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WOORD VOORAF
De schoolgids van SBO Het Spectrum voor de periode 2019-2023 ligt voor u.

U kunt in deze schoolgids lezen wat er op het Spectrum gebeurt en hoe wij werken.
De bedoeling is dat u, de ouders* en ook anderen, weten wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Als uw kind onze school binnenkomt is het ook onze zorg. Goede samenwerking tussen de school en de ouders is dus heel 
belangrijk.

De periode van deze schoolgids gaat gelijk op met die van het schoolplan. In het schoolplan voor de beleidsperiode 2019-2023 
staat onder andere beschreven wat de speerpunten van ons onderwijs zijn. Deze speerpunten zijn tot stand gekomen op basis 
van de evaluatie van de doelen van het vorige schoolplan, waarbij wij ons steeds hebben afgevraagd of we de goede dingen 
doen en of we die nog steeds goed doen op basis van de nieuwe inzichten binnen het onderwijs. Dit schoolplan voor de periode 
2019-2023 ligt ter inzage op school.

Deze schoolgids is niet alleen dik, er staat ook heel veel belangrijke informatie in. Om het iets overzichtelijker te maken voor 
u ontvangt u elk schooljaar, na de zomervakantie, een jaarkalender en een bijlageblad voor deze schoolgids, waarop eventuele 
aanpassingen voor dat schooljaar staan vermeld en waarin de belangrijkste informatie nog eens is samengevat.

Deze gids is tot stand gekomen met medewerking van ouders. Vanuit het team zijn eveneens reacties verwerkt. Ook nu weer 
bent u van harte uitgenodigd om uw mening
over onze schoolgids kenbaar te maken.

Hartelijk dank aan iedereen die reageert op de inhoud en de vormgeving van deze gids.

Martin Remeeus, directeur
Mei 2020

* Daar, waar in de tekst van deze schoolgids wordt gesproken over ouders, wordt bedoeld: ouder(s) / verzorger(s).
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1.1.  ALGEMENE GEGEVENS
Het Spectrum is een openbare school voor speciaal ba-
sisonderwijs (SBO).Het is de enige school voor speciaal 
basisonderwijs in het Oostelijk deel van Amsterdam. De 
naam van de school verwijst naar de verscheidenheid 
van leerlingen die onze school bezoeken en ook naar de 
begeleidingsmogelijkheden die onze school te bieden 
heeft aan leerlingen die niet binnen het reguliere basis-
onderwijs kunnen blijven. 
De school telt gemiddeld 140 leerlingen en ons perso-
neelsbestand bestaat uit ongeveer 35 medewerkers. 

HET SPECTRUM

Hoofdvestiging
James Wattstraat 10,  1097 DM Amsterdam
Telefoonnummer: 020-462 7620
e-mailadres: info@sbospectrum.nl
website: www.sbospectrum.nl

Nevenvestiging IJburg
Erich Salomonstraat 432,  1087 JA Amsterdam
Telefoonnummer  020-692 4658

1.2. DIRECTIE
Martin Remeeus directeur
Saskia Burgers/Claire Römer  locatieleiding vestiging IJburg

1.3.  BESTUUR
Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)
Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam 
Telefoonnummer: 020-716 3460

1.4. INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl

Meldingen en klachten over sociale veiligheid
Als uw melding betrekking heeft op het gebied van 
sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een 
vertrouwensinspecteur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
(digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele in-
timidatie. 
Telefoon vertrouwensinspecteurs: 0900-111 311

1.5.  SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND 
ONDERWIJS AMSTERDAM-DIEMEN
Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam
Telefoonnummer: 020-723 7100

1.  DE SCHOOL
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2.1.  MISSIE - VISIE
Het Spectrum, Speciaal voor Jou!

SBO Het Spectrum wil haar leerlingen een veilige en ge-
structureerde leeromgeving bieden, waarin de kinderen 
elkaar accepteren en waar ze volledig tot hun recht kun-
nen komen. Het Spectrum wil haar leerlingen de kennis 
en de vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen functioneren binnen onze steeds 
veranderende samenleving.

Onderwijskundige visie
Kinderen zijn verschillend en hebben dus ook uiteen-
lopende leerbehoeften. Het uitgangspunt voor het ge-
ven van goede instructie is kennis van de leerstijl, het 
leertempo en het leervermogen van het kind. Om goed 
hierop aan te kunnen sluiten stemmen wij ons onderwijs 
af op deze verschillen en streven daarbij naar het hoogst 
haalbare voor ieder kind. 

Pedagogische visie
Het Spectrum biedt veiligheid en ondersteuning. Daar-
bij is ons onderwijs uitdagend en stellen we eisen. Onze 
benadering gaat uit van de basisbehoeften van kinderen: 
competentie, relatie en autonomie. Acceptatie en res-
pect zijn hierbij sleutelwoorden. Wij zorgen voor een 
aantrekkelijke leeromgeving met voorwaarden waar-
binnen onze leerlingen een goed welbevinden kunnen 
ervaren en zich kunnen ontwikkelen op sociaal en op 
emotioneel gebied. Structuur en duidelijkheid zijn daar-
bij belangrijk voor onze kinderen, net zo belangrijk als 
leerkrachten die hun leerlingen met respect behandelen 
en begeleiden. In alle gevallen erkent SBO Het Spec-
trum dat een goede samenwerking met de ouders een 
cruciale rol speelt in het slagen van haar missie en de 
school werkt hier ook actief aan.

SBO het Spectrum laat dit zien door haar leerlingen:
• op een eigentijdse manier te onderwijzen in lezen, reke-

nen, taal en schrijven
• zinvolle kennis te laten ontwikkelen op het gebied van 

wereldoriëntatie, natuur en de mensheid
• te leren hoe je moet leren
• bruikbare vaardigheden te laten ontwikkelen op het ge-

bied van hun sociaal en emotioneel functioneren 
• te leren elkaar te accepteren in al hun verscheidenheid 
• te leren genieten van muziek, kunst, literatuur en licha-

melijke expressie en het zelf creëren daarvan
• nieuwe media, cultuuraspecten en techniekoplossingen 

te laten ontdekken en te leren toepassen
• te helpen om te voldoen aan hoge, maar realistische ver-

wachtingen 
• zich ook motorisch optimaal te laten ontwikkelen
• samen te laten werken en ook te leren samenwerken
• te leren zelf na te denken
• te leren zelfstandig te durven en te kunnen handelen
• verstandige keuzes te leren maken 
• verantwoording te leren nemen voor het eigen gedrag, 

het leerproces, de leeromgeving en de materialen
Als school voor primair onderwijs streven wij de kern-
doelen na, al zullen deze zeker niet voor alle leerlingen 
haalbaar zijn. Wij proberen onze kinderen zodanig te 
begeleiden dat zij weer kunnen instromen in het regu-

liere onderwijs, meestal een vorm van voortgezet mid-
delbaar beroepsonderwijs (VMBO), of naar het praktijk-
gericht onderwijs (PrO).
In een enkel geval kan het voorkomen dat een leerling 
wordt teruggeplaatst in het basisonderwijs.

2.2.  UITGANGSPUNTEN 
Het Spectrum heeft twee functies:
Het treffen van specifieke orthopedagogische en ortho-
didactische maatregelen voor kinderen met uiteenlo-
pende hulpvragen.
Met betrekking tot de vormgeving van het onderwijs en 
de opvoeding van kinderen binnen onze school zijn de 
volgende uitgangspunten belangrijk:
• de leerkracht is een professionele onderwijsgeven-

de en opvoeder;
• de schoolomgeving is zodanig ingericht dat elk 

kind mee mag en mee kan doen;
• het leerstofaanbod en de begeleidingsactiviteiten 

zijn afgestemd op het niveau van het kind. 
Om dit te kunnen realiseren beschikt de school over een 
goede interne begeleidingsstructuur en onderhoudt zij 
intensieve werkrelaties met Bureau Jeugdzorg en andere 
onderwijsondersteunende diensten.
Samenwerking met de basisscholen binnen het samen-
werkingsverband. Het betreft hier het ondersteunen van 
leerkrachten en leerlingen met specifieke hulpvragen in 
het reguliere basisonderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat 
zo veel mogelijk leerlingen kunnen worden opgevangen 
in hun eigen basisschool.

2.3.   HET SPECTRUM, SCHOOL VOOR SBO IN 
AMSTERDAM-OOST
Leerlingen die onze school bezoeken zijn kinderen die 
specifieke hulp nodig hebben. School en ouders samen, 
spelen een belangrijke rol in die hulpverlening. Het gaat 
om maximale samenwerking en inzet van alle middelen 

2.  WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR?

1.

2.
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om deze kinderen op een verantwoorde manier optima-
le ontwikkelingskansen te bieden.
In principe streven wij naar beëindiging van onze spe-
ciale begeleiding.
Deze speciale begeleiding is altijd een verlengstuk van 
de zorgverbredingsactiviteiten van het basisonderwijs. 
De grenzen van het speciaal basisonderwijs worden 
enerzijds bepaald door de mogelijkheden van het ba-
sisonderwijs zelf en anderzijds door onze toelatingscri-
teria. 

