO’. Hierin staat
alle belangrijke informatie beschreven die voor de overgang naar het voortgezet onderwijs van belang is. Dit
protocol is ontwikkeld om ouders en verzorgers meer helderheid en inzicht te geven in de overwegingen die horen
bij het basisschooladvies. De ervaring leert dat het schooladvies en de verwachtingen van de ouders/verzorgers ten
aanzien van hun kind niet altijd in evenwicht zijn. Door
dit protocol willen wij ouders tijdig betrekken bij de adviesprocedure en hierdoor meer openheid en helderheid
creëren. Elke leerling op het juiste niveau laten instromen
op het voortgezet onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

het advies

De procedure om tot een passend advies te komen is voor
heel Amsterdam vastgelegd in de Amsterdamse Kernprocedure. De belangrijkste punten uit deze procedure zijn:
•	Het schooladvies is bindend voor toelating tot het
voortgezet onderwijs. Dit houdt in dat de school voor
voortgezet onderwijs het advies van de basisschool
moet accepteren en geen extra test mag afnemen.
De school voor voortgezet onderwijs mag een leerling
wel hoger plaatsen dan het basisschooladvies. Lager
plaatsen is alleen toegestaan als dit op verzoek van de
ouders is.
•	Het schooladvies moet voor 01 maart vastgesteld zijn.
De school moet voor deze datum het advies schriftelijk
kenbaar hebben gemaakt aan ouders en de leerling.
Voor 15 maart moeten de adviezen in Bron (Basisregistratie Onderwijs) geregistreerd staan.
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•	De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede
gegeven. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen.
De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij
te stellen op verzoek van ouders. Dit mogelijk bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het
voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is
dan verwacht, heroverweegt de basisschool het advies
niet. Het schooladvies mag dan niet worden aangepast.

amsterdam

De Weidevogel valt binnen de regelgeving Amsterdam.
Dit houdt in dat wij de procedure zoals die in Amsterdam
afgesproken is volgen. Deze procedure is na te lezen op:
www.voschoolkeuze020.nl.
Het onderbouwde advies, toetsresultaten, contactgegevens en aanvullende vragenlijsten worden verwerkt in
het ELK. Dit is een online systeem waarin basisscholen
gegevens uitwisselen met de middelbare scholen. Voordat
het uiteindelijke dossier gedeeld wordt met de school van
voortgezet onderwijs krijgen ouders een afschrift van de
inhoud van het dossier.
Amsterdam werkt met een plaatsingssysteem. Dit betekent dat elke leerling een aantal scholen dient op te
geven waar hij/zij mogelijk geplaatst zou willen worden.
Het formulier met de schoolkeuze wordt ingeleverd op de
school van eerste keus. Deze school controleert of het advies klopt bij de onderbouwing en bepaalt vervolgens of
de leerling plaatsbaar is.
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn wordt er contact opgenomen met de basisschool. Als de school voor
voortgezet onderwijs de aanmelding accepteert, geldt dit
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voor alle scholen die op deze lijst staan. De school van eerste voorkeur heeft als het ware de poortwachterfunctie.

matching

Elke leerling krijgt een willekeurig nummer toegewezen.
Op volgorde van deze nummering wordt bekeken of er
plaats is op de voorkeursschool. Wanneer dat helaas niet
meer het geval is wordt de voorkeurslijst verder naar beneden afgewerkt tot er een school is met nog plek voor
deze leerling.
Voor bijzondere onderwijsvormen als Dalton, Montessori
etc. geldt een voorrangsregel voor basisschoolkinderen
van scholen met hetzelfde onderwijsconcept. Voor leerlingen van een basisschool met een ander onderwijsconcept
houden de meeste scholen voor voortgezet onderwijs een
intakegesprek om te kijken of het onderwijsconcept wel
passend is bij de leerling.
Voor alle voorrangsregels kunt u terecht op www.voschoolkeuze020.nl.

buiten amsterdam

Voor scholen buiten Amsterdam gelden andere regels.
Deze scholen zijn niet opgenomen in de keuzegids. U kunt
voor informatie contact opnemen met de betreffende
school.

