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Een woord vooraf 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
 
De tijd op de basisschool vormt een belangrijk deel van je leven, zowel voor uw kind als voor u. Wist u 
dat uw kind ca. 8000 uur op de basisschool doorbrengt? In deze periode groeit uw kind groot, van 
kleuter tot puber. Een school kies je daarom met de grootste zorg. 
 
Voor u ligt onze vernieuwde schoolgids, die u bij uw keuze kan helpen. Hierin leest u wie we zijn, waar 
we met ons onderwijs voor staan en hoe we onze school hebben georganiseerd. Handig als u 
overweegt te kiezen voor de  Karel Eykman School als school voor uw kind(eren). En als uw kind al bij 
ons naar school gaat, is deze gids een praktisch ‘naslagwerkje.’  
De actuele informatie vindt u op onze website en via onze schoolapp Social Schools.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt, dan nodig ik u graag uit voor een van onze informatieavonden of 
voor een persoonlijk gesprek. Want, hoewel deze schoolgids met de grootste zorg is samengesteld, 
kan de geschreven tekst de kleurrijke werkelijkheid van onze school niet vervangen. 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
Namens het team van de Karel Eykman School 
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Onze school 
 
De Karel Eykman School is een protestants-christelijke school in Amstelveen-Westwijk en maakt deel 
uit van Onderwijsgroep Amstelland, een stichting met 11 scholen. De naamgever van onze school, 
Karel Eykman, is een beroemde kinderboekenschrijver. In juni 2018 hebben we samen met hem ons 
25-jarig bestaan gevierd. 
 
In schooljaar 2014-2015 namen we ons nieuwe gebouw in gebruik, dat al gauw de naam ‘Karelrijk’ 
kreeg. Wij kunnen beschikken over 23 lokalen, een aantal nevenruimtes voor directie, 
managementteam, interne begeleiders en de remedial teacher, 2 speellokalen, een 
handvaardigheidslokaal, een kooklokaal, 2 gymzalen, een groot speelplein plus een speelplek op het 
dak. In het gebouw is, naast BSO Kinderrijk, ook een aantal groepen van De Triangel gevestigd. Onze 
groepen 1 zijn gehuisvest op dependance ‘De Overloop.’ 
 
Onze visie 

 
Wij willen een school zijn, waar kinderen graag zijn en waar zij hun cognitieve, creatieve en 
sociaal-emotionele talenten optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Wij streven naar een ononderbroken 
ontwikkeling en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge 
verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele 
instructie. Daarbij gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en houden we de 
structuur van handelings- en opbrengstgericht werken (HGOW) aan. Op deze manier geven we 
vorm en inhoud aan passend onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij samen doen wat 
samen kan en dat de kinderen op eigen niveau werken  -in een groepje of individueel-  waar dat 
nodig is. 
 
We vinden hoge onderwijsopbrengsten belangrijk en streven bij alle cognitieve vakken naar 
resultaten, die boven het landelijk gemiddelde liggen. Op grond van bezoeken van de inspectie van 
de afgelopen jaren en op basis van de zelfevaluaties, die we tweemaal per jaar maken, verwachten 
we hier verdere groei te kunnen realiseren. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een 
succesvolle toekomst van onze leerlingen. Effectieve onderwijsstrategieën, zoals het ADI-model, 
maken optimale onderwijsresultaten mogelijk. 
 
Naast de cognitieve vakken is er veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling. Wij staan voor een 
brede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de expressievakken systematisch en methodisch 
worden aangeboden. 
 
We bevorderen de ontwikkeling van een breed en samenhangend wereldbeeld. Daarom besteden 
we veel aandacht aan de wereld-oriënterende vakken. Met hetzelfde doel willen we onze 
leerlingen ook vaardigheden voor de toekomst mee geven. Dan gaat het niet alleen om ict- en 
techniekvaardigheden, maar ook om mediawijsheid, informatie verwerken, ontwikkelen van het 
probleemoplossend vermogen en leren evalueren en reflecteren.  
Bovenal vinden we het belangrijk dat we onze kinderen opvoeden tot actieve burgers, die zich 
medeverantwoordelijk voelen voor en bij willen dragen aan een rechtvaardige en duurzame 
samenleving. 
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Leerlingen 
De kinderen, die onze school bezoeken, komen voor het overgrote deel uit de Westwijk. Slechts 2% 
van onze leerlingen komt uit andere wijken of omliggende gemeenten. De ouders van onze kinderen 
hebben een gemiddelde tot hoge opleiding genoten.  
 

Kinderen met een beperking 

De Karel Eykman School staat in principe open voor alle leerlingen, ook voor kinderen met een 
beperking. Wij gaan over tot plaatsing als dit binnen de organisatie van de school mogelijk is. In ons 
schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd welke ondersteuning wij onze leerlingen kunnen 
bieden. 
 
Omvang 

Onze school heeft een gestage groei doorgemaakt. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling in 
leerlingaantallen van de afgelopen jaren, gemeten op de teldatum 1 oktober. 
 

 

2014-2015 
 

2015-2016 
 

2016-2017 
 

2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 
 

 

2020-2021 

 
488 

 
501 

 
566 

 
580 

 
600 

 

 
633 

 
626 

 
 
Groepen en groepsgrootte 

Onze school heeft 23 groepen. Bijna elk leerjaar bestaat uit 3 parallelgroepen.  
Voor de gemiddelde groepsgrootte van de groepen 1 tot en met 8 is het richtcijfer 28 leerlingen. Daar 
kan in overleg met de betrokken leerkrachten en de Medezeggenschapsraad van worden afgeweken. 
Met deze groepsgrootte realiseren we een financieel gezonde school, die kan beschikken over een 
effectieve management- en ondersteuningsstructuur en kunnen we specialisten inzetten om de 
ontwikkeling van onze leerlingen te optimaliseren. 
 
Ons team 
De samenstelling van ons team is heel divers. Naast de directeur, de adjunct-directeuren en intern 
begeleiders, zijn aan onze school 35 groepsleerkrachten, een RT’er, vakleerkrachten, een ICT’er, 
leerkrachtondersteuners en onderwijsondersteunende personeelsleden verbonden.  
 
Professionalisering 

In de afgelopen jaren is het team uitgebreid geschoold op het gebied van klassenmanagement, 
talentontwikkeling en hoogbegaafdheid, pedagogisch klimaat en prikkelverwerking. Een aantal 
groepsleerkrachten is opgeleid tot leerkracht-specialisten (gedrag, begaafdheid, etc.).  
 