2.4.   WAARIN ONDERSCHEIDT HET 
SPECTRUM ZICH VAN DE REGULIERE 
BASISSCHOOL? 

1. Aanwezigheid van gespecialiseerde leerkrachten (diplo-
ma master Special Educational Needs, RT of anders)

2. Intern begeleiders die kennis hebben van verschillende 
methoden, middelen en werkvormen (van zowel de re-
guliere basisschool als van het speciaal basisonderwijs)

3. Kleine stamgroepen van maximaal 15 leerlingen waar-
door individueel gerichte begeleiding beter mogelijk is.

4. De inhoud van ons onderwijs is afgestemd op de hulp-
vraag en de mogelijkheden van de leerlingen.

5. Voor iedere leerling op Het Spectrum wordt een ont-
wikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Op basis van 
dit ontwikkelingsperspectief en de vorderingen met de 
verschillende basisvakken stellen wij groepsplannen op. 
Het ontwikkelingsperspectief wordt twee maal per jaar 
bijgesteld en besproken met de ouders.

6. Alle leerlingen in de school zijn leerlingen die specifie-
ke begeleiding nodig hebben.

7. De aanwezigheid van speciale methodes, leer- en hulp-
middelen evenals diagnostische hulpmiddelen en een 
breed aanbod aan additionele middelen, evenals me-
thodes en middelen waarmee de relatie tussen leerlin-
gen onderling en leerlingen en leerkrachten verbeterd 
kunnen worden.

8. Ondersteuning door de Commissie van Begeleiding 
(CvB):
a. Multidisciplinaire benadering van hulpvragen
b.  Directe toegang tot Bureau Jeugdzorg en andere 

hulpverleners
c. Handelingsgerichte diagnostiek binnen de school
d.  Sociaal- medisch onderzoek van de leerlingen vindt 

op school plaats; het contact over leerlingen is daar-
door directer en frequenter.

9. Er is structureel contact tussen de leerkracht en de ou-
ders.

10. Binnen de school zijn specialistische jeugdhulpverle-
ners van Fibbe en Groei en Glunder aanwezig die kin-
deren met leer- en gedragsproblemen vergaand kunnen 
helpen. 

11. Therapeutische hulpmogelijkheden op het gebied van 
logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, speltherapie, so-
ciale vaardigheden, faalangst (reductietraining), motori-
sche remedial teaching. 

2.5.  TOELATINGSCRITERIA
1. Hulpvragen met betrekking tot de werkhouding en het 

taakgedrag. Hierbij wordt gedacht aan de volgende 
complicaties: concentratieproblemen, verhoogde afleid-
baarheid, aandachtstekort, prikkelgevoeligheid, overbe-

weeglijkheid en zwakke impulscontrole.
2. Hulpvragen met betrekking tot de leerontwikkeling; di-

dactische achterstand, gedurende langere tijd of stagna-
tie in de leerontwikkeling (algemeen)

3. Hulpvragen met betrekking tot specifieke leerproblemen 
(dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysfasie en dysgrafie)

4. Hulpvragen met betrekking tot de cognitieve- en func-
tieontwikkeling, lage cognitie (IQ > 55), disharmonisch 
profiel, neurologische disfunctie (als gevolg van pro-
blemen tijdens de zwangerschap, trauma tijdens de ge-
boorte e.d.)

5. Hulpvragen met betrekking tot een zwak geheugen en 
zwakke waarneming

6. Hulpvragen met betrekking tot de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (psycho- sociale ontwikkeling):

7. Internaliserend, of juist acting-out gedrag in de richting 
van volwassenen en leeftijdgenoten, matige agressie, 
oppositioneel gedrag

8. beperkte sociale vaardigheden
9. problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling 

(identiteits problemen, negatief zelfbeeld, extreem 
aandachtbehoeftige kinderen)

10. verwaarlozing als gevolg van problemen van de ouder(s) 
of tussen de ouders.

11. Hulpvragen die betrekking hebben op matige lichame-
lijke problematiek in combinatie met de bovenstaande 
hulpvragen.

2.6.  DE GRENZEN VAN HET SPECTRUM
Een kind kan niet geplaatst worden als er sprake is van 
een dusdanig bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling 
dat daardoor het gedrag van het kind onvoldoende cor-
rigeerbaar of beïnvloedbaar is en de veiligheid van en 
de rust voor andere kinderen in de groep in gevaar komt. 
Met andere woorden: een kind moet het grootste deel 
van de dag in de eigen groep kunnen doorbrengen en in 
principe verbaal corrigeerbaar zijn.
Kinderen met een IQ onder de 55 of kinderen met een 
IQ tussen de 55 en de 60 die nog niet zelfredzaam zijn 
kunnen niet geplaatst worden. 
Daarnaast kan de problematiek in een bepaalde groep 
dusdanig groot zijn dat het soms niet mogelijk is om een 
kind in deze groep te plaatsen. 

2.7.   HET PEDAGOGISCH KLIMAAT VAN DE 
SCHOOL 
In de school heerst een ordelijk en rustig klimaat dat 
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het leren en de ontwikkeling bevordert. Door het bieden 
van veiligheid en structuur kan het kind greep krijgen op 
de leefwereld (school) en kan het vertrouwen winnen. 
De leeromgeving is zowel ondersteunend als uitdagend. 
Adequaat klassenmanagement en effectieve instructie 
zijn sleutelbegrippen op onze school.

De omgang met elkaar is gebaseerd op respect voor ie-
ders eigenheid. De school kent een structuur met dui-
delijke regels:

1. Je komt op school om te leren en je wilt daar je best 
voor doen

2. Je zorgt voor je werk, voor je groep en voor je school
3. Je probeert een probleem (in je werk, met jezelf of met 

anderen) eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet vraag dan 
om hulp

4. Je houdt rekening met elkaar en je probeert elkaar te 
begrijpen

5. Je helpt elkaar.

Deze regels krijgen aan het begin van het schooljaar 
veel aandacht in de groep. Wij gaan er van uit dat ou-
ders deze regels onderschrijven en hun kind helpen om 
zich er aan te houden.

Het team van het Spectrum vindt het belangrijk dat:
• iedereen zich veilig voelt op onze school en met plezier 

naar school komt
• kinderen op school komen om te leren
• iedereen zich goed aan de regels en aan de afspraken 

probeert te houden
• er veel aandacht wordt geschonken aan de dingen waar 

kinderen wel goed in zijn.

Daarbij is een goed contact en goede omgang tussen de 
ouders en de medewerkers van de school erg belangrijk 
voor een optimale ontwikkeling van het kind.

2.8.  DE VEILIGE SCHOOL 
Voor de leerlingen is alleen het vaststellen van regels 
niet voldoende. Ook het omgaan met regels moet ge-

leerd zijn. In de groepen wordt daarom veel aandacht 
besteed aan de omgang met elkaar en met de schoolom-
geving. Dit gebeurt o.a. met behulp van een lesmethode 
voor het aanleren van sociale vaardigheden: ‘Leefstijl’.
Een veilig schoolklimaat wordt ook bewaakt door de 
klachtenregeling, twee contactpersonen, een vertrou-
wenspersoon en een klachtencommissie.
Uiteraard moet eerst worden geprobeerd om, als dat 
mogelijk is, een voorval of een probleem met de des-
betreffende persoon of betrokkene(n) zelf te bespreken. 
Als dat niet meteen lukt, kunt u ook nog terecht bij de 
directeur of de locatieleider. Een volgende stap zou het 
inschakelen van een contactpersonen kunnen zijn.
De klachtenregeling is bij de school aan te vragen.

2.9.  VEILIG SCHOOLKLIMAAT
De school is een veilige plek - of hoort dat te zijn. Wij 
maken werk van een veilig schoolklimaat. Onder ande-
re door de sociale veiligheid te meten. Maar wat bete-
kent dat? Waarom sociale veiligheid?

Uw kind gaat naar school om te leren en zich te ontwik-
kelen. Dat kan een kind alleen wanneer het zich veilig 
voelt. Uw kind moet zich gezien en geaccepteerd voe-
len, ‘erbij horen’. Dat vraagt van de school een goede 
sociale omgeving. Zorgen voor sociale veiligheid door 
school is méér dan het voorkomen van onveiligheid. 

2.10.  METEN SOCIALE VEILIGHEID
Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet 
alleen belangrijk, het is ook verplicht. De school heeft 
de plicht te zorgen voor de sociale veiligheid van leer-
lingen en het personeel. Jaarlijks moet gemeten worden 
hoe de sociale veiligheid door de leerlingen ervaren 
wordt. Hoe de school dat doet, mag de school zelf in-
vullen. De Inspectie van het Onderwijs controleert óf de 
school dat doet. Het Spectrum maakt hiervoor gebruik 
van de vragenlijsten hierover in Vensters PO. In www.
scholenopdekaart.nl kunt u hiervan de resultaten vinden. 
Als de resultaten daartoe aanleiding geven nemen we 
daarvoor de maatregelen die nodig zijn. 
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3.1.  DE SCHOOLORGANISATIE
De school bestaat uit een hoofdvestiging in de James 
Wattstraat en een nevenvesting in de Erich Salomon-
straat op IJburg.
In principe wordt in beide gebouwen onderwijs ver-
zorgd voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 of 13 
jaar. Vestiging IJburg heeft op dit moment nog geen mo-
gelijkheid om kleuters een passend aanbod te bieden. 
Deze worden voorlopig geplaatst op de hoofdvestiging. 
Een klein aantal leerlingen blijft een jaar langer op onze 
school dan de meeste van hun leeftijdgenoten in het re-
guliere basisonderwijs. De reden hiervoor is dat de leer-
lingen vaak meer tijd nodig hebben om aan te kunnen 
sluiten op de eisen van het voortgezet onderwijs of dat 
zij kleuterschoolverlenging hebben gehad. 

De school kent geen jaargroepensysteem.
De indeling van de leerlingen in de groepen vindt plaats 
op grond van leeftijd, didactisch niveau, sociaal- emoti-
onele ontwikkeling en indien wenselijk en mogelijk, de 
persoon van de leerkracht.