Hoe komt De Weidevogel tot haar advies?
Binnen De Weidevogel zijn de leerkrachten uit de groepen
zes, zeven en acht, de intern begeleider en de directie verantwoordelijk voor het advies, zij vormen de adviescommissie. De adviescommissie zal ook altijd ruggespraak
voeren bij de overige collega’s. Voor de onderbouwing van
een advies worden diverse gegevens gebruikt om tot een
weloverwogen advies te komen. U kunt hierbij denken
aan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•	De CITO resultaten van begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, studievaardigheden, lezen en spelling. De gegevens uit de groepen 4 t/m 8 worden hierbij bekeken in
het ontwikkelperspectief;
•	Mogelijke gegevens van de woordenschat- of begrijpend luisteren toets;
• Mogelijke gegevens van een intelligentieonderzoek;
• Het sociaal emotioneel functioneren;
• Werkhouding, taakgerichtheid en zelfstandigheid;
• De studie- en huiswerkhouding;
• De thuissituatie;
• Eventuele diagnoses.

* Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om
een VMBO diploma te behalen kan de school Leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen. zie voor meer informatie
op de site van de Rijksoverheid.

soorten adviezen

Er zijn diverse leerwegen die worden aangeboden binnen
en buiten Amsterdam. De leerling krijgt een eenduidig of
dubbel advies. Bij een dubben advies is plaatsing op een
‘brede school met een gemengde brugklas’ aan te bevelen
zodat er na één of meerdere brugjaren een definitief uitstroomprofiel gemaakt kanb worden. U kunt hierbij dus
o.a. denken aan een VMBO-t/HAVO advies. Bij de advisering zijn de volgende adviezen mogelijk:

Praktijkonderwijs
VMBO basis*
VMBO basis/kader*
VMBO kader*
VMBO theoretisch*
VMBO-t/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

rol van de ouders

Bij het vaststellen van het advies spelen de ouders geen
rol. Het behoort tot de verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de basisschool om een advies te formuleren dat recht doet aan de kwaliteiten van de leerling en de
bereikte resultaten. Ouders kunnen hier echter altijd met
de school over in gesprek gaan. Zij kunnen daarbij hun
verwachtingen uitspreken en hier onderbouwde argumenten voor geven. Daarnaast spelen zij een belangrijke
rol in het goed afstemmen van de verwachtingen bij henzelf hen hun kind.

rol van het schoolteam

Bij de advisering zijn de directeur, de intern begeleider en
de leerkrachten van groepen zes, zeven en acht betrokken.
De betrokken personen bepalen uiteindelijk samen de
schooladviezen . De communicatie verloopt altijd via de
groepsleerkracht. Heeft u dus vragen over het voorlopige
of definitieve advies, dan kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
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tijdpad advisering
Groep 6

In februari wordt ouders tijdens de rapportbespreking
door de groepsleerkracht gevraagd naar de verwachtingen over het uitstroomprofiel. De leerkracht bespreekt de
resultaten aan de hand van het ontwikkelperspectief en
kijkt daarbij naar de prognose VO van leerjaar 5 en hoger.
Hiervan wordt een kort verslag gemaakt in Parnassys.

Groep acht

Groep 7

November/december: De leerkracht van groep acht formuleert als voorstel het advies ter bespreking. Het advies
wordt onderbouwd met een argumentatie. Tijdens de
bespreking waarbij zowel het zorgteam als de leerkrachten van de groepen zes en zeven aanwezig zijn wordt het
definitieve advies geformuleerd.

Maart: De leerkracht van groep zeven koppelt de besprekingen terug aan het zorgteam (IB + directie) als de prognose en verwachting uit elkaar lopen.

De adviezen worden met ouders en leerling besproken.
Hierbij zijn uiteraard de ouders en de leerling bij aanwezig
evenals de groepsleerkracht en iemand van het zorgteam.
Het gespreksverslag wordt vastgelegd en ondertekend
door ouders en leerkracht. Een scan wordt in Parnassys
opgeslagen. Op dit formulier kunnen zowel ouders als de
leerling aangeven of zij het eens dan wel oneens zijn met
het gegeven advies.

Februari: Tijdens de rapportbespreking wordt wederom
aan de ouders gevraagd naar het verwachte uitstroomperspectief van hun kind. Ook nu wordt het OPP (prognose
VO leerjaar 5 en hoger) besproken. Zowel de verwachting
als de bespreekpunten worden vastgelegd in Parnassys.