Collegiaal leren vinden we allemaal belangrijk. De leerkrachten leren o.a. van elkaar door het 
paralleloverleg met collega’s van hetzelfde leerjaar of van de uitwisseling in de bouwvergaderingen. 
Ook leggen leerkrachten onderling klassenbezoeken af. Jaarlijks houden we een intervisie-
leerlingbespreking volgens de incidentmethode. 
De Onderwijsgroep Amstelland beschikt over een eigen ‘Amstelacademie’ met een groot nascholings 
aanbod. 
Zowel binnen Onderwijsgroep Amstelland als binnen het samenwerkingsverband Amstelronde zijn er 
bovenschoolse intervisiebesprekingen.  
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Tevredenheidspeiling 

Samen vormen we een harmonieus en enthousiast team. Er is in juni 2020 een tevredenheidspeiling 
onder de medewerkers van alle scholen uitgevoerd door Onderwijsgroep Amstelland. Hieronder een 
overzicht van de uitkomsten op hoofdlijnen. 
 

 

Rubrieken 
 

2019 
 

 

2020 

 
Gemiddelde tevredenheid over de school  
 
Schoolklimaat       
 
Onderwijsproces      
 
Informatie en communicatie     
 
Arbeidsomstandigheden   
 
Rapportcijfer 
    

 
8,1 
 
8,6 
 
7,9 
 
6,7 
 
8 
 
8,1 
 

 
8,2 
 
8,7 
 
7,8 
 
6,6 
 
8 
 
8,1 
 

 
De uitkomsten liggen over het algemeen op hetzelfde niveau als vorig schooljaar. De KES scoort op 
een na het beste van alle OA-scholen. Informatie en communicatie op onze grote school blijven een 
aandachtspunt. 
 
Opleidingsschool 
Onze school is een officiële opleidingsschool. We werken bij de opleiding van nieuwe collega’s nauw 
samen met de Marnix Academie in Utrecht en de iPabo en het ROC in Amsterdam. Wij bieden 
stageplekken en begeleiding. 
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Onze schoolorganisatie 
De groepen zijn verdeeld over de onderbouw (groepen 1 en 2), de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) 
en de bovenbouw (groepen 6,7 en 8) en zijn georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. 
Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. 
 
Wie werken er op onze school? 
In de meeste groepen werken twee leerkrachten. De leerkrachtondersteuners bieden extra handen 
in meerdere groepen. De vakleerkrachten (gymnastiek, drama en muziek) geven hun lessen door de 
hele school heen. Ook de ICT’er werkt door de hele school heen. 
 
Aan het hoofd van de bouwen staat een adjunct-directeur. Dit is de organisatorische leider van de 
bouw. De adjunct-directeur is het eerste aanspreekpunt vanuit de bouw. De adjunct-directeur van de 
bovenbouw is leerkracht van een bovenbouwgroep, zoals ook de andere adjunct-directeuren in hun 
bouw werkzaam zijn. De adjuncten vormen samen met de directeur het managementteam (MT).  
 
Drie intern begeleiders ondersteunen de groepsleerkrachten bij de zorg in de groepen en adviseren de 
directie over het beleid. De remedial teacher geeft kinderen gespecialiseerde begeleiding. 
 
Het onderwijsondersteunend personeel, de O.O.P.’ers hebben organisatorische en administratieve 
taken en zorgen dat de school op rolletjes loopt. 
 
Leerteams  
We werken jaarlijks met meerdere inhoudelijke leerteams, die zich bezig houden met de aanschaf van 
een nieuwe methode. We werken daarbij met een vast stappenplan. Er zijn ook structurele leerteams, 
die een bijdrage leveren aan het schoolbeleid, zoals de leerteams Taal, Gedrag en Begaafdheid. De 
leerteams bestaan uit leden van de onder-, midden- en bovenbouw. 
 
Commissies 
We hebben een aantal commissies, die de taak hebben feesten en andere festiviteiten te organiseren, 
zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, festiviteiten rond de Boekenweek, enz. De basis voor de 
werkzaamheden wordt gevormd door het commissieprotocol en de evaluatie van het afgelopen jaar. 
De commissies worden gevormd door leerkrachten uit de onder- midden- en bovenbouw en een aantal 
ouders van de OR. De continuïteit binnen de commissies wordt gewaarborgd: we dragen er zorg voor 
dat er, naast nieuwe mensen, altijd ervaren leden deel uitmaken van de commissie. 
 
Leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad, die wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Elk 
jaar vinden er verkiezingen plaats en worden nieuwe leden gekozen. Het accent ligt bij de 
Leerlingenraad op het gebruiken van de school als oefenplaats: het oefenen van democratische 
principes in de klas en op school, het bijdragen door leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze 
verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatieven te geven. 
Op de gang van de bovenbouw hangt een ideeënbus waarin alle kinderen hun ideeën kunnen 
deponeren, waar de Leerlingenraad mee aan het werk gaat. 
 
Ouderraad 
De ouderraad (OR) is betrokken bij de organisatie en begeleiding van activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de school, binnen en buiten de school plaats vinden. De leden bieden hierbij 
vooral een praktische hand bij de volgende activiteiten: 
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het samen met teamleden voorbereiden van allerlei feesten en activiteiten, zoals de sportdag, het 
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de schoolreis en het slotfeest aan het einde van het schooljaar. Al 
enige jaren organiseert de OR de jaarlijkse avondvierdaagse. De OR beheert de ouderbijdrage. 
De OR komt ca. acht keer per jaar bij elkaar om deze activiteiten vorm te geven. In de OR hebben 
ouders zitting voor een periode van twee jaar. Dit kan worden verlengd. 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten de 
mogelijkheid biedt mee te denken en te beslissen over zaken die de school aangaan. De bevoegdheden 
van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. 
De MR is actief betrokken bij de school. De raad denkt mee in de ontwikkeling van het beleid en actuele 
zaken die de school betreffen, zoals de vakantieplanning, het schoolplan, personeelszaken, de 
schoolbegroting etc. Waar nodig adviseert de MR de directeur en toetst het beleid en de 
beleidsstukken. 
 
De MR bestaat uit vier ouderleden en vier teamleden. De raad vergadert ca. 6 keer per jaar. In de MR 
hebben ouders zitting voor een periode van drie jaar. Dit kan worden verlengd. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Zowel uit de personeelsgeleding als uit de oudergeleding neemt een lid van de MR plaats in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Deze beide personen vertegenwoordigen de 
school in de overkoepelende medezeggenschapsraad naar het bestuur toe. In de GMR zitten 
afgevaardigden van de elf scholen van de Stichting Onderwijsgroep Amstelland. De GMR behandelt 
beleidszaken, die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen en communiceert hierover direct met 
het bestuur. Voor de GMR is het officiële reglement van de GMR van toepassing.  
De GMR vergadert ca. 6 keer per jaar.  
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Ons onderwijs 
Je ontwikkelen vanuit je talenten, je sterke kanten, is veel effectiever dan het leren vanuit dat, wat je 
(nog) niet kan. De motivatie is groter en het leerproces verloopt sneller. Het ontdekken van ieders 
talenten realiseren we ten eerste door een rijk onderwijsaanbod. Alle vakken komen systematisch aan 
bod. We gebruiken moderne methodes, materialen en aanpakken. Daarnaast werken we met 
projecten rond een thema, waardoor verrijking en verdieping van ons aanbod wordt gerealiseerd. 
Naast de cognitieve ontwikkeling hechten we veel belang aan de creatieve, sociaal-emotionele  en 
maatschappelijke ontwikkeling (Burgerschap) van onze leerlingen. Het veilige en positieve pedagogisch 
klimaat in de groepen geeft de kinderen een stevige basis. 
 