In school wordt gewerkt met stamgroepen en voor de 
meeste kernvakken ook in (al dan niet groepsdoorbro-
ken) niveaugroepen. De leerstof is steeds aangepast aan 
de behoeften en het functioneringsniveau van het indi-
viduele kind.

3.2.  WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL?

De (stam)groepen beschikken in de regel over één vaste 
groepsleerkracht. Daarnaast zijn er soms groepen waar-
in gewerkt wordt met twee leerkrachten. Alle kinderen 
hebben echter te maken met meerdere leerkrachten. De 
school hanteert een systeem van co-teaching. Dit bete-
kent dat er op sommige momenten twee leerkrachten 
werkzaam zijn in een groep, dat is vaak ook de leer-
kracht die vervangt bij verlof of tijdens kortdurend ziek-
teverzuim van de groepsleerkracht. Het kan ook zijn dat 
deze leerkracht extra begeleiding biedt aan een of meer-
dere leerlingen binnen de bouw.
Daarnaast zijn ook vakleerkrachten werkzaam op onze 
school; er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonder-
wijs en wij hebben de beschikking over externe vak-
leerkrachten voor muziekonderwijs en voor beeldende 
vorming.
Ook werken er logopedisten, een reken- en een taalspe-
cialist. Alle kinderen die onze school bezoeken worden 
onderzocht op logopedische problemen. Dit zijn pro-
blemen die betrekking hebben op het gebruik van de 
stem, de spraak, de taal en het gehoor. Sommige pro-
blemen kunnen binnen de groep worden opgelost, met 
extra aandacht van de eigen leerkracht. Soms wordt er 
individuele hulp of hulp in groepjes gegeven. Soms zal 
er ook thuis geoefend moeten worden om de gewenste 
resultaten te bereiken.

De directeur is volledig vrijgesteld van lesgevende ta-
ken. Hij is verantwoordelijk voor de algemene gang 
van zaken en bovenschoolse aangelegenheden. Het MT 

(management team) bestaat uit IB (interne begeleiders), 
BC (bouw coördinatie) en locatieleiders IJburg. 
Een leerkracht is voor een aantal uren vrij geroosterd om 
diverse praktische zaken te regelen en deze ondersteunt 
de directie daar waar dat nodig of wenselijk is

De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg. Zij 
helpen de leerkrachten bij het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van ons onderwijs.
De locatieleiders op IJburg zijn verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding aldaar. Daarnaast voeren zij de 
IB-taken uit, werken zij met individuele- of groepjes kin-
deren en nemen groepen over bij vrije dagen van leer-
krachten of bij ziekte. 

De CvB (Commissie van Begeleiding) bestaat uit een or-
thopedagoge, een OKA (ouder- en kind adviseur) een 
jeugdarts, de leerplichtambtenaar en medewerkers van 
Fibbe en Groei & Glunder (Specialistische Jeugdhulp). 
Deze commissie heeft, samen met IB en directie, een 
onderzoekende, adviserende en begeleidende functie 
voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
De orthopedagoge verricht psychologisch onderzoek en 
heeft een begeleidende taak ten aanzien van leerlingen 
en leerkrachten. Zij is tevens betrokken bij het onder-
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zoek en het advies met betrekking tot het vervolgonder-
wijs van onze leerlingen.
De OKA kan ouders (en soms ook leerkrachten) ad-
viseren en begeleiden bij opvoedingsproblemen. De 
schoolarts verricht onderzoek in het kader van de jeugd-
gezondheidszorg en adviseert ouders en leerkrachten bij 
sociaal-medische problemen.
De school beschikt over twee parttime administratief 
medewerkers.
Er werken op onze school twee parttime conciërges. Het 
Spectrum maakt gebruik van de diensten van een fysio-
therapeut die, indien wenselijk, de leerlingen op school 
behandelt. Het gaat dan o.a. om kinderen die een ach-
terstand hebben in de motorische ontwikkeling of die 
houdingsproblemen hebben. De schoolarts bepaalt in 
overleg met de ouders, de leerkracht en de fysiothera-
peut of behandeling nodig is.

3.3.   VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID 
PERSONEEL
Bij vervanging van leerkrachten met een eigen groep, 
wordt er naar gestreefd om dit te doen door inzet van 
steeds dezelfde vervangers. In de praktijk betekent dit 
dat, indien mogelijk, de duo-collega of de ondersteu-
nende leerkracht die gekoppeld is aan de groep van het 
kind, zorg draagt voor de vervanging. Op deze manier 
krijgt het kind zo veel mogelijk te maken met een ver-
vangende leerkracht die bekend is met de groep en die 
vertrouwd is met de daarin gehanteerde regels, afspra-
ken en werkwijzen. Incidenteel wordt gebruik gemaakt 
van invallers uit de pool van de Brede Selectie. 

 3.4.  STAGIAIRES 
Wij vinden het belangrijk om aankomende leerkrach-
ten de mogelijkheid te bieden stage te lopen in onze 
school. Om die reden werkt onze school samen met de 
PABO van de Hogeschool Amsterdam, de ALO en de 

opleiding Master Special Educational Needs. Ook zijn 
er soms studenten van de Universiteit van Amsterdam 
op onze school aanwezig in het kader van een stage of 
van een wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer een stagiair van de PABO of ALO voor de 
groep staat, blijft de groepsleerkracht (vakleerkracht) 
eindverantwoordelijk. Studenten die afkomstig zijn van 
de faculteit psychologie of pedagogiek en gedurende 
kortere of langere tijd op onze school een stage vervul-
len, vallen onder verantwoordelijkheid van een intern 
begeleider of van de orthopedagoog die op school werk-
zaam is.
Stagiaires van de opleiding pedagogisch medewerker of 
onderwijsassistent kunnen worden ingezet bij lichte on-
dersteunende activiteiten, zij zijn in geen geval eindver-
antwoordelijk en werken dus steeds onder begeleiding 
en verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Het kan ook zo zijn dat leerlingen extra hulp krijgen van 
stagiaires.
Deze stagiaires worden dan begeleid bij de werkzaam-
heden door de leerkracht of de medewerker bij wie ze 
hun stage vervullen.

 3.5.  SCHOLING
Doel van alle scholing is om de bekwaamheid van het 
onderwijspersoneel en ook van het onderwijsondersteu-
nend personeel op peil te houden en verder te ontwikke-
len. Soms neemt het hele team deel aan scholing, soms 
één of meerdere leerkrachten of andere medewerkers.
Scholing kan plaatsvinden tijdens lesuren, maar ook 
buiten de lesuren. Jaarlijks wordt hiervoor een scho-
lingsplan opgesteld.
Als er studiebijeenkomsten plaatsvinden voor het gehele 
team is er geen les voor de kinderen. Middels de jaarka-
lender en in de maandelijkse nieuwsbrieven wordt U op 
de hoogte gehouden van data waarop studiebijeenkom-
sten voor het team zijn georganiseerd.
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4.1.   AANVRAAG 
TOELAATBAARHEIDSVERKLARING 
Met de invoering van ‘Passend Onderwijs’ is de pro-
cedure voor plaatsing op het SBO gewijzigd. Op het 
moment dat duidelijk is dat een leerling niet voldoende 
begeleid kan worden op de basisschool kan plaatsing op 
een SBO school aan de orde zijn. 
Aanmelding verloopt als volgt:

1. De basisschool heeft een Groeidocument opgesteld of 
doet dit alsnog

2. De ouder(s) ondertekenen het handelingsgedeelte
3. De begeleidingscommissie van de basisschool meldt 

zich bij de onderwijsadviseur. Deze functionaris is in 
dienst van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Die-
men

4. De onderwijsadviseur beoordeelt het Groeidocument
5. De begeleidingscommissie van de basisschool be-

spreekt de mogelijkheden van verwijzing SBO/SO met 
de ouder(s)

6. De onderwijsadviseur formuleert, in overleg met een 2e 
specialist, het advies 

7. De onderwijsadviseur neemt binnen 4 weken contact 
op. Dan schakelt de IB-er van de basisschool de onder-
wijsadviseur van het Samenwerkingsverband Amster-
dam-Diemen in. 

8. Het deskundigenadvies wordt uiterlijk binnen 6 werk-
weken na de aanmelding door de basisschool afgerond

9. De directeur van het Samenwerkingsverband Amster-
dam-Diemen geeft een Toelaatbaarheidsverklaring af 
(TLV).

10. De TLV gaat naar de ouders met een afschrift naar de 
basisschool en de onderwijsadviseur

11. De ouder(s) kunnen bezwaar aantekenen tegen het wel 
of niet afgeven van een TLV

4.2.  AANMELDING EN PLAATSING 
De meeste leerlingen starten hun schoolloopbaan in het 
reguliere basisonderwijs en soms blijkt gaandeweg dat 
een leerling toch behoefte heeft aan wat meer, of enigs-
zins andere ondersteuning dan zijn of haar leeftijdge-
nootjes. Die extra hulp krijgt het in de meeste gevallen 
ook. Toch kan het zijn dat die extra ondersteuning op de 
basisschool niet voldoende is. In dat geval kan het nodig 
zijn om de extra ondersteuning op een school voor SBO 
of SO aan te bieden. Meestal is dan eerst nog aanvullen-
de informatie nodig in de vorm van een psychologisch 
onderzoek, sociaal onderzoek of andere relevante ge-
gevens.  
Na ondertekening van de TLV voor het SBO door de di-
recteur van het Samenwerkingsverband kunnen ouders 
hun kind aanmelden op Het Spectrum. Afhankelijk van 
de onderwijsbehoefte van een leerling kan een TLV per-
manent of voor een bepaalde periode geldig zijn.  
Bij terugverwijzing naar het reguliere basisonderwijs 
zal er gedegen overleg plaatsvinden met de betreffende 
(ontvangende) basisschool en kan het Spectrum gedu-
rende de eerste maanden op deze basisschool ambulan-
te begeleiding bieden aan haar oud-leerling.
Het groeidocument, het advies van de onderwijsadvi-