Juni/juli: Het voorlopig advies wordt vastgesteld door het
zorgteam en de leerkrachten van de groepen zes en zeven.
TIjdens deze bespreking moet heel duidelijk vastgesteld
worden dat dit advies puur en alleen gebaseerd is op de
resultaten van de afgelopen jaren. Deze gegevens worden
aangevuld met aandachtspunten voor het komende half
jaar. Er wordt geen advies gegeven gebaseerd op verwachtingen.
Het voorlopig advies wordt met de ouders besproken
waarbij het zorgteam aanwezig is. De leerkracht bespreekt het voorlopig advies met de leerling en ouders.
Een verslag wordt opgenomen in Parnassys.
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De leerkracht van groep acht wordt bewust buiten het
voorlopig advies gehouden om zo een frisse blik te behouden voor het definitieve advies.

uitstroomgegevens de weidevogel

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar
tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.
Hieronder ziet u eerst de gegevens naar welke scholen de
leerlingen uit groep 8 van De Weidevogel het laatste jaar
zijn uitgestroomd. Daarna ziet u de resultaten van de Citoeindtoets van de afgelopen jaren.

In Amsterdam worden jaarlijks bijeenkomsten
georganiseerd tussen VO- en PO-scholen. Doel van
deze bijeenkomsten is een warme overdracht tussen
beide scholen te bewerkstelligen en de voortgang
van de (oud) leerlingen te monitoren. De leerkracht
van groep 8 woont jaarlijks bijeenkomsten bij om
te horen of de advisering op maat is geweest en de
vorderingen van de oud-leerlingen te blijven volgen.

Indien nodig wordt na drie weken een vervolgafspraak
gemaakt.
Mogelijkheden voor ouders/leerlingen die niet
instemmen met het advies
• Aangeven op de formulieren/verslagen in Parnassys.
•	Aangeven binnen ELK dat ouders het niet eens zijn met
het advies.
•	Toevoegen van nieuwe argumenten door ouders/
leerling.
• Toevoegen van nieuwe gegevens door ouders.

Jaar

2015
2016
2017

Ongecorrigeerde score

536,9
535,8
537,4

Gecorrigeerde score
leerlinggewicht

536,9
535,8
537,4

Landelijk
gemiddelde

535,1
534,5
534,8

Conclusie

Voldoende
voldoende
Voldoende
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Hoofdstuk 8

inschrijven
Het stedelijk toelatingsbeleid betekent dat er één systeem is waarmee kinderen in Amsterdam aangemeld en
geplaatst kunnen worden op zo’n 210 Amsterdamse basisscholen. Ouders melden zich in één keer aan bij verschillende basisscholen.

in het kort

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de
gemeente Amsterdam een brief en een aanmeldformulier.
Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld
worden. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur
aangeven. De school van uw eerste voorkeur zet u op
nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Het aanmeldformulier levert u in op de school van uw eerste voorkeur.
De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de
door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels.
Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een
plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw
kind inschrijven op deze school.

Voor meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid
verwijzen wij u naar de volgende website:
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/
basisonderwijs/stedelijk/
Heeft u inmiddels een kind bij ons op school dan is er altijd plek voor zijn of haar broertje/zusje. Wij vragen u wel
het aanmeldformulier van de gemeente op tijd bij ons in
te leveren.
Uw kind mag naar school zodra uw zoon/dochter 4 jaar
is geworden. Zij beginnen dan in groep 1. In overleg met
school zal de eerste schooldag bepaald worden en zullen
er wen-ochtenden afgesproken worden.

meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website
www.obsdeweidevogel.nl (ouders/aanmelden). Hier vindt
u ook informatie over de gewichtenregeling, voorrangsregeling en het stedelijk toelatingsbeleid.
Als uw kind afkomstig is van een andere school, wordt de
inschrijving afhankelijk gesteld van de informatie die van
de school van herkomst wordt verkregen.

passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend
onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling
dat zo veel mogelijk leerlingen regulier primair onderwijs
moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we hierin
een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het
geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie website www.obsdeweidevogel.nl) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. De school weegt de aanmelding van leerlingen af rekening houdend met het belang van het kind,
het belang van de school, de draagkracht van de groep(en)
en leerkracht(en), en de beschikbare middelen.

voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt. De
voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het
woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een
overzicht van uw voorrangsscholen? Vul dan uw postcode
en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer.
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Overige zaken van a tot z

algemeen

Op onze website en via scholenopdekaart.nl kunt u de
volgende documenten vinden:
• Schoolplan
• Klachtenregeling
• Diverse protocollen, waaronder het schoolveiligheidsplan en het schoolontruimingsplan
• Statuten van Stichting De Weidevogels

huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk. Het
huiswerk kan bestaan uit het maken van een werkstuk,
het voorbereiden van een spreekbeurt, het oefenen van
topografie en dergelijke. In de hogere groepen wordt het
huiswerk uitgebreid met opdrachten van geschiedenis,
aardrijkskunde en Engels of boekbesprekingen.

hoofdluis

De leerlingen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. We streven ernaar alle leerlingen eenmaal per maand
te controleren. Mocht er bij uw kind hoofdluis of neten
zijn aangetroffen, dan krijgt u hierover bericht van de
school. Wij verwachten dat u zo snel mogelijk tot behandeling overgaat. Wij doen een nacontrole om te kijken of
de behandeling succes heeft gehad. Wij hopen met deze
maatregel het hoofdluisprobleem zo beperkt mogelijk te
houden en zo mogelijk de school luisvrij te houden.

kledingregels op school
en tijdens de gymles

Kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers mag:
• geen uiting van discriminatie zijn,
• de fysieke veiligheid en/of hygiëne niet in gevaar brengen,
• herkenbaarheid en functionele communicatie niet
belemmeren.
In de school dragen leerlingen, medewerkers, stagiaires,
vrijwilligers en ouders/verzorgers geen kleding of accessoires met discriminerende opschriften of symbolen die in
strijd zijn met de wet. Op school worden in de klas geen
hoofddeksels gedragen. Het dragen van hoofdbedekking
om religieuze redenen is toegestaan. Om tijdens de communicatie gezichtsuitdrukkingen en articulatie waar te
kunnen nemen, moet het gezicht zichtbaar zijn.
Het kan zijn dat een kind om medische redenen of op
grond van geloofsovertuiging een bepaald kledingstuk
draagt. De school zal hierbij steeds de veiligheid in acht
nemen.
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gymkleding

De leerlingen dragen tijdens de gymlessen gymkleding
en tijdens het zwemmen zwemkleding. Het is niet toegestaan tijdens de gym- en zwemlessen sieraden te dragen.
Wel mag een sporthoofddoek worden gedragen, mits deze
geen gevaar oplevert. We vragen u op gym- en zwemdagen uw kind geen sieraden te laten dragen.

gymschoenen

Omdat voetwratten een terugkerend probleem vormen,
zijn gymschoenen verplicht. Wilt u erop letten dat de
gymschoenen lichte zolen hebben (om zwarte strepen op
de vloer van de gymzaal te voorkomen) en dat ze alleen
in de zaal worden gebruikt? Vooral bij leerlingen die niet
zelf hun veters kunnen strikken, is het handig als ze gymschoenen met een klittenbandsluiting dragen.

hoe omgaan met het
kledingreglement?

Als de kledingregels niet worden nageleefd zal de school
dit bespreken om te bezien op welke manier een praktische oplossing kan worden gevonden. Mocht u vragen of
opmerkingen over deze regels hebben dan nodigen we u
uit om hierover met de directie te komen praten. Van u als
ouder/verzorger verwachten we dat u de bovenstaande
uitgangspunten onderschrijft en naleeft. In het openbaar
onderwijs hechten we veel waarde aan een open communicatie. Dit betekent dat we het nadrukkelijk op prijs stellen wanneer ook van ouders/verzorgers binnen de school
het gezicht zichtbaar is.

worden vervangen, dan worden maatregelen getroffen
om lesuitval te voorkomen:
• de leerlingen worden in groepjes opgedeeld en – voorzien van een taak – in een andere klas ondergebracht;
• als het echt niet anders kan (veel zieke leerkrachten en
de bovenstaande maatregelen zijn al benut) kunnen
groepen, al dan niet met huiswerk, naar huis worden
gestuurd. In dat geval zal er altijd (via Digiduif) contact
met u worden gezocht. Pas als we zeker weten dat er een
veilige thuishaven is (ouders, grootouders, eventueel - in
overleg met u - buren of kennissen) laten we de leerlingen vertrekken. Zo niet, dan blijven ze op school.