We werken in de hele school volgens de cyclus van handelings- en opbrengstgericht werken (HGOW). 
Dat betekent o.a. dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat het 
onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) op minimaal drie niveaus wordt 
aangeboden: basis, verdiept en intensief.  
Het werken in niveaugroepen vraagt van leerlingen dat zij zelfstandig kunnen werken en goed kunnen 
omgaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen leren al vanaf de onderbouw zelfstandig te werken 
met een weektaak, waardoor extra onderwijsaandacht en zorg binnen de groep gerealiseerd kan 
worden. De leerkracht biedt de leerlingen de nodige structuur door middel van goed klassen-
management. De instructies worden gegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel (ADI-
model), waarbij het werken met concrete leerdoelen centraal staat.  
 
Groepen 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 spreken we van ‘spelend leren’. Al spelend doen de kleuters talrijke leerervaringen 
op. We sluiten zoveel mogelijk aan op de eigen belevings- en ervaringswereld van onze jongste 
leerlingen en werken daarom met thema’s. We gebruiken daarbij de methode ‘Kleuterplein’.  
Zo wordt op allerlei manieren aan taal gewerkt: door voorlezen, vertellen, prentenboeken bekijken, 
taalspelletjes, auditieve oefeningen (rijmen e.d.), dramatiseren en rollenspellen. Deze activiteiten 
worden afgestemd op het thema, waar de groepen op dat moment aan werken. Bij het rekenen komen 
met name begrippen als meer, minder, evenveel, eerste en laatste aan bod. Hiermee wordt de basis 
voor het rekenonderwijs gelegd. Ook leren de kinderen meten, wegen, tellen tot twintig en de 
cijfersymbolen. Hierbij gebruiken we ook de methode ‘Wereld in getallen’.  
De kleuters werken en spelen met ontwikkelingsmateriaal, zoals taal- en rekenspelletjes, puzzels en  
constructiematerialen. Hiermee wordt zowel de taal-denkontwikkeling gestimuleerd als de motorische 
ontwikkeling. Tijdens het buitenspelen komen weer andere aspecten van de ontwikkeling aan bod: de 
grove motoriek (rennen en spelen), de fijne motoriek (taartjes bakken) en de sociale ontwikkeling 
(samen spelen). Bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van het speellokaal. Wekelijks krijgen de 
kinderen hier ook lessen bewegingsonderwijs.  
Zoals al eerder vermeld, neemt het zelfstandig werken op onze school een belangrijke plaats in. Al in 
groep 1 leren de kinderen werken met een weektaak, uiteraard aangepast aan hun 
ontwikkelingsniveau. Daarnaast hebben we op school een speciaal aanbod voor (hoog)begaafde 
kinderen. Ook kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen, als zij voldoen aan de selectiecriteria, 
deelnemen aan de Flexgroep. 
 
Vakken en methodes 
Het onderwijskundig beleid van de school is er op gericht om de kwaliteitscriteria van het ministerie 
van OCW te halen. Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk leerlingen de wettelijke kerndoelen te 
behalen. Hierna volgt een overzicht van de methodes, die wij gebruiken. 
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Vakken Groepen Methodes 
Integraal aanbod Groepen 1 en 2 Kleuterplein 
Begrijpend luisteren Groepen 1 en 2 Map ‘Begrijpend Luisteren’ 
Rekenen & Wiskunde Groep 1 t/m 8 Wereld in Getallen 
Taal en spelling Groep 4 t/m 8 Taal Actief 
Technisch lezen Groep 3 Veilig leren lezen  
Technisch lezen Groep 4 t/m 8 Estafette 
Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8 Grip op lezen 
Studievaardigheden Groep 5 t/m 8 Blits 
Schrijven Groep 1 t/m 8 Pennenstreken 
Engelse Taal Groep 1 t/m 8 Take it easy 
Levensbeschouwing Groep 1 t/m 8 Trefwoord 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Groep 3 t/m 8 Kwink 

Wereldoriëntatie Groep 3 t/m 8 Blink Wereld 
 Groep 5-6 Schooltuinen 
Techniek Groep 1 t/m 8 Techniektorens 
Verkeer Groep 1 en 8 Verkeersmethode VVN 
 Groep 7 Theoretisch verkeersexamen 
 Groep 8 Praktijk Verkeersexamen 
Tekenen & 
handvaardigheid 

Groep 1 t/m 8 Laat maar zien 

Muziek, spel en 
beweging 

Groep 1 t/m 8 Eigenwijs digitaal 
Drama online 

Bewegingsonderwijs Groep 1 en 2 Bewegingsonderwijs in het speellokaal 
 Groep 1 t/m 8 Basislessen Bewegingsonderwijs 

 
ICT 

Digitale leermiddelen spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Iedere klas beschikt over computers, 
chromebooks en/of iPads. De kleuters leren via spelprogramma’s omgaan met de computer. In de 
midden- en bovenbouw staat de taal- en rekenontwikkeling centraal. De kinderen leren de computer 
o.a. als tekstverwerker te gebruiken. Daarnaast werken de leerlingen met educatieve soft ware, die 
aansluit op de methodes van rekenen, taal/lezen en spelling. De leerlingen verkennen ook het internet 
om informatie te verzamelen.  
In de bovenbouw hebben alle leerlingen een chromebook van Snappet voor de digitale verwerking van 
de opdrachten voor rekenen, woordenschat, spelling en taal.  
 
Schooltuinen  

Groep 5 start in het voorjaar met het werken in de schooltuintjes. De kinderen onderhouden een eigen 
tuintje, zaaien en oogsten allerlei groentes en bloemen. In groep 6 loopt dit tot de herfstvakantie door.  
 
EHBO 

De leerlingen van groep 8 krijgen EHBO-lessen en kunnen het jeugddiploma EHBO behalen. 
 
Projecten 
Enkele keren per jaar doen we een project met de hele school.  

- In oktober werken we allemaal aan de Kinderboekenweek.  
- In de bovenbouw doen we het project ‘De week van het geld’/ Wijzer met geld. 
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- In de tweede helft van het schooljaar werken alle groepen twee tot drie weken aan een project 
rond een centraal thema. We hebben voor 8 schoolprojecten gekozen, waaraan cyclisch 1x per 
8 jaar wordt gewerkt. Elke bouw geeft daar op eigen wijze invulling aan.  

 
Buitenschools onderwijsaanbod 
Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt onze school een rijk aanbod aan extra onderwijs-
activiteiten, die voor een belangrijk deel worden verzorgd in samenwerking met externe organisaties, 
zoals de Bibliotheek, cultuur educatie Amstelland, het Concertgebouw Amsterdam,  de GGD, het 
Muiderslot, de NME en  diverse musea. Alle groepen gaan minimaal tweemaal per jaar op excursie. 
 