seur en eventuele andere documenten zijn het uitgangs-
punt om met een leerling op het Spectrum te starten.   
De documenten worden, voordat de leerling wordt 
geplaatst op het Spectrum, gescreend door de ortho-
pedagoog. Bij twijfel wordt het dossier besproken met 
de directeur en de intern begeleider. Op basis van de 
informatie uit het dossier wordt een ontwikkelingsper-
spectief door het Spectrum opgesteld. Op basis van het 
IQ wordt een theoretische leerrendementsverwachting 
bepaald. Daarnaast worden de onderwijsbehoeften van 
de nieuwe leerling handelingsgericht geformuleerd en 
worden er afspraken gemaakt voor de eerste periode. 
Het ontwikkelingsperspectief is het uitgangspunt voor 
het opstellen van het groepsplan en incidenteel voor een 
individueel handelingsplan.  
Als besloten is dat een leerling kan worden geplaatst, 
wordt gekeken in welke groep hij of zij zal worden in-
gedeeld. Leerlingen worden vooral op grond van hun 
leeftijd ingedeeld (maximaal 15 leerlingen per groep). 
Daarnaast wordt gekeken naar de instructie- en naar de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Een enkele 
keer wordt op grond van (ortho)pedagogische overwe-
gingen afgeweken van het leeftijdscriterium, bijvoor-
beeld wanneer een leerling sociaal-emotioneel beter tot 
zijn recht komt binnen een andere leeftijdsgroep. Om 
diezelfde reden kunnen we besluiten een leerling langer 
in dezelfde groep te houden. 
De officiële plaatsingsdata voor nieuw aangemelde leer-
lingen zijn: na de zomervakantie, na de kerstvakantie of 
op 1 april, 
In de praktijk is het soms mogelijk dat leerlingen ook 
tussendoor geplaatst kunnen worden. Het is uiteraard 
wel zo dat de groep waarin een leerling geplaatst moet 
worden, ruimte moet hebben. Indien plaatsing binnen 
drie maanden niet mogelijk is, zal er samen met de 
basisschool naar een goede oplossing gezocht moeten 
worden.

In principe worden alleen kinderen geplaatst die woon-
achtig zijn in het gebied van het samenwerkingsverband 
(stadsdeel Oost en de gemeente Diemen). Ouders kun-
nen echter gebruik maken van hun recht op vrijheid van 
onderwijs en hun kind aanmelden bij de school van hun 
keuze.

4.3.  TIJDELIJKE PLAATSINGEN
Het kan zijn dat een leerling een tijdelijke plaatsing 
krijgt aangeboden op onze school. De reden hiervoor 
kan zijn dat het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
nog niet duidelijk is of dat plaatsing op een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen of zeer moeilijk opvoed-
bare kinderen wordt overwogen en dat men langer wil 
observeren om tot een zorgvuldig afgewogen oordeel te 
komen.
Het is ook mogelijk dat een leerling tijdelijk wordt ge-
plaatst met het oog op (vermoedelijke) terugplaatsing in 
het regulier basisonderwijs.
In beide gevallen wordt de onderwijsadviseur ingescha-
keld en worden er schriftelijk afspraken met de ouders 
gemaakt over de begeleidingsmogelijkheden. Uitge-

4.  LEERLINGEN



14      SPECTRUM SCHOOLGIDS

voerde handelingsplannen worden tussentijds en ach-
teraf geëvalueerd. 

4.4.   LEERLINGEN MET EEN (ONDERWIJS-) 
ARRANGEMENT
Vanuit de extra ondersteuning kunnen onderwijs-arran-
gementen voor individuele leerlingen worden bekos-
tigd. De aanvraag van een dergelijk arrangement wordt 
door de school ingediend bij STAIJ. 

4.5.  GROEPSINDELING
Criteria voor de groepsindeling zijn:

1. leeftijd
2. didactisch functioneren op het gebied van lezen en taal
3. kindkenmerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, cog-

nitie, specifieke stoornissen
4. leerkrachtkenmerken
5. overmacht; logistieke overwegingen.

4.6.  DE ZORG VOOR HET JONGE KIND
De allerjongste leerlingen van onze school hebben vaak 
veel extra aandacht en begeleiding nodig. Op zeer jon-
ge leeftijd is het soms zeer moeilijk om vast te stellen 
wat de oorzaak is van een ontwikkelingsachterstand. 
Aan ons de taak om dat te achterhalen. Dat doen we 
door middel van observaties, gesprekjes en daar waar 
dat kan, met toetsen.
Omdat bij zeer jonge leerlingen nog niet altijd even dui-
delijk is of deze een plek binnen het SBO nodig hebben, 
krijgen ze over het algemeen een tijdelijke TLV voor een 
jaar. Na dat jaar wordt opnieuw bekeken wat de beste 
keuze is voor het kind. Soms is dat verlenging van de 
tijdelijke TLV met nog een jaar of meteen een permanen-
te TLV. Soms kan (terug)plaatsing in het Basisonderwijs 
worden overwogen. De conclusie kan ook zijn dat er 
een aanvraag voor een TLV voor het Speciaal Onderwijs 
moet worden ingediend. 
Voor deze jongste leerlingen wordt, net als voor alle an-
dere leerlingen, een ontwikkelingsperspectief gemaakt. 
Omdat het vaak zeer moeilijk is om van deze jonge leer-
lingen in te schatten is wat het (theoretisch) uitstroomni-
veau is, wordt in die gevallen ingezet op het vermoede-
lijke niveau van de leerling als het naar de middenbouw 
gaat. 
Voorwaarde voor plaatsing van een leerling in de kleu-
tergroep is dat hij of zij zindelijk is. De reden is dat er 
geen klassenassistent is en de leerkracht niet de klas uit 
kan om met de leerlingen naar het toilet te gaan of te 
verschonen als er een ongelukje is gebeurd. 

4.7.  HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING
Als de leerling geplaatst is, wordt het opgenomen in 
het leerlingvolgsysteem Parnassys van onze school. Het 
doel van dit leerlingvolgsysteem is een goed beeld te 
krijgen van de ontwikkeling van de leerling tijdens de 
schoolloopbaan op onze school.

Er wordt op onze school gebruik gemaakt van methode 
gebonden en methode onafhankelijke toetsen om het 
niveau van de leerlingen vast te stellen. De methode 
onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afge-
nomen voor de vakken technisch - en begrijpend lezen, 

spelling en rekenen. Ook op het gebied van de voor-
waarden voor het leren lezen en rekenen en mondelinge 
taalvaardigheid worden toetsen afgenomen. De meeste 
van deze toetsen zijn ontwikkeld door het Cito.
De resultaten van deze toetsen worden verwerkt in het 
leerlingvolgsysteem en geven een overzicht van de ont-
wikkeling van de leerling. Ook kan er een overzicht ge-
maakt worden van alle leerlingen uit de groep (of nive-
augroep). Dit overzicht biedt de leerkracht en de intern 
begeleider overzicht over de groep; worden de doelen 
in het groepsplan gehaald of is bijstelling nodig?
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leer-
lingen wordt in kaart gebracht. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van “Zien” een onderdeel van het leerlingvolg-
systeem Parnassys. 

4.8.  DE VERSLAGGEVING 
Van iedere leerling die onze school bezoekt wordt een 
dossier gevormd. Dit dossier bevat bij plaatsing de aan-
meldingsgegevens, een kopie van de TLV en het groei-
document. Het dossier wordt zoveel mogelijk digitaal in 
Parnassys opgeslagen. Wij vragen hiervoor toestemming 
van ouders. 

Dit dossier wordt tijdens de schoolloopbaan aangevuld 
met o.a.: 

• Bijgestelde ontwikkelingsperspectieven
• Verslagen van huisbezoeken; deze verslagen bevatten 

een samenvatting van de impressie die de groepsleer-
kracht heeft van de leerling en zijn leefsituatie. Deze 
informatie kan relevant zijn voor de begeleiding op 
school.

• Individuele handelingsplannen en de evaluaties hiervan
• Verslagen van diagnostisch onderzoek (uitgevoerd door 
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leden van de Commissie van Begeleiding of ter beschik-
king gesteld door andere hulpverleners).

• Digitaal logboek in ParnasSys. Hierin worden de overige 
bijzonderheden rond een leerling bijgehouden.

Het dossier van de leerling is voor ouders ter inzage be-
schikbaar op onze school. In het kader van de Wet op 
Persoonsregistratie mogen de dossiers alleen op school 
ingekeken worden door medewerkers die direct betrok-
ken zijn bij de begeleiding van de leerling. Onderdelen 
van het dossier die niet digitaal opgeslagen zijn komen 
in een dossierkast die gesloten is. Aan anderen worden 
alleen gegevens verstrekt indien de ouders daarvoor 
schriftelijke toestemming verlenen.
Als de leerling van school gaat moet het dossier drie 
jaar bewaard blijven. Daarna wordt het vernietigd. De 
Wet op Persoonsregistratie wordt Wet Bescherming Per-
soonsgegevens.
Afsluitend wordt dit onderdeel afgesloten met een ver-
wijzing naar hoofdstuk 9, Privacywetgeving.