monitor sociale veiligheid

In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op
scholen in werking getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale veiligheid op
school. De nadruk ligt op het voorkomen van pesten en
tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten
verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten.
Daarnaast stelt de inspectie een drietal aanvullende eisen.
Zo moeten scholen:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren;
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren;
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders. Deze persoon coördineert het antipestbeleid.
Hoe zorgen wij voor een zo veilig mogelijke school?

lesuitval

Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Zij worden vervangen als er een invaller beschikbaar is. Mocht zich de
situatie voordoen dat een afwezige leerkracht niet kan
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a

Sociaal Veiligheidsbeleid Binnen onze stichting Innoord is er voor alle scholen een beleid geformuleerd.
Dit beleidsplan kunt u inzien op de site van Scholen op de kaart:
www.scholenopdekaart.nl

b

c

Monitor

Aanspreekpunt pesten
en coördinatie antipestbeleid

2x per schooljaar (oktober en april) vult elke leerling van eind groep 5 t/m groep 8
een vragenlijst over de sociale veiligheid op school in. Wij gebruiken binnen Hart &
Ziel hiervoor de “VSV” vragenlijst. Deze vragenlijst is goedgekeurd door de inspectie.
Mochten wij pesten signaleren dan hebben wij een protocol waarin de vervolgstappen worden beschreven. Zo zorgen we ervoor dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen om het pesten te stoppen.
In eerste instantie de groepsleerkracht.
De internbegeleider monitort de afname van de Hart en Ziel lijsten.
Onze vertrouwenspersoon voor het komende schooljaar is Iris Gadellaa

nieuwbouwplannen

Momenteel is de school gehuisvest in drie relatief oude
gebouwen aan de Dorpsweg. In overleg met de Gemeente
Amsterdam is een eerste aanzet gegeven om op korte
termijn het schoolgebouw te vernieuwen. De gezamenlijke ambitie is om een nieuw schoolgebouw voor 230 á
240 leerlingen neer te zetten met voldoende ruimte voor
buitenschoolse opvang (BSO) en een Voorschool locatie.

onweer

Wanneer het bij het uitgaan van de school onweert of er
sprake is van naderend onweer, laten we de leerlingen
niet op de fiets naar huis gaan. Ze laten hun fiets dan op
school en wij laten ze met de bus meegaan of ze mogen
op school blijven totdat het onweer is weggetrokken.
Wanneer u zich ongerust maakt over uw kind, kunt u de
school bellen om de nodige uitleg te vragen.

rookverbod
“Het is van wezenlijk belang dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Dat is een taak van de
hele maatschappij. Een leerling, die een groot deel van
zijn dag op school doorbrengt, moet er dus op kunnen
vertrouwen dat ook die er alles aan doet om ervoor te
zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft en zich ook
buiten de muren van het schoolgebouw en online veilig
voelt.” (PO Raad)

Binnen en buiten de school geldt een rookverbod.

schoolcomplex

Het schoolcomplex omvat drie gebouwen die naast elkaar
liggen en met elkaar zijn verbonden. In het middelste
gebouw bevindt zich een gymnastieklokaal. Er zijn acht
leslokalen, een gymlokaal, een personeelsruimte en ruimtes voor directie, Interne Begeleiding (IB) en administratie.
Ook zijn er enkele kleine ruimtes waar apart gewerkt kan
worden.

schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt elk jaar foto’s maken van de
groep en van de individuele leerlingen. Ouders kunnen de
foto’s bestellen bij school.
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schoolreisjes en schoolkamp

Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 organiseren
wij jaarlijks een ééndaags schoolreisje. De leerlingen van
groep 8 gaan in het voorjaar op schoolkamp. Over de tijd
en bestemming ontvangt u tijdig informatie.
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schoolmelk

De leerlingen kunnen op school één of tweemaal per dag
gekoelde halfvolle melk drinken. Wanneer u in de loop van
het schooljaar het melk drinken wilt beëindigen of u wilt
dat uw kind gaat meedoen met schoolmelk drinken, dan
kunt u bij de administratie een aanvraagformulier halen.
Na een schoolvakantie kunnen de leerlingen pas weer
melk drinken op de eerstvolgende bezorgdag. De dag dat
bij ons melk wordt bezorgd is vrijdag. Dat betekent dat u
soms zelf iets te drinken mee moet geven. Geeft u liever
geen blikjes mee. We doen ons best de leerlingen iets bij
te brengen over gezonde eet- en leefgewoonten, om gezond gedrag te bevorderen. Ook het milieu is een belangrijk gegeven. Blikjes passen daar minder goed in.