Naschools aanbod 
Wij willen onze kinderen een zo rijk mogelijk aanbod bieden, zodat ze al hun talenten optimaal kunnen 
ontwikkelen. Daarom worden jaarlijks gedurende twee periodes van 12 weken naschoolse activiteiten 
aangeboden. De Talentworkshops starten direct om 15 uur en duren tot 16.15 uur. De activiteiten zijn 
zeer divers, zoals  schaakles, kinderyoga, drama en dans, koken, tekenen en techniek. Bij iedere 
workshop is, naast een gespecialiseerde docent, ook een leerkracht van school aanwezig.  
Ons hele naschoolse aanbod wordt gefinancierd uit de bijdragen van ouders en is geheel 
kostendekkend.  
 
Vieringen en festiviteiten 
Naast de vele cognitieve activiteiten vinden er ook vele vieringen en festiviteiten plaats. Die vormen 
de kers op de taart en vinden we net zo belangrijk! 
 
Kinderboekenweek 

De hele school doet actief mee aan de landelijke Kinderboekenweek in oktober. Dat is altijd weer een 
groot feest, ook omdat schrijvers en illustratoren gastlessen komen geven. Een ander hoogtepunt is 
de boekenmarkt, waar de kinderen hun uitgelezen boeken kunnen verkopen aan schoolgenootjes. 
 
Sinterklaasfeest 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen genieten van dit heerlijke kinderfeest. Daarom 
vieren we dit feest op een eigentijdse manier. 
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Passend Onderwijs 
Kinderen, ook al zijn ze ongeveer even oud, ontwikkelen zich niet altijd op dezelfde manier en in 
hetzelfde tempo. Soms ondervinden kinderen problemen in hun ontwikkeling. We willen onze aanpak 
zoveel mogelijk afstemmen op dat wat de kinderen nodig hebben aan onderwijs en begeleiding en 
hebben een uitgebreid aanbod voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften ontwikkeld. Dat 
noemen we ‘Passend Onderwijs’.  
De leerlingenzorg wordt aangestuurd door drie intern begeleiders. Daarnaast beschikt onze school 
over interne specialisten, die de collega’s in de groepen kunnen ondersteunen en o.a. expertise 
hebben op het gebied van gedrag, dyslexie, taalspraakproblematiek, hoogbegaafdheid en remedial 
teaching. Ook worden we door externen ondersteund, met name door de Onderwijs Advies en de 
onderwijsspecialist van het bovenschools samenwerkingsverband Amstelronde en andere 
deskundigen. Ook kunnen we collega’s van het speciaal basisonderwijs om advies vragen. Alles gebeurt 
in nauwe samenwerking met de ouders. 
 
Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
Om passend onderwijs te kunnen bieden volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet: 
In de kleutergroepen worden de leerlingen individueel gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van 
17 ontwikkelingsgebieden. We gebruiken daarvoor het instrument KIJK!.   
In de groepen 3 t/m 8 wordt de cognitieve ontwikkeling van leerlingen gevolgd middels het 
Leerlingvolgsysteem van Cito en de methode-gebonden toetsen. We maken gebruik van grafieken en 
vaardigheidsscores om te zien of een kind voldoende groei laat zien.   
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 de observatielijst voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling in (SCOL). De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vullen deze vragenlijsten ook 
over zichzelf in.  
Voor alle leerlingen bekijken we twee keer per jaar welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ze 
hebben. Deze behoeften leggen we vast in het leerlingendossier en vormen een doorgaande lijn in de 
school.   
De leerkrachten analyseren de resultaten van de verschillende toetsen en bespreken deze resultaten 
en hun observaties met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen. Als het resultaat van de 
toetsen niet overeen komt met onze verwachtingen ondernemen we actie. Dat kan betekenen meer 
hulp of juist meer uitdaging. 
 
Wanneer de ondersteuning voor een bepaalde leerling onvoldoende resultaat oplevert, wordt door 
middel van aanvullend onderzoek bekeken welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en de 
leerkracht. Indien nodig wordt daarbij advies gevraagd aan de onderwijsspecialist van Amstelronde 
en/of andere deskundigen. Informatie wordt verzameld in het groeidocument. 
 
Groeidocument en ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft en/of een eigen leerlijn volgt, dan stellen we een 
groeidocument op, indien nodig met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarin worden de 
interventies en de ontwikkeling van de kinderen beschreven alsmede de onderwijsbehoeften en 
doelen. Onder regie van de intern begeleider wordt de aanpak, samen met de ouders, minimaal drie 
keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. We gebruiken hiervoor de beveiligde omgeving 
van Parantion. De geboden hulp die van buiten de school intensief wordt ingezet, wordt beschreven 
in een zogenaamd arrangement.  
 
Meer- en hoogbegaafden 
Passend Onderwijs impliceert een goed aanbod en dito begeleiding voor alle leerlingen, ook voor de 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dat vereist specifieke kennis en vaardigheden van de leerkrachten. 
Daarom is ons team de afgelopen jaren uitgebreid geschoold. Ook hebben we twee begaafdheids-



 

 

15 

specialisten in het team. Onze school heeft een uitgebreid aanbod van verrijkings-en verdiepings-
materialen voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen.  
Eenmaal per week komen hoogbegaafde kinderen uit verschillende klassen samen in de Flexgroep 
(voorheen Plusgroep). Leren leren, de ontwikkeling van de executieve functies en filosoferen vormen 
belangrijke componenten van het curriculum.  
Deelname aan de Flexgroep gebeurt op basis van specifieke selectiecriteria. 
 
Onderwijsmiddelen 
We gebruiken methodes, die differentiatie bieden op drie niveaus. De methodes bevatten zowel 
remediërend materiaal als extra materiaal voor verdieping en verrijking. Daarnaast hebben we op de 
kernvakken een talentlijn ontwikkeld. In de groepen 6 tot en met 8 verwerken de leerlingen een deel 
van de leerstof met chromebooks. De lesstof wordt adaptief aangeboden en de instructies worden op 
maat gegeven.  
Individuele pictogrammen en beloningssystemen worden naar behoefte voor individuele leerlingen 
ingezet. Ook gebruiken leerlingen soms een kleine time-timer of een gehoorbeschermer. Onze school 
beschikt in de orthotheek over aanvullende onderwijsmaterialen. 
 
Extra aanbod 
Wij hebben we een uitgebreid aanbod voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Hierna volgt 
een beknopt overzicht. 

- Het computergestuurde leesinterventieprogramma BOUW! zetten we in voor leerlingen uit de 
groepen 2, 3 en 4. Deze aanpak werkt preventief om problemen met  leesachterstanden, 
laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te dringen. 

- Onze remedial teacher geeft twee keer per week intensieve leesbegeleiding buiten de groep 
voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 6. 

- De Taalklas is een deeltijdvoorziening voor twee dagen per week, georganiseerd door 
Onderwijsgroep Amstelland voor leerlingen vanaf groep 3, die kort of maximaal één jaar in 
Nederland zijn. Voor leerlingen uit de groep 1 en 2 is het een voltijdsvoorziening.  

- Voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 met een grote ontwikkelingsvoorsprong of een 
hoogbegaafdheidsprofiel wordt 1 uur per week in de Flexgroep verrijkingsonderwijs 
aangeboden.   

- De remedial teacher geeft rekenbegeleiding aan leerlingen, die losgekoppeld zijn van het 
groepsprogramma of die een zogenaamd dyscalculietraject volgen. 

- Voor leerlingen, die daar behoefte aan hebben, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een sociale vaardigheidstraining bij het Kabouterhuis of Altra. De Rots- en Watertraining 
wordt, bij voldoende aanmeldingen, in school gehouden.  

- De Jeugdhulpverlener van de gemeente Amstelveen is een ochtend per week op school 
aanwezig voor gesprekken met ouders en/of leerkrachten. 

- De schoollogopedist is een drietal periodes beschikbaar voor het screenen van jonge leerlingen 
op het gebied van de taal- en spraakontwikkeling. 

- Kinderoefentherapie 
- School maatschappelijk werk 

 
Ondersteuningsteam 
In elke school binnen het samenwerkingsverband is een OndersteuningsTeam (OT) actief. Dit is een 
multidisciplinair team dat tenminste drie keer per jaar structureel overleg voert over de  zorgleerlingen. 
Het OT bestaat in ieder geval uit: een intern begeleider, de (school-)maatschappelijk werker en de 
jeugdverpleegkundige van de GGD. Als daar aanleiding toe is, kunnen de orthopedagoog, een 
medewerker van de poli tie, justitie of leerplicht deelnemen aan het overleg. Daarnaast kan de school de 
hulp van de schoolbe geleidingsdienst en logopedie inroepen.  
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Bij dit overleg kunnen leerkrachten en ouders terecht met al hun vragen over de opvoeding en 
ontwikkeling van individuele kinderen. Op deze manier  kan de school snel inspelen op situaties die 
meer expertise  vragen dan de school kan bieden. Ook naast het reguliere overleg kan de hulp van leden 
van het OT worden ingeroepen. 
 
Grenzen 
Wij doen ons uiterste best en kunnen veel, maar de ervaring heeft ons geleerd dat er helaas grenzen 
zijn aan onze mogelijkheden om kinderen passend onderwijs te bieden. Dat heeft te maken met de 
groepsgrootte en/of de aard en omvang van de problematiek. Kinderen met ernstige 
gedragsproblemen, waarbij de voortgang van het onderwijs en de veiligheid van de groep en/of de 
leerkracht in het geding komen, gaan onze mogelijkheden te boven. Dat geldt ook voor kinderen met 
bepaalde fysieke en medische problemen. Helaas kunnen wij hen niet de zorg bieden, die zij nodig 
hebben. Samen met de ouders en specialisten van Samenwerkingsverband Amstelronde wordt dan 
naar een passende leeromgeving gezocht. 
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Ouders & School 
Ouders vertrouwen het belangrijkste wat ze hebben, hun kinderen, aan onze school toe. Alleen 
daarom al is investeren in goede contacten tussen ouders en school noodzakelijk. Optimale 
betrokkenheid van ouders is ook van groot belang vanwege de positieve invloed hiervan op de 
ontwikkeling van de kinderen. 
 
Wij beschouwen de ouders van onze leerlingen als onze ‘educatieve partners’. Hiermee bedoelen we 
dat ouders en school als gelijkwaardige partners samen, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, 
verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding. Met dit partnerschap maken we duidelijk dat het 
ons gaat om een betekenisvolle samenwerking, die is gebaseerd op vertrouwen en respect. Ouders en 
school verbinden zich in de ondersteuning van het kind om het leren, de motivatie en de ontwikkeling 
als geheel zo optimaal mogelijk te doen verlopen. We maken graag en veel gebruik van de kennis en 
ervaring van de ouders met betrekking tot hun kinderen, waardoor we (nog) beter inzicht krijgen in 
hun onderwijsbehoeften. 
 
In de tweejaarlijkse kwaliteitsenquête (oudertevredenheidspeiling), peilen we de mening van de 
ouders over de school en passen we waar nodig ons beleid aan. 
 
Contacten 
School en ouders gaan op allerlei manieren met elkaar in gesprek. Belangrijk zijn de individuele 
gesprekken waarin de ontwikkeling van het eigen kind centraal staat. 
 
We starten het schooljaar met de ‘ouder-vertelgesprekken’, waarbij de ouders de (nieuwe) 
leerkracht(en) informeren over alles wat van belang is voor de aanpak van hun kind. 
Twee maal per jaar, in februari en juni, ontvangen de ouders een rapport over de vorderingen van hun 
kind. Voorafgaand organiseren we spreekmiddagen en -avonden waarop de leerkrachten de ouders 
informeren over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind en zich laten informeren over de 
opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 
 
Waar we ‘Educatief partnerschap’ nadrukkelijk tegen komen is bij situaties waarin een kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Het is van het allergrootste belang dat de ouders vanaf dag één (het 
intakegesprek) gehoord worden en goed betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en dat er 
voortdurend wordt overlegd over wat een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod concreet 
voor hun kind betekent. Een professionele gespreksvoering vanuit school is een belangrijke 
voorwaarde, omdat zorg en emotie een goede besluitvorming in de weg kunnen staan. 
 
Informatievoorziening aan ouders 
‘Educatief Partnerschap’ vereist dat de ouders goed geïnformeerd zijn over de visie, aanpak en 
organisatie van de school. Dat geldt ook voor de schoolresultaten en de vorderingen van hun kind. Dat 
betekent dat de ouders goede toegang tot deze informatie dienen te hebben. Hieronder geven wij een 
overzicht van de manier, waarop wij de ouders informeren. 

- de informatieavond van de groepen aan het begin van het schooljaar; 
- de thema-avond over de ondersteuningsstructuur van de school; 
- de thema-avond van de MR over een actueel onderwerp; 
- de project-presentatieavond halverwege het schooljaar; 
- het Eykman Magazine, 6x per jaar; 
- informatie via Social Schools; 
- de website van de Karel Eykman School met veel informatie over ons aanbod. Daar vinden de 

ouders ook een samenvatting van het jaarverslag en het laatste nieuws, en 
- een informatieavond voor nieuwe en belangstellende ouders, 2x per jaar.  
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Daarnaast organiseren we 

- een dagelijks ‘inloop’, elke ochtend voor de ouders van de groepen 1 en 2. 
- het inloopkwartiertje op vrijdagochtend voor de ouders van groep 3. 
- het inloophalfuurtje voor alle ouders elke eerste woensdag van de maand.  

 
Ouderparticipatie 
Veel ouders zijn actief binnen onze school en verrichten ondersteunende activiteiten. Dit krijgt op vele 
manieren gestalte, zoals bij de bibliotheek, het overblijven, de controle op hoofdluis, de begeleiding bij 
schoolreisjes, sportdag en excursies, etc. 
 