4.9.  BESPREKING VORDERINGEN
Als een leerling geplaatst wordt, is het ontwikkelingsper-
spectief het uitgangspunt.
Als de leerling naar een andere groepsleerkracht gaat, 
bespreekt hij / zij de leerling met de nieuwe groepsleer-
kracht (‘warme overdracht’).

De groepsleerkracht stelt het groepsplan op en stelt vast 
of er één of meerdere leerlingen in de groep zijn die 
specifieke begeleiding nodig hebben. Het plan en de 
specifieke hulpvragen worden besproken met de intern 
begeleider. Samen bepalen zij of er nadere diagnostiek 
moet plaatsvinden, dat er een individueel handelings-
plan opgesteld moet worden, of dat er andere mede-
werkers binnen de school ingeschakeld moeten worden. 
Te denken valt aan een logopedist, de fysiotherapeut, 
SOVA- trainer of leden van de begeleidingscommissie. 
De intern begeleider organiseert de specifieke hulp voor 
leerlingen.
Regelmatig heeft de intern begeleider een gesprek met 
de groepsleerkracht en met andere betrokken mede-
werkers over het groepsplan of individuele plan. Het 
groepsplan wordt na een half jaar geëvalueerd. Daarna 
wordt er een nieuw groepsplan opgesteld. 
Als er een individueel plan wordt opgesteld, worden 
de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Uiteraard zul-
len zij ook worden betrokken als er hulp van buiten de 
school wenselijk is. Het individuele plan wordt op een 
afgesproken tijdstip geëvalueerd. 

Maandelijks wordt voor leerlingen waarbij sprake is van 
meervoudige problematiek leerling-besprekingen geor-
ganiseerd. Aan deze bespreking nemen de leden van de 
begeleidingscommissie (CvB) deel, de intern begeleider 
en als dat te organiseren is, de desbetreffende leerkracht 
(mogelijk zullen ook andere betrokkenen deelnemen 
aan de bespreking). Het doel van deze bespreking is het 
expliciteren van de hulpvragen van leerlingen, het be-
spreken van de resultaten van onderzoek, het bepalen 
van de strategie en het formuleren van een hulpaanbod 
of het evalueren van uitgevoerde handelingsplannen. 

Voor de bespreking van een leerling tijdens een CvB-bij-
eenkomst wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan 
de ouders.   

4.10.   DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN 
MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN
Het is mogelijk dat bij plaatsing van een leerling al dui-
delijk is dat er binnen of buiten de school hulp of extra 
hulp gezocht moet worden om een succesvolle school-
loopbaan te kunnen creëren. In dat geval worden er van-
af het begin afspraken met de ouders daarover gemaakt. 
Tevens is het mogelijk dat tijdens het verblijf van de 
leerling op onze school specifieke hulpvragen ontstaan. 
In dat geval neemt de groepsleerkracht contact op met 
de intern begeleider. Samen formuleren zij de hulpvraag 
en de IB’er brengt deze in tijdens de leerlingbespreking 
met de Commissie van Begeleiding. In deze bespreking 
wordt vastgelegd of er direct hulp geboden kan worden 
of dat er aanvullend onderzoek nodig is. Vervolgens 
wordt een plan opgesteld waarin staat op welk moment 
welke actie wordt ondernomen. De ouders worden hier-
van door de school op de hoogte gebracht.

4.11.  DE VOORZIENINGEN 
Onze school beschikt over een aantal hulpvoorzieningen:

• taakleerkrachten die extra hulp kunnen geven aan in-
dividuele leerlingen of aan groepjes leerlingen (mits zij 
niet hoeven invallen voor zieke of afwezige collega’s)

• logopedisten en een taal-leesspecialist. Zij ondersteunen 
de leerkrachten bij het uitvoeren van hun taal-leesonder-
wijs, geven adviezen, behandelen specifieke taal-lees-
problemen en ontwikkelen samen met de taalwerkgroep 
beleid op dit onderdeel.
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• motorisch remedial teachers behandelen individuele 
leerlingen of werken met groepjes leerlingen die zijn 
aangemeld via een intern begeleider.

• er wordt speltherapie gegeven, evenals sociale vaardig-
heidstraining , Semmi training & therapie en faalangstre-
ductietraining

• een kinderfysiotherapeut houdt een aantal uren per 
week praktijk in school. (Op IJburg ook een ergo-the-
rapeut)

• een begeleidingscommissie (CvB) die o.a. bestaat uit 
een orthopedagoog, jeugdarts en een ouder-kind advi-
seur die parttime aan de school verbonden zijn en door 
kunnen verwijzen naar hulpverlenende instanties als de 
huisarts, een specialist, Bureau Jeugdzorg enz.

• Specialistische Jeugdhulp wordt verzorgd door Fibbe en 
Groei & Glunder (zie Hoofdstuk 10 van A tot Z)

• de school kan gebruik maken van externe advisering en 
begeleiding door De Bascule (een samenwerkingspro-
ject van het RIAGG, het Pedologisch Instituut Duivend-
recht en jeugdhuis Middelveld)

• de school kan doorverwijzen naar een vorm van Speci-
aal Onderwijs 

Wij kunnen er niet vaak genoeg op wijzen dat ook de 
ouders een belangrijke rol spelen bij het nemen van de 
beslissing om extra begeleiding te (laten) organiseren 
voor hun kind. De intern begeleiders kunnen u hierbij 
adviseren. 

4.12   DE OVERGANG VAN LEERLINGEN NAAR 
HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Vanaf groep 6 wordt er in het ontwikkelingsperspectief 
(OPP) een voorlopig advies gegeven. In groep 8 komt 
er een definitief advies voor voortgezet onderwijs (VO).
Leerlingen in groep 8 worden ook wel schoolverlaters of 
eindgroepers genoemd. 

De meeste leerlingen zullen uitstromen naar praktijkon-
derwijs of VMBO. 
Het VMBO wordt aangeboden in drie vormen: regulier 
VMBO, VMBO met leerwegondersteuning en VMBO op 
tussenvoorziening. Het verschil tussen deze vormen is 
de ondersteuning die geboden wordt. VMBO met leer-
wegondersteuning biedt meer ondersteuning dan regu-
lier VMBO. Op een tussenvoorziening wordt nog meer 
extra ondersteuning geboden dan op VMBO met lwoo. 
Het niveau op deze drie vormen is hetzelfde en op het 
uiteindelijke diploma wordt geen onderscheid gemaakt 
welke vorm VMBO er gevolgd is. Afhankelijk van de be-
hoefte van de leerling wordt er bekeken welke vorm het 
beste bij de leerling past. Onze VMBO-leerlingen krij-
gen meestal lwoo advies. 
Elk jaar zijn er ook enkele leerlingen waarvoor het ni-
veau op praktijkonderwijs te hoog is. Zij zullen uitstro-
men naar VSO REC 3. 
Aan het begin van het schooljaar is er voor alle ouders 
een informatieavond. Aan de ouders van de schoolver-
laters wordt tijdens deze avond uitgelegd hoe het traject 
voor de overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs 
zal verlopen. Ook zal op deze avond zal informatie wor-
den verstrekt over de verschillende toetsen die de leer-
lingen moeten maken en de criteria die een rol spelen 

bij het advies voor een vorm van voortgezet onderwijs.
In november zullen de schoolverlaters verschillende di-
dactische toetsen maken (technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling, rekenen) en er zal een groepsgewijze 
intelligentietoets afgenomen worden. 
In december vindt de eindbespreking plaats waarin 
groepsleerkracht, intern begeleider (IB) en orthopeda-
goge tot een definitief VO advies. Hiervoor worden de 
toetsgegevens van november gebruikt, maar er wordt 
ook gekeken naar de gehele schoolloopbaan van een 
leerling en gedrag/werkhouding. 
In december of januari worden ouders uitgenodigd op 
school voor het definitieve VO advies. 

Voor de gegevensoverdracht naar het VO wordt in Am-
sterdam gebruik gemaakt van het Elektronische Loket 
Kernprocedure (ELK). Hierin worden de persoonlijke ge-
gevens, laatste toetsgegevens en ondersteuningsbehoef-
ten van de schoolverlaters uitgewisseld. Op het moment 
dat een leerling is aangemeld bij een VO school, kan de 
VO school de gegevens van de leerling inzien. 
Leerlingen met advies praktijkonderwijs of VMBO op 
tussenvoorziening krijgen al vrij snel na aanmelding te 
horen of ze zijn aangenomen op de school naar keu-
ze. Leerlingen met advies VMBO regulier of lwoo doen 
automatisch mee met het matchingsysteem. Op het 
aanmeldformulier wordt door ouders een voorkeurslijst 
ingevuld van scholen waar interesse naar uit gaat. Ver-
volgens wordt het aanmeldformulier ingeleverd bij de 
eerste keuze en die school voert het aanmeldformulier 
met voorkeurslijst in. Geheel digitaal worden de leerlin-
gen dan op een school geplaatst. In de meeste gevallen 
zal dit op de VO van eerste keuze zijn, maar het kan 
voorkomen dat leerlingen op de school van tweede of 
derde keuze terechtkomen.
Deze aanmeldprocedure geldt voor alle schoolverlaters 
in Amsterdam, dus niet specifiek voor Het Spectrum.
Rond het einde van het schooljaar wordt er een tafeltjes-
middag georganiseerd waarin een “warme overdracht” 
zal plaatsvinden tussen de groepsleerkrachten van het 
basisonderwijs en mentoren of zorgcoördinators van het 
voortgezet onderwijs. In november van het schooljaar 
daarop volgt nogmaals een tafeltjesmiddag waarin de 
vorderingen van de leerlingen besproken worden.
Wij vinden het altijd erg leuk om onze oud-leerlingen 
terug te zien met hun schoolrapporten.
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5.1.   HET BELANG VAN 
OUDERBETROKKENHEID
Wij vinden het zeer belangrijk dat er goed contact is 
tussen de ouders en de school. Hoe beter dit contact is, 
hoe beter er kan worden samengewerkt. Deze samen-
werking komt altijd ten goede aan het kind.
De school heeft daarom ook een actieve Medezeggen-
schapsraad (MR) en beschikt over een aantal enthousias-
te en betrokken hulpouders.