schorsing

Soms is het gedrag van een kind dermate storend en
ontwrichtend in de school dat maatregelen tot schorsing
of zelfs verwijdering van de leerling worden overwogen.
Op onze school is schorsing nooit aan de orde geweest,
maar van het bestaan van regels en procedures rond zulke
ingrijpende zaken willen we u wel op de hoogte brengen.
De bevoegdheid tot het nemen van deze maatregelen
berust bij het schoolbestuur. Het bestuur heeft een schorsingsprotocol opgesteld. Vanzelfsprekend worden zulke
maatregelen pas genomen nadat daarover met de ouders
zorgvuldig is overlegd.

snoepen op school

Op school willen wij graag het gebruik van zoetigheid zoveel mogelijk beperken. Geef uw kind geen snoep of koek
mee naar school. Probeert u bij de keuze van een verjaardagstraktatie gezond en lekker te combineren.

30

sponsoring

om hun sociale contacten uit te breiden en na schooltijd
met leerlingen uit andere dorpen te spelen. Kinderen mogen na schooltijd gebruik maken van de telefoon bij de
administratie. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor
hun kind na afloop van de lestijd.

Over sponsoring zijn op De Weidevogel afspraken gemaakt met het team en de MR conform de richtlijnen van
het ministerie.
Sponsoring moet in ieder geval aan de volgende eisen
voldoen:
• Sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet
beïnvloeden;
• De school mag niet in een afhankelijke positie
terechtkomen;
• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar
komen;
• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school;
• Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen;
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de school in gevaar
brengen.

tussenschoolse opvang (tso)

sportstimulering

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft zijn sportbeleid onder
meer gericht op het kennismaken met verschillende soorten sport via de school met als doel dat leerlingen in hun
vrije tijd een sport gaan beoefenen.
Voor zover sportevenementen na schooltijd worden georganiseerd werken we regelmatig samen aan de organisatie en de voorbereiding van deze evenementen. Te denken
valt hierbij aan voetbaltoernooien en de avondvierdaagse.
Voor de praktische invulling doen we een beroep op de
ouders.   

telefoneren

Een voordeel van de concentratie van het onderwijs in één
dorp is onder andere de mogelijkheid voor de leerlingen

Het overblijven op de Weidevogel wordt als volgt geregeld. Kinderen brengen zelf een lunch mee naar school.
De groepen eten in hun eigen lokaal met de leerkracht.
Na het eten gaan de kinderen in twee shifts naar buiten.
Medewerkers van de organisatie Sport Werk gaan met de
kinderen gedurende 30 minuten aan de slag met sportactiviteiten. De kinderen kunnen ook kiezen voor knutselen
in de Beke onder begeleiding van drie vrijwilligsters. De
jaarlijkse bijdrage voor het overblijven wordt aan het
begin van het schooljaar vastgesteld in overleg met school
en de MR en gecommuniceerd in de Nieuwsbrief. Voor
het schooljaar 2017-2018 is de bijdrage vastgesteld op
€ 230,00 per kind. Het bedrag wordt door de penningmeester van Stichting de Weidevogels geïnd.

incidenteel overblijven

Blijft uw kind incidenteel over, dan kan de bijdrage van
€ 1,50 contant betaald worden bij de administratie.

vakantieregeling

Voor een aantal jaren is de vakantieregeling vastgesteld.
Naast dit vastgestelde vakantierooster zijn er door de
school extra vrije dagen ingeroosterd voor onder meer
studiedagen. Hiermee wordt een rooster gerealiseerd van
940 uur per schooljaar, dit geldt voor alle groepen..
De vakanties en de vrije dagen staan vermeld in de
agenda van Digiduif.
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veiligheidsmaatregelen

De organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) is
vastgelegd in het Schoolontruimingsplan. Hierin staat
beschreven hoe te handelen bij een calamiteit. Er is
een coördinator BHV aangesteld. Er wordt jaarlijks een
ontruimingsoefening gehouden.
Een aantal teamleden is in het bezit van het diploma
Bedrijfshulpverlening. De opgeleide BHV-ers volgen
periodiek herhalingslessen.