Openbaarheid van gegevens 
Ouders hebben in principe het recht van inzage in alle rapportages en gegevens betreffende hun kind. 
Ten behoeve van verzending van rapportages en het opvragen van gegevens verlenen de ouders de 
school toestemming om dit te doen. De school is verplicht deze acties te melden aan de ouders. 
 
Gescheiden ouders  
Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er één 
ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Iedere ouder heeft in principe recht op 
informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. In 
sommige gevallen heeft de ene ouder recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft er 
soms zelfs helemaal geen recht op. Dat heeft te maken met de wettelijke situatie waarin de ouders 
verkeren.  
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, 
is de situatie duidelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die 
gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt dat precies hetzelfde. 
Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. 
Voor een ouderavond en 10-minutengesprek ontvangen ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk 
gesprek. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Ouders die geen gezag 
(meer) hebben over hun kind, hebben ook recht op informatie. De ouder zal daar echter wel 
uitdrukkelijk zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze 
ouder(s). Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij 
helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht 
op informatie over hun kind.  
Onze school verstrekt op verzoek alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over 
schoolvorderingen en sociaal-pedagogische ontwikkelingen. Als het belang van het kind zich tegen 
deze informatieverstrekking verzet, dan hebben ouders geen recht op informatie en zal de school deze 
dan ook niet geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een rechter of psycholoog heeft geoordeeld 
dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. 
 
Bewijs van gezaghebbende ouder 
Indien u uw kind(eren) inschrijft is het niet voldoende om de school mede te delen dat u als ouder 
alleen gezag hebt over uw kind(eren). U moet aantonen (door een kopie van een gerechtelijke 
uitspraak of door middel van een uittreksel van het Gezagsregister dat alleen u gezag hebt. Als u tijdens 
de schoolloopbaan van uw kind(eren) scheidt en het gezag wordt niet meer toegekend aan een van 
beide ouders, moet u ook dan een bewijs daarvan bij de schooladministratie inleveren. 
 
Klachtenregeling 
Op de Karel Eykman School streven we er naar om zo zorgvuldig mogelijk te werken. Ondanks alle 
inspanningen kunnen er wel eens misverstanden ontstaan of kunnen     we fouten maken. U bent altijd 
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welkom om deze situaties te bespreken. In eerste instantie doet u dit bij degene om wie het gaat. 
Betreft het uw kind of de groep dan kunt u bij de leerkracht terecht. Mocht dit niet bevredigend 
verlopen dan kunt u een afspraak maken met de directeur.  Zowel de leerkracht als de  directeur zullen 
proberen u zo goed mogelijk te begrijpen en te helpen. 
Mochten de gesprekken echter niet tot een oplossing leiden, dan kunt u met uw klacht terecht bij de 
contactpersonen in onze school. Contactpersonen zijn: Tineke Bergema en Cindy van Dommelen 
De contactpersonen zijn goed op  de hoogte van de regels en afspraken die in onze school gelden en 
kennen de instanties, die bij onze school betrokken zijn. Zij zijn door het bestuur benoemd om deze 
taak in de school uit te voeren en de belangen van  de klager te behartigen. De contactpersonen zijn 
onafhankelijk en zullen vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Zij kunnen de klager verder helpen 
bij de afhandeling van de klacht en informatie geven over de klachtenprocedure. In voorkomende 
gevallen zullen de contactpersonen de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. 
Onderwijsgroep Amstelland heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend en zich 
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs. 
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Veiligheid, privacy en gezondheid 
 
Fysieke Veiligheid 
Fysieke veiligheid staat hoog in ons vaandel. Daarom zijn er ook veel personeelsleden betrokken bij de 
schoolhulpverlening (SHV). Hieronder een overzicht. 
8 EHBO’ers 
2 Contactpersonen Ongewenst Gedrag 
6 personen zijn belast met de organisatie van de ontruimingen 
1 Preventiemedewerker, die het geheel coördineert  
Voor de meeste taken geldt dat de mensen jaarlijks worden bijgeschoold. 

 
De preventiemedewerker verricht jaarlijks in maart de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Eveneens 
jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening met alle leerlingen en personeelsleden uitgevoerd. De 
preventiemedewerker houdt per schooljaar een incidentenregistratie bij en doet verslag van haar 
werkzaamheden in het jaarverslag van de school. 
 
De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een deskundige    en zonodig onderhouden of 
aangepast. 
 
Melding kindermishandeling en -misbruik 
Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen en 
ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. Zij zijn  degenen die in actie moeten komen als er 
mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Onze school volgt het protocol 
kindermishandeling (www.protocolkindermishandeling.nl). 
 
Ieder personeelslid, ook de contactpersoon, heeft onverwijld een meldplicht aan het bevoegd gezag 
bij een redelijk vermoeden van een zedendelict jegens een leerling gepleegd door iemand die met 
taken ten behoeve van de school belast is. In zo’n geval geldt de klachtenregeling niet en zal het 
bestuur direct tot maatregelen overgaan. Ouders of verzorgers kunnen dit uiteraard direct kenbaar 
maken aan de directie of het bestuur 
 
Anti-pestbeleid 
Naast de fysieke veiligheid  hechten wij veel belang aan de sociale veiligheid. Wij streven ernaar om 
op alle mogelijke manieren zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen. We 
voeren daarom een actief anti-pestbeleid. Pesten, schelden en discrimineren zijn absoluut niet 
toegestaan, ook niet via social media. Als wij merken dat er via internet wordt gepest, nemen we direct 
contact op met de ouders.  
 
In bredere zin hanteert Onderwijsgroep Amstelland regels, afspraken en ordemaatregelen, die 
betrekking hebben op het voorkomen van discriminatie, pesten of agressief gedrag. Iedereen, zowel 
schooldirecteuren, onderwijspersoneel, leerlingen als ouders en verzorgers dienen zich daaraan te 
houden op terreinen en in gebouwen van de Onderwijsgroep. Als zo’n regel of afspraak wordt 
overtreden volgen tegenmaatregelen. Zie www.onderwijsgroepamstelland.nl 
 
We werken ter preventie met ‘Kwink’, een goede methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en hanteren daarnaast een (pest- of) gedragsprotocol. De effectiviteit van onze aanpak wordt 
onderzocht middels de periodieke peilingen onder leerlingen, personeelsleden en ouders. 
Met vragen over pesten kunt u overigens altijd bij ons terecht. Contactpersonen zijn: Tineke Bergema 
en Cindy van Dommelen. 
Ook is er de telefonische hulplijn van Stichting Veilig Onderwijs 0346-550 655.  
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Privacy 
Onze school houdt zich strikt aan de privacy wetgeving. 
 
Leerlinggegevens 

Op de Karel Eykman School gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. We zijn 
wettelijk verplicht gegevens te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs, de gemeente en de 
schoolinspectie, maar er worden nooit gegevens verstrekt aan bedrijven, verenigingen of andere 
instellingen. De dossiers van de kinderen worden nooit zonder schriftelijke toestemming van de ouders 
aan anderen beschikbaar gesteld. Drie jaar na het verlaten van de school worden de dossiers 
vernietigd. 
 