.
5.2.  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De taak van de MR kan als volgt worden samengevat:
• het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en 

school
• het meedenken over het beleid van de school door mid-

del van het uitbrengen van adviezen over belangrijke 
voorgenomen besluiten

• behartiging van de belangen van de leerlingen, de ou-
ders en het personeel van de school

De MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie per-
soneelsleden.
Aan het begin van het schooljaar zal in de oudernieuws-
brief worden vermeld wie er in de MR zitten. 

5.3.  HULPOUDERS
Onze hulpouders verlenen allerlei hand- en spandien-
sten aan het team. Elk jaar vragen wij aan alle ouders of 
zij hun medewerking willen verlenen bij activiteiten of 
klussen rondom de school, zoals het versieren van het 

gebouw bij feestelijkheden, het begeleiding van leerlin-
gen bij activiteiten buiten school, het beheren van de 
bibliotheek en het documentatiecentrum.
U kunt zich op elk moment van het schooljaar, bij de 
leerkracht van uw kind, aanmelden als hulpouder.

5.4.   INFORMATIEVOORZIENING OVER 
ONDERWIJS EN SCHOOL

De eerste schooldag
Ouders van nieuwe leerlingen brengen hun kind de eer-
ste dag naar school, ze maken kennis met de leerkracht 
en ontvangen dan de benodigde informatie.

Ouderavond
Aan het begin van elk nieuw schooljaar, vindt een ou-
deravond plaats. Op deze avond wordt er een thema 
besproken en daarna is er de gelegenheid voor ouders 
om kennis te maken met de leerkracht.

Vorderingenavond
In oktober/november worden de ouders door de leer-
kracht uitgenodigd voor een eerste gesprek over de vor-
deringen van hun kind.

Projectafsluitingen. 
Jaarlijks vindt er een project plaats. Als het onderwerp 
dat toelaat worden alle ouders uitgenodigd op de afslui-
ting van het project.
 

OPP besprekingen 
Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar, 
in januari en in juni, bijgesteld en op school met de 
ouders besproken. Het is heel belangrijk dat ouders op 
deze bespreking komen. Dit is de gelegenheid om de 
ontwikkeling van de kinderen te bespreken. 

Leerlingrapporten 
De leerlingen krijgen twee keer per jaar, in januari en 
juni, een rapport mee. Dit rapport is geschreven voor de 
kinderen en wordt dan ook met de kinderen besproken. 
Niet met de ouders! Daarvoor is de uitgebreidere be-
spreking van het ontwikkelingsperspectief.

Schoolkalender 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen 
een schoolkalender mee naar huis. In deze kalender 
staat de jaarinformatie (d.w.z. alle praktische informatie, 
een overzicht van de activiteiten en de vakanties en vrije 
dagen in het betreffende schooljaar).

Schoolgids
Omdat deze schoolgids wordt gemaakt voor vier jaar 
zullen ouders aan het begin van ieder jaar de bijstellin-
gen krijgen. 

Nieuwsbrieven. 
In de nieuwsbrief (8 keer per jaar) wordt u op de hoog-
te gesteld van de laatste ontwikkelingen en ontvangt u 
een overzicht van geplande activiteiten en ook weer 
van de vrije dagen. 

5.  DE OUDERS
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5.5.  KLACHTENPROCEDURE
Ouders kunnen in principe altijd op school terecht als 
ze willen praten over hun kind. De beste manier hier-
voor is een afspraak maken met de leerkracht, de intern 
begeleider of de directie.
Ook is het mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. 
Bespreekt u dat bij voorkeur eerst met de desbetreffen-
de leerkracht of medewerker. Komt u er samen niet uit, 
schakel dan de directie in. Wanneer ook dit niets oplost 
of u wilt het probleem niet met de leerkracht of de di-
rectie bespreken, dan kunt zich wenden tot één van de 
contactpersonen van onze school: 
Sandra Veira (vestiging IJburg) Tel. 020-692 4658
Peter Hofland (hoofdvestiging) Tel. 020-462 7620

Als het dan nog niet lukt om de klacht op schoolniveau 
op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenre-
geling van het schoolbestuur. Deze regeling is op school 
verkrijgbaar. Gaat het om een klacht m.b.t. seksuele in-
timidatie, dan kunt rechtstreeks contact opnemen met 
de inspectie.
Het is ook mogelijk om een klacht rechtstreeks in te 
dienen bij de Landelijke Klachten Commissie. Telefoon: 
030-280 9590 of onderwijsgeschillen.nl.

5.6.  OUDERBIJDRAGEN
De overheid en het schoolbestuur vergoeden niet alle 
onkosten die de school maakt. Feesten zoals Sinterklaas, 
Kerst, het afscheid van de schoolverlaters enz. kan de 
school zelf niet betalen.

Daarom vragen wij van alle ouders elk jaar een bijdrage. 
Deze bijdrage is in principe vrijwillig. Als ouders deze 
bijdrage niet willen betalen is het meestal niet mogelijk 
deze extra’s voor de kinderen te organiseren. Als ouders 
de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen ze contact op-
nemen met de directie. De bijdrage wordt jaarlijks vast-
gesteld en vermeld in de schoolkalender.

5.7.  SCHOOLVERZEKERING  
Onze school sluit een “schoolongevallen/WA verzeke-
ring” af. Deze verzekering is van kracht voor alle leerlin-
gen op weg van en naar school, tijdens hun verblijf op 
school en tijdens naschoolse activiteiten (b.v. BTO) die 
onder verantwoordelijkheid van de school  na school-
tijd en in school plaatsvinden. We raden ouders aan om 
zelf voor aanvullende verzekeringen te zorgen, omdat de 
schoolongevallenverzekering secundaire dekking biedt. 
Dit wil zeggen dat de ouders van de leerling de schade 
eerst dienen te claimen  bij de eigen ziektekosten/WA 
verzekering. Indien de schade niet of niet volledig door 
de eigen verzekeraar wordt vergoed kan pas vergoeding 
van schade worden geclaimd bij de schoolongevallen-
verzekering. Bij een ongeval dient onmiddellijk contact 
opgenomen te worden met de schoolleiding. 
Bij inschrijving van uw kind op onze school vragen wij 
ook naar het nummer van uw ziektekostenverzekering. 
De reden hiervoor is dat, als er een ongeluk plaats vindt 
op school, wij bij de Eerste Hulppost van het OLVG ver-
plicht zijn dit nummer door te geven.
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Elk schooljaar worden de resultaten van ons onderwijs 
getoetst door de inspectie. Dit gebeurt door de gemid-
delde intelligentie van de schoolverlaters (zie hoofdstuk 
4.12) om te rekenen naar een verwacht uitstroomniveau. 
Dit uitstroomniveau wordt vervolgens vergeleken met 
de gemiddelde scores van begrijpend lezen en rekenen 
en om een volledig beeld te krijgen, bekijken wij ook 
de gemiddelde scores van technisch lezen en spelling. 

Elk schooljaar blijkt dat onze leerlingen met technisch 
lezen en spelling gemiddeld hoger scoren dan het ver-
wachte uitstroomniveau. Met rekenen en begrijpend 
lezen scoren onze leerlingen ongeveer gelijk met het 
verwachte uitstroomniveau.

Aangezien alle leerlingen op onze school starten met 
een leerachterstand, zijn wij als school zeer tevreden 
met deze resultaten.

In september/oktober worden ieder jaar in het jaarver-
slag de resultaten van de vakken rekenen, lezen, be-
grijpend lezen en spelling vermeld. Daarin staat ook de 
uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Het jaarverslag 
wordt dan op de site van de school geplaatst. 

6.  DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
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7.1.  KWALITEITSZORG
In de kern is kwaliteitszorg te herleiden tot vijf eenvou-
dige vragen: 

• Doen we de goede dingen? 
• Doen we die dingen ook goed? 
• Hoe weten we dat? 
• Vinden anderen dat ook? 
• Wat doen we met die wetenschap? 

Kortom, kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch 
de ‘goede dingen’ nog beter proberen te doen. Adequate 
instrumenten en een heldere plannings- en beleidscy-
clus zijn hierbij onontbeerlijk. Wij werken planmatig en  
cyclisch.

De kwaliteitszorg op onze school voldoet aan de eisen 
die de inspectie daaraan stelt. De volgende indicatoren 
geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor 
kwaliteit: 

• Inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van 
onze leerlingen

• Jaarlijkse systematische evaluatie van de kwaliteit van 
onze opbrengsten

• Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen
• Planmatig werken aan verbeteractiviteiten
• Borging van de kwaliteit van het leren en onderwijzen
• Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

kwaliteit van het onderwijs
• Waarborgen van sociale veiligheid voor de leerlingen 

en het personeel
• Zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs gericht 

op bevordering van actief burgerschap en sociale inte-
gratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over 
en kennismaking met de diversiteit van de samenleving

Op onze school zijn de volgende voorwaarden leidend 
voor de wijze waarop wij vorm geven aan kwaliteits-
beleid: 

•  De schoolleiding stuurt in samenwerking met de intern 
begeleiders (het MT) de kwaliteitszorg aan. Wij zijn van 
mening dat het MT van de school een cruciale rol heeft, 
als het gaat om de aansturing van kwaliteitszorg. Uiter-
aard is de zorg voor de (eigen) kwaliteit een zorg die bij 
iedere medewerker of betrokkene van onze school hoort 
te liggen, maar de wijze waarop wij de kwaliteit bepa-
len, bewaken en bevorderen is de verantwoordelijkheid 
van de directie het MT.