veiligheidsplan

Elke school is verplicht een schoolveiligheidsplan op te
stellen. In het schoolveiligheidsplan staat aangegeven
hoe onveilige situaties op school kunnen worden

voorkomen. Ook worden de maatregelen aangegeven hoe
we optreden bij onveilige situaties en hoe hierover met
betrokkenen wordt gecommuniceerd.
Veiligheid omvat heel veel. Er zijn eisen die gesteld moeten worden aan het schoolgebouw (bijv. nooduitgangen,
verantwoorde inrichting, het hebben van een ontruimingsplan) en het schoolplein (deugdelijkheid van speeltoestellen e.d.). Ook speelt veiligheid een rol bij de communicatie tussen mensen: beschermen tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie en discriminatie. De school
heeft daarom gedragsregels opgesteld. Andere omgangsregels staan vermeld in de matrix ´Agressie en geweld´.
Daarnaast is veiligheid aan de orde op de route van huis
naar school en vice versa (bijv. aandacht voor verlichting,
voor fietsexamen voor groep 8), veiligheid tijdens schoolreisjes, tijdens schoolzwemmen, op de werkplek, bij het
voorkomen dat besmettelijke ziekten zich verspreiden.
De school registreert incidenten en bespreekt tendensen
in de registratie met de medezeggenschapsraad. Ouders
hebben via de GMR instemmingsrecht over de te nemen
maatregelen.
Een belangrijke maatregel is het aanstellen van een veiligheidscoördinator. Die functioneert als aanspreekpunt
op het gebied van de veiligheid in de school en is ook verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid. Via de
nieuwsbrief hoort u welke collega met deze taak is belast.
Speciale vertrouwensinspecteurs kunnen een rol spelen
bij klachten over seksuele intimidatie en/of lichamelijk
en psychisch geweld binnen de school. Bereikbaar tijdens
kantooruren onder tel.nr. 0900 1113111 (€ 0,10 per minuut).
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Op grond van de klachtenregeling heeft elke school een
intern contactpersoon.
Het schoolveiligheidsplan wordt ieder schooljaar herzien.
De afspraken die eerder gemaakt zijn in het kader
van het convenant ´Veilig in school Primair Onderwijs
Amsterdam/Noord´ zijn hierin opgenomen.
Wilt u het veiligheidsplan inzien? Vraag er dan naar bij de
administratie.

verhuizing

Bij tussentijds vertrek, bijvoorbeeld door verhuizing, van
een leerling naar een andere basisschool maken we een
onderwijskundig verslag op voor de nieuwe school. Dit
digitaal overdrachtsdossier wordt overgedragen aan de
nieuwe school.

vrijstelling

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Alle leerlingen
vanaf 5 jaar nemen deel aan de activiteiten zoals wij die
aanbieden op school. Vrijstelling van bepaalde activiteiten
kan alleen op basis van door het bevoegd gezag vastgestelde gronden, bijvoorbeeld religieuze overtuiging.

schoolarts,
school maatschappelijk werk
en bureau jeugdzorg

In de loop van de basisschoolperiode worden de leerlingen
enkele keren onderzocht. U ontvangt hiervoor een oproep.
De bevindingen van de schoolarts worden met de intern
begeleider van de school besproken, zodat wij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van onze leerlingen. Heeft
u vragen of wilt u advies, dan kunt u zich wenden tot de
schoolartsendienst

GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg
Wingerdweg 52
1032 AN Amsterdam
tel. 020 – 5555 736
Ook voor fysiotherapie en logopedie geldt bovenstaand
adres.
Is er sprake van kindermishandeling, dan kan contact
worden gelegd met:
• Advies en meldpunt kindermishandeling:
tel. 020 - 314 1714
• Kindertelefoon: tel. 0800 - 0432
(tussen 14.00 en 20.00 uur)
• Vereniging tegen kindermishandeling, Den Haag
tel. 070 - 350 7011

okt (ouder- en kindteams)
In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen
over hun kind en het gezin terecht bij een Ouderen Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote
problemen: zij zijn er om mee te denken en
oplossingen te zoeken.  
De contactpersoon voor De Weidevogel is Ilse Ufkes
Beverwijkstraat 3
1024 VR Amsterdam
020 - 555 5961
noordoost@oktamsterdam.nl
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