AVG 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) regelt hoe persoonsgegevens beschermd 
dienen te worden. Binnen onze school wordt de gegevensbescherming gecoördineerd door de directie. 
Ook binnen Onderwijsgroep Amstelland is er een bovenschools coördinator gegevens-bescherming. 
Meer over de AVG en onze school leest u op de website van Onderwijsgroep Amstelland. 
 
Fotografie en video-opnamen 

Zonder uw toestemming, gegeven via een digitaal formulier, zullen we geen beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) van leerlingen publiceren in onze nieuwsbrief, op de website of in de schoolapp. Beeld, dat 
geplaatst wordt in de schoolapp kan alleen worden ingezien door ouders, die beschikken over het 
wachtwoord. Beeldmateriaal, dat door ouders, leerlingen of derden wordt gedeeld, valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de school. 
Soms worden er in het kader van (bij)scholing opnamen in de klas gemaakt. Deze opnamen zijn gericht 
op het professioneel handelen van de leerkrachten en studenten. Deze opnamen worden na gebruik 
vernietigd. 
 
Cameratoezicht 

Op de scholen van Onderwijsgroep Amstelland wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. 
Cameratoezicht is noodzakelijk om de mogelijke daders van diefstal te kunnen traceren. Na een 
melding van diefstal kunnen de door daartoe geautoriseerde personen de beelden van de camera’s 
bekijken. De beelden zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Autorisatie vindt plaats 
door het bestuur.  
De camera’s zijn zo gepositioneerd, in de entree van de school, dat zij een zo minimaal mogelijke 
inbreuk op de privacy vormen voor leerlingen, leerkrachten en andere bezoekers van de 
schoolgebouwen. 
Voor dit cameratoezicht geldt een specifieke wettelijke grondslag (artikel 8, sub f, Wbp), de gegevens-
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie. 
 
Gezondheid 
 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD  

In de eerste 4 levensjaren kunnen ouders met hun kinderen een consultatiebureau bezoeken voor 
voorlichting, medische controle, opvoedingsadviezen en de inentingen in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma, ter voorkoming van infectieziekten. Vervolgens vindt in het basisonderwijs 
op 2 momenten een preventief onderzoek plaats m.b.t. de gezondheid en ontwikkeling van het kind. 
Dit gebeurt in het jaar dat het kind vijf of zes jaar wordt en in groep 7.  
Als er specifieke signalen zijn vanuit school of u hebt vragen over de gezondheid of ontwikkeling van 
uw kind, dan kan er altijd een onderzoek op indicatie plaatsvinden. U kunt bij de schoolarts of 
schoolverpleegkundige terecht met vragen over de groei, (over)gewicht, horen, zien, motoriek, lichame- 
lijke en psychosociale ontwikkeling van uw kind. 
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Praktische zaken 
 
Aanmelding en plaatsing 

Zodra uw kind twee jaar is geworden, ontvangt u van de gemeente Amstelveen de brochure ‘De 
Basisschool’. In deze algemene gids vindt u alle infor matie over rechten, plichten en mogelijkheden 
binnen het basisonderwijs in Nederland. Het is belangrijk om deze brochure goed door te lezen.  
 
Voor ouders, die overwegen hun kind bij onze school aan te melden, is er twee keer per jaar een 
algemene kennismakingsavond. U krijgt dan uitgebreide informatie over het onderwijs  zoals dat op de 
Karel Eykman School wordt gegeven. Er zijn ook meerdere leerkrachten aanwezig om uitleg te geven 
en vragen te beantwoorden. Tegelijker tijd is dat een goede gelegenheid om onze school van binnen te 
bekijken. Daarnaast  kunt u een afspraak maken met de directeur voor een informatiegesprek.  
 
Kinderen, die bij ons zijn ingeschreven, ontvangen enige tijd voordat ze 4 jaar worden, een kaart met 
daarop de datum van de eerste schooldag en in welke groep en leerkracht zij zijn geplaatst. De 
leerkracht neemt contact met de ouders op om wen-afspraken te maken. 
 
Als kinderen van een andere school naar onze school komen, stuurt de oude school een onderwijs-
kundig  rapport mee. In samenhang met de toetsgegevens bepaalt  de intern begeleider het niveau van 
het kind en wordt het na overleg met de groepsleerkracht in een geschikte groep geplaatst. Als een 
van onze leerlingen naar een andere basisschool verhuist sturen wij ook een onderwijskundig rapport 
naar deze school. Zo’n rapport wordt samengesteld door de groepsleerkracht.  
 
Bewegingsonderwijs 

De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Ze zijn verplicht gymschoenen te 
dragen. Vanaf groep 3 moeten de kinderen gymkleding en binnen-schoenen dragen. Vanaf groep 4 
douchen de kinderen na elke les. 
 
Buitenschoolse Opvang (BSO) 

In Amstelveen hebben de schoolbesturen van Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs voor hun 
scholen convenanten gesloten met een aantal kinderopvangorganisaties om de na- of buitenschoolse 
opvang uit te voeren, o.a. met Kinderrijk (in ons gebouw gevestigd), Stichting Boon, Kids Palace, 
Mirakel en Korfkidz. 
 
Kamp 

In groep 8 sluiten de leerlingen hun basisschoolperiode af met een driedaags kamp. Tijdens dit kamp 
organiseren we zowel excursies in de omgeving, als sport- en spelactiviteiten. 
 
Ouderbijdrage 
De Ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 60,00 per kind voor het organiseren van 
excursies, vieringen, feesten en bijzondere gelegen- heden voor ouders en kinderen. Aan het einde van 
het schooljaar publiceert de OR een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd aan de ouders 
over activiteiten van de OR. Een overzicht van de begroting en werkelijke uitgaven van het afgelopen 
schooljaar alsook de begroting van het komende schooljaar zijn hierin opgenomen. 
 
Schoolreisje 
De groepen 1 tot en met 7 gaan jaarlijks een dag op schoolreisje.  
 
Schooltijden 
- Groep 1: 08.25 - 14.55 uur.            -     Groepen 5, 6, 7 en 8:  08.30 - 15.00 uur 
- Groepen 2, 3 en 4:  08.30 - 15.00 uur.       Op woensdag les tot 12.10 uur. 

Op woens- en vrijdagmiddag geen les.       De grote pauze is voor allen: 12.00-13.00 uur 
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Schorsing en verwijdering 
Het komt gelukkig zelden voor, maar als een leerling een gevaar vormt voor anderen of zichzelf, kan 
de school overgaan tot schorsing (tijdelijk) of verwijdering (definitief). Beslissingen hierover worden 
zeer zorgvuldig genomen. Zie het protocol ‘Schorsing en verwijdering’. 
 