•  De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren 
en onderwijzen zoals geformuleerd in het schoolplan 
De kwaliteitszorg van onze school richt zich op de doe-
len van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ en de 
doelen van de school. Daar willen we voor staan en 
daarop kunnen en mogen we worden aangesproken

•  De schoolleiding zorgt voor een professionele school-
cultuur. Voor een professionele schoolcultuur is een 
professionele schoolleiding nodig, die kan beschikken 
over professionele medewerkers Om de medewerkers 
zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en begeleiden bij 
hun taken in school, hanteren school en schoolbestuur 
integraal personeelsbeleid

7.2.   ACTIEF BURGERSCAP EN SOCIALE 
INTEGRATIE
Als reactie op onze steeds veranderende samenleving, is 
enkele jaren geleden het vak Burgerschap en Sociale In-
tegratie op alle scholen (verplicht) ingevoerd, zo ook op 
Het Spectrum. Het streven is om onze leerlingen straks 
voldoende toegerust met kennis en vaardigheden op dit 
gebied, als actief en betrokken burger te kunnen laten 
deelnemen aan onze maatschappij. Als belangrijkste 
middel daarvoor gebruiken wij de methode “Leefstijl”, 
met daarnaast verschillende ondersteunende activitei-
ten, die vooral tijdens de projectperiodes verder worden 
uitgediept. Aanvullend is, onder andere deelname aan 
wereldprojecten. Op deze wijze doen onze leerlingen 
ervaringen op waarin ze kennis maken met verschil-
lende culturen, waarden, en normenpatronen, zodat 
ze zich meer bewust zijn van hun eigen identiteit en 
daardoor weer beter in staat zijn zich te verplaatsen in 
die van anderen binnen onze samenleving en ook daar-
buiten. 

7.3.  “ZIEN”
“Zien” is een programma binnen ons leerlingvolgsys-
teem Parnassys dat de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen in kaart brengt. Voor het aanleren 
van de benodigde vaardigheden maken wij zoals eerder 
vermeld, o.a. gebruik van de bovengenoemde methode 
“Leefstijl”.
“Zien” heeft als doel de kinderen door de jaren heen te 
volgen in de ontwikkeling van hun sociale competenties 
en te signaleren aan welke aspecten daarvan eventueel 
extra aandacht moet worden besteed.

7.  DE ZORG VOOR KWALITEIT
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8.1.  SCHOOLTIJDEN
Alle leerlingen van onze school beginnen en eindigen 
hun schooldag op dezelfde tijd.

Maandag 08.40 – 14.15 uur
Dinsdag 08.40 – 14.15 uur
Woensdag 08.40 – 12.00 uur
Donderdag 08.40 – 14.15 uur
Vrijdag 08.40 – 14.15 uur

N.B. De schooldag op Locatie IJburg start om 08.45 uur.

8.2.  PAUZE EN OVERBLIJVEN
De duur van de pauzes is voor alle leerlingen gelijk be-
halve voor de allerjongste kinderen, die iets meer pau-
zetijd krijgen. Niet alle groepen spelen tegelijkertijd. De 
reden hiervan is dat het toezicht op de leerlingen goed 
georganiseerd moet kunnen worden en dat er op deze 
manier meer speelruimte is voor elk kind. De leerlingen 
hebben ’s morgens een kwartier pauze en ’s middags een 
half uur. Alle leerlingen blijven over op school, omdat er 
vaak te weinig tijd is om heen en weer naar huis te gaan.
Omdat onze kinderen het vaak moeilijk vinden om al-
leen of samen te spelen, besteden we veel aandacht aan 
hoe de kinderen kunnen spelen. Voor de pauze wordt 
met de kinderen besproken wat ze gaan doen, gaan ze 
alleen spelen of met iemand anders, aan welke afspra-
ken moeten ze zich houden als ze gaan spelen, wat 
moeten ze doen als er iets niet goed gaat, hoe lossen 
ze problemen op enz. Tijdens de pauze letten we op 
of de kinderen zich aan de afspraken houden die ge-
maakt zijn. Als het niet lukt om goed te spelen helpen 
we ze. De vakleerkracht gym heeft een uitbreiding van 
zijn uren gekregen om samen met de kinderen te spelen. 
Na de pauze wordt met de kinderen besproken hoe het 
is gegaan. We besteden hier veel tijd aan. Daarom reke-
nen we de pauze ook als lestijd. 

8.3.   REGELS VOOR AANVANG EN EINDE 
VAN DE SCHOOLTIJD
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in school zijn. 
De schooldeuren gaan 10 (IJburg 15) minuten voor aan-
vang van de lessen open. Als dit nodig is (bv. bij ziekte 
of een handicap) kunnen ouders contact opnemen met 
de schoolleiding over eventuele opvangmogelijkheden. 
Het is de bedoeling dat de kinderen rechtstreeks en rus-
tig richting hun lokaal gaan en hun jas en tas netjes aan 
de kapstok op de gang hangen. De leerkrachten ont-
vangen hun leerlingen ‘s morgens bij de deur van het 
klaslokaal. Eenmaal in het lokaal neemt het kind daar 
rustig plaats. 

Als kinderen te laat zijn verwachten wij hierover bericht 
van de ouders. Wij willen namelijk graag weten wie 
verantwoordelijk is voor het te laat komen. In overleg 
met de ouders kunnen dan maatregelen worden geno-
men. Voor het kind betekent dit dat als het, door eigen 
toedoen, regelmatig te laat op school komt, de tijd na 
schooltijd moet worden ingehaald. Ouders mogen hun 
kind begeleiden naar de klas. Wij verwachten wel dat zij 

de groepsleerkracht de gelegenheid geven aandacht te 
besteden aan alle kinderen en dat de lessen op de juiste 
tijd kunnen beginnen.
Uiteraard mogen de kinderen de lessen niet voortijdig 
verlaten. Als een ouder een kind wegens omstandighe-
den eerder uit de klas wil halen, moet de leerkracht hier-
van vooraf op de hoogte worden gesteld.

8.4.   MAATREGELEN PREVENTIE 
SCHOOLVERZUIM
Als kinderen vanwege ziekte niet naar school kunnen 
komen, wordt verwacht dat de ouders dit op de eerste 
dag van het verzuim vóór 09.00 uur doorgeven aan de 
school. Er vindt verzuimregistratie plaats. De school 
moet ongeoorloofd verzuim doorgeven aan leerplicht. 
Als kinderen zonder bericht verzuimen worden de ou-
ders door de school benaderd.

De regel die onze school hanteert voor het omgaan met 
ongeoorloofd verzuim door te laat komen is de 3-6-9-regel:

Bij 3 keer te laat komen spreekt de leerkracht de ouders 
aan en wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen 
van het te laat komen. 

8.  REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
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Bij 6 keer te laar komen stuurt de leiding een brief naar 
de ouders waarin duidelijk wordt gemaakt dat bij 9 keer 
een melding uitgaat naar Leerplicht.

Bij 9 keer te laat op school komen doet de school een 
melding bij Leerplicht. De ouders worden hiervan op 
de hoogte gebracht. De leerplichtambtenaar stuurt ver-
volgens een waarschuwingsbrief. Indien er vaker moet 
worden gewaarschuwd worden de ouders door de leer-
plichtambtenaar opgeroepen voor een gesprek.

In het uiterste geval is de leerplichtambtenaar zelfs ge-
rechtigd om aan de ouders een geldboete op te leggen.

8.5.  VAKANTIEREGELING
De complete vakantieregeling staat vermeld in de jaar-
kalender, de actuele delen hiervan zijn terug te vinden 
in de maandelijkse nieuwsbrief. 

8.6.  RICHTLIJNEN VERLOF
Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden.
1.  Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per 

schooljaar of minder;
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige om-
standigheden op grond van het gestelde artikel 14 , lid 
1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per 
schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen 
na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de 
school te worden voorgelegd.

2.  Gewichtige omstandigheden meer dan 10 school-
dagen per schooljaar:

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige 
omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de 
Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per 
schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de 
directie van de school, bij de leerplichtambtenaar van 
het stadsdeel waar de school staat, te worden voorge-
legd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen.
a.   Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, 

voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschie-
den.

b.   Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
c.   Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- 

of aanverwanten t/m de 3de graad voor 1 of ten 
hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 
lesdagen.

d.   Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanver-
wanten t/m de 3de graad zonder kans op herstel, 
duur in overleg met directeur of de leerplichtamb-
tenaar (bij meer dan 10 dagen).

e.   Bij overlijden van bloed - of aanverwanten in de 
1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed - of 
aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 
dagen; van bloed - of aanverwanten in de 3e en 4e 
graad voor ten hoogste 1 dag;

f.   Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 
½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders voor 1 dag;

g.   Voor andere naar het oordeel van de directie be-
langrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties.
Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a 
van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van 
tevoren aan de directeur van de school te worden voor-
gelegd.

Extra Vakantieverlof kan alleen worden verleend van-
wege de specifieke aard van het beroep van één van 
de ouders waardoor het niet mogelijk is om binnen de 
voorgeschreven schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Verdere voorwaarden:

• Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd 
waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële school-
vakanties mogelijk is. 

• Dit extra verlof mag slechts eenmaal per schooljaar wor-
den verleend.

• Het extra verlof mag niet langer duren dan 10 school-
dagen.

• Het extra verlof mag niet worden opgenomen binnen de 
eerste twee lesweken van het schooljaar.

• Bij elke aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs 
te worden overlegd.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende 
redenen: 

• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets 

meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de Straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet alleen achterblijven;
• oriëntatie op terugkeer naar het land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande.
• In overleg met de directie van de school en de leer-

plichtambtenaar kan in een uitzonderlijke geval anders 
worden beslist.

Verzuim aansluitend aan de zomervakantie wordt 
streng behandeld.

Door het bestuur en/of de directeur van de school mag 
geen verlof (wegens) vakantie verleend worden tijdens 
de eerste veertien dagen van het schooljaar (artikel 13a 
Leerplichtwet 1969). Elk vermoedelijk ongeoorloofd 
verzuim dient gemeld te worden en het Amsterdamse 
Parket zal een hierop een strikt vervolgingsbeleid han-
teren.

Bezwaarschriftprocedure:
Als u het niet eens bent met een besluit op grond van de 
Leerplichtwet, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift 
indienen. Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over 
een medewerker van Leerplicht. Door een klacht in te 
dienen of bezwaar te maken tegen een beslissing krijgt u 
de kans om uw zaak nog eens goed te laten beoordelen 
door derden. Meer informatie kun u vinden op: 
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/
klacht-bezwaar/
Formulieren voor extra verlof zijn te verkrijgen bij de 
directie.
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9.1.  PRIVACY- EN LEERLINGGEGEVENS 
Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ou-
ders en medewerkers betracht STAIJ de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leer-
lingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan 
onderstaande maatregelen.

Hoe gaan wij om met de informatie van en over  
leerlingen

Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school 
alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed 
mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de 
school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen 
bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in 
het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over 
een leerling).

Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, 
vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt 
(geheimhoudingsplicht) en misbruik ervan tegen te 
gaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de 
begeleiders van een leerling ín de school.

In de school wordt regelmatig over leerlingen gespro-
ken, bijvoorbeeld in de leerlingbespreking naar aanlei-
ding van het Ontwikkelings Perspectief (OPP), de groes-
bespreking en het interne zorgoverleg in de Commissie 
van Begeleiding (CvB). Deze overleggen zijn nodig om 

de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen 
te signaleren en afspraken te maken over de begelei-
ding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteu-
ning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe 
deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met 
deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzor-
gers toestemming gevraagd. 

Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines 
nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning 
van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze 
scholen alle gegevens in haar bezit hebben. Het gaat 
hierbij om: 

• de medische dossiers vallen onder het beheer van de 
schoolarts

• het medisch verslag tbv. de CvB maakt onderdeel uit van 
ons leerlingvolgsysteem ParnasSys

• de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en 
besprekingen, vallen onder het beheer van de directie. 
Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden inge-
zien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien

• de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverla-
ten van de leerling vernietigd

• het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden 
kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/
wettelijk vertegenwoordigers

• de school kan slechts na toestemming van ouders over-
gaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden

9.  PRIVACYWETGEVING 
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Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verorde-
ning Gegevensberscherming  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt 
de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van 
de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. 
Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leer-
lingdossier.

Hoe gaan wij om met informatie van en over mede-
werkers

Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn 
geweest verzamelt het schoolbestuur alle informatie die 
noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. 
Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het per-
soneelsdossier (alle geregistreerde informatie over het 
personeelslid).

Hoe gaan wij om met sociale media
Met een betrekking tot de omgang met sociale media is 
een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ 
opgesteld dat alle medewerkers hebben ontvangen. Op 
alle STAIJ scholen worden leerlingen onderwezen in de 
omgang met sociale media. Zie onderstaand kader met 
de richtlijnen.

Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van 
foto’s en video’s.

Het is op de STAIJ scholen gebruikelijk dat er tijdens de 

lessen video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen 
zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te 
verbeteren en worden niet buiten school gebruikt. 

Af en toe worden er foto’s video-opnamen gemaakt die 
gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal. Als 
een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen 
met toestemming van de ouders als zodanig worden ge-
bruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als 
hun kind gefilmd wordt voor privé doeleinden. Hierbij 
valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens bij-
voorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan 
dient er vooraf toestemming te zijn van de directie van 
onze school.

Het gebruik van foto’s of filmmateriaal van een leerling 
door een medewerker Het Spectrum geschiedt nooit 
zonder toestemming van ouders.
Het Spectrum biedt studenten / zijinstromers de mo-
gelijkheid om de bekwaamheden van leraar basison-
derwijs te ontwikkelen. De student / zijinstromer of de 
schoolopleider maakt regelmatig beeldopnames ten 
behoeve van beoordeling en begeleiding in het kader 
van de opleiding. Dit beeldmateriaal wordt niet gepubli-
ceerd en wordt niet langer dan nodig bewaard, volgens 
de geldende bewaartermijnen. Mocht u bezwaar heb-
ben tegen opnames in het kader van de opleiding kunt u 
dat aangeven aan het begin van het schooljaar.’ 

Wat vragen wij van ouders 
Op schoolbijeenkomsten worden door ouders vaak 
foto- en video-opnames gemaakt. Wij kunnen dit niet 
verbieden. Wij verzoeken ouders echter wel terughou-
dendheid te zijn in het publiceren van foto- en filmma-
teriaal van andermans kinderen.
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10.1.  CULTUUREDUCATIE
Wij vinden cultuureducatie belangrijk voor de ontwik-
keling van een kind. Cultuureducatie draagt ons inziens 
in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van hun cre-
ativiteit, ruimtelijk inzicht, handvaardigheid en motori-
sche ontwikkeling. Ook helpt het hen bij het aanleren 
van vaardigheden om zich emotioneel te uiten, te analy-
seren, zelf te creëren en te reflecteren. Cultuureducatie 
draagt bij aan een beter begrip voor de eigen en andere 
culturen. Dit ondersteunt kinderen in hun reflectie op 
de eigen positie en de overeenkomsten en verschillen in 
de samenleving. 

Muziek
Leerlingen in de onderbouw krijgen om de week muzie-
kles van een professionele vakleerkracht aangeboden. 
Het accent ligt op zang en ritmiek. 
In het schooljaar 2019-2020 wordt gestart met lessen 
muziektheater voor de bovenbouwgroepen, eveneens 
aangeboden door een professionele vakleerkracht.
Het muziekprogramma op onze school wordt financieel 
ondersteund door de faciliteiten uit het basispakket van 
de gemeente Amsterdam. 

Beeldende kunst en techniek
Beeldende kunst is een belangrijke tak binnen ons cul-
tuuronderwijs. Behalve de reguliere lessen in de groep 
maken wij geregeld gebruik van externe vakdocenten 
voor met name onze onderbouwleerlingen. 
Bovenbouwleerlingen krijgen minimaal twee maal per 
jaar een techniekproject aangeboden. Ook hier verzorgt 
een vakdocent de lessen. Ook voor de wat oudere on-
derbouwleerlingen worden soms ad hoc techniekpro-
jecten georganiseerd. In bovenstaande disciplines wer-
ken wij nauw samen met de Stichting Kunsteducatie De 
Rode Loper op School.
Daarnaast organiseren wij geregeld een bezoek aan 
een  museum of een filmvoorstelling, bijvoorbeeld in 
het kader van Cinekid of de IDFA. Rond deze bezoeken 
volgen wij zowel voor als na het bezoek de educatieve 
programma’s zoals die worden opgesteld door de aan-
bieders. 

Media
Incidenteel organiseren wij projecten op het gebied van 
film en fotografie en besteden wij aandacht in de klas 
aan mediawijsheid.

Schoolbrede projecten
Onze school organiseert ieder schooljaar een school-
breed project waarin elementen uit beeldend- en mu-
ziekonderwijs actief onderdeel uitmaken van het lespro-
gramma. Het streven is deze projecten te omkleden met 
een culturele uitvoering van een externe partij, aanslui-
tend en ondersteund  bij de thematiek van het lopende 
project.

10.2.  DIVERSE REGELINGEN
In geval van bedreiging, zware belediging en het gebruik 
van lichamelijk geweld, wordt hiervan melding gemaakt 

bij het schoolbestuur. Indien nodig wordt hiervan ook 
aangifte gedaan bij de politie.

10.3.  EERSTE HULP OP SCHOOL
Als een kind op school een ongeluk(je) krijgt, werken 
wij als volgt:
Zijn de gevolgen niet ernstig, dan behandelt de leer-
kracht of een andere medewerker op school het kind. 
Is het ernstiger, dan doen wij het meest noodzakelijke, 
bv. het aanleggen van een noodverband. Wij bellen dan 
meteen de ouders om naar school te komen. Als wij de 
ouders niet kunnen bereiken, dan gaan wij met het kind 
naar de Eerste Hulp (OLVG). Bent u wel thuis, dan han-
delt u alles zelf af. Is het zeer ernstig dan bellen wij on-
middellijk een ambulance en natuurlijk de ouders. 

Een aantal medewerkers in school is in het bezit van 
een EHBO-, reanimatie, en bedrijfs-hulpverleningsdi-
ploma (BHV-ers). Op school is voor noodgevallen een 
ontruimingsplan aanwezig. Twee maal per jaar wordt de 
ontruiming van het gebouw, samen met de leerlingen, 
geoefend.

Mocht een kind op school ziek worden, dan bellen wij 
naar huis. Bij geen gehoor, verzorgen wij het kind op 
school zo goed mogelijk tot het wel naar huis kan. Wij 
sturen in elk geval geen zieke kinderen naar huis