Sponsoring 
Naast de reguliere bekostiging van de school door de overheid biedt sponso ring de mogelijkheid 
bijzondere activiteiten en projecten binnen de school te realiseren. Het beleid binnen Onderwijsgroep 
Amstelland ten aanzien van sponsoring  komt in het kort hier op neer: Sponsoring versterkt de relatie 
tussen de school en de maatschappij, vergroot de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en is daarom 
ook wenselijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van de eigen identiteit van de school. Alle 
sponsoractiviteiten moeten wel voldoen aan het  Convenant Sponsoring die tussen het ministerie en 
bijna alle landelijke onderwijsorganisaties is afgesproken. 
 
Sport 
Gedurende het schooljaar vinden er diverse gastlessen plaats. De kinderen maken dan kennis met 
verschillende sporten (hockey, volleybal) en worden getraind door coaches van de sportverenigingen. 
 
Eén keer per jaar is er voor de hele school een sportdag.  
Groep 8 heeft elk jaar een eigen sportdag met alle schoolverlaters van Amstelveen. De leerlingen 
kunnen zich verder inschrijven voor sporttoernooien en de avondvierdaagse. 
 
Tussenschoolse Opvang (TSO)  
Tussen de middag, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, bieden we de mogelijkheid voor ouders 
om hun kind te laten overblijven. Het overblijven  vindt plaats in de klas onder leiding van de leerkracht 
en buiten met overblijfouders, die hiervoor een vergoeding krijgen. Kinderen nemen zelf eten en 
drinken mee. 
De contributie voor de TSO bedraagt voor een abonnement € 1,25 per keer en voor incidenteel gebruik 
€ 2.- per keer. De contributie dient vooruit betaald te worden. Indien niet voldaan volgt een brief dat 
er nog niet betaald is. Het is mogelijk om de contributie via een doorlopende automatische incasso te 
laten afschrijven. Dit gebeurt 2 keer per jaar. Ouders krijgen vooraf een mailtje over het tijdstip van 
afschrijving. Er zijn heel veel ouders die voor de machtiging hebben gekozen. 
We maken, naast de hulp van ouders, gebruik van de mogelijkheid om TSO-krachten in te huren. Zo 
doet BSO BOON spelletjes met de kinderen, zoals lummelen, paaltjesvoetbal, knotshockey, flipperkast 
enz. De meeste kinderen vinden dat heel leuk en doen actief mee. 
 
Vervanging van leerkrachten  
Bij afwezigheid van de leerkracht zorgen wij voor vervanging. De structuur van onze school draagt 
ertoe bij dat de invaller altijd goed begeleid wordt. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn dan 
staat een collega voor de  klas. Wanneer die mogelijkheid er ook niet is, verdelen we de kinderen over 
de andere groepen volgens een vooraf opgezet verdeelplan. Alleen in het uiterste geval -als dat 
allemaal niet lukt- kunnen de kinderen niet naar school komen. 
 
Verzekering 
Alle kinderen, medewerkers en vrijwilligers bij de scholen van Onderwijsgroep Amstelland zijn 
verzekerd via een collectieve verzekering. 
 
Verzuim, verlof en leerplicht 

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Wij hanteren bij verlof en verzuim de grens van 4 jaar. De school 
is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Landelijk is 
het toezicht aangescherpt en voert de leerplichtambtenaar controles uit. Zeker op de dagen voor en 
na een vakantie wordt er streng gecontroleerd. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim verricht de  
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leerplichtambtenaar een onderzoek. Ouders kunnen een waarschuwing of een boete krijgen. (Zie de 
website van de Rijksoverheid). In ons digitale leerlingenadministratie en -volgsysteem houden wij 
gegevens over te laat komen, absenties en bezoeken aan dokter en tandarts van alle leerlingen bij. 
 
Er zijn een aantal situaties, waarvoor u bijzonder verlof kunt aanvragen. Denk met name aan een 
huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden, een sterfgeval in de naaste omgeving, een 
religieuze feestdag of een verhuizing. Bij een huwelijk of jubileum krijgen kinderen één dag verlof. Daar 
kunt u geen vakantie of lang weekend aan koppelen. 
 
Soms laat iemands werk het niet toe om gedurende de schoolvakanties twee weken achtereen op 
vakantie te gaan met het gezin. De directie kan dan extra vakantieverlof verlenen. Daarvoor geldt een 
maximum van 10 aaneengesloten schooldagen. Over een aanvraag, langer dan 10 aaneengesloten 
dagen, beslist de leerplichtambtenaar. Per schooljaar mag u één keer een extra vakantieverlof 
aanvragen. 
 
U kunt een verlofformulier bij de administratie halen en het daar, ingevuld en ondertekend door beide 
ouders, weer inleveren, zo nodig met werkgeversverklaring. Na overleg met de groepsleerkrachten 
beslist de directie over de aanvraag. 
Let op: voor de eerste twee weken na de zomervakantie wordt nooit verlof toegekend, om welke reden 
dan ook. Ook tijdens de periodes van de afname van Cito-toetsen wordt geen verlof verleend. 
 
  



 

 

25 

Adressen 
 
Bestuur Onderwijsgroep Amstelland 
Bezoekadres: Kalkbranderij 2 
1185 ZX Amstelveen 
  
Postbus 9188 
1180 MD Amstelveen   020 - 3454718 
www.onderwijsgroepamstelland.nl 
 
Contactpersonen / pestcoördinatoren Cindy van Dommelen en Tineke Bergema  
Jane Addamslaan 13 
1187 DA Amstelveen     020 - 6419998 
 
Inspectie van het onderwijs team primair onderwijs 
 Park Voorn 4  /   Postbus 2730  
 3500 GS  Utrecht          088 - 6696060 
www.onderwijsinspectie.nl     
 
GGD Amsterdam, afd. jeugdgezondheidszorg 
020 - 5555964 
www.ggd.amsterdam.nl 
jeugdhulp gemeente Amstelveen  020 - 5457172 
jeugdhulp@amstelveen.nl 
jeugdhulpverlener Aly van der Meer 06 – 48148984 
a.van.der.meer@amstelveen.nl 
jeugdarts, Helen de Ruiter 
hdruiter@ggd.amsterdam.nl 
Gezondheidscentrum Duizendblad 
Kamillelaan 1 
1187 ER Amstelveen 
jgzamstelveenkamillelaan@ggd.amsterdam.nl 
 
Landelijke Klachtencommissie  
Raamweg 2 2596  
EH Den Haag                 070 - 3861698 
www.klachtencommissie.org 
 
Leerplicht ambtenaar Nil Tanriverdi 
n.tanriverdi@amstelveen.nl 
    020 - 5404095 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs       
0900 - 111 3 111 
 
Samenwerkingsverband  Amstelronde  
Kalkbranderij2 
1185 ZX Amstelveen      020 - 6401917 
www.amstelronde.nl 
 
School Maatschappelijk Werk KES 
Margreet Ames 
m.ames@ogamstelland.nl 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggd.amsterdam.nl/
mailto:jeugdhulp@amstelveen.nl
mailto:hdruiter@ggd.amsterdam.nl
http://www.klachtencommissie.org/
http://www.amstelronde.nl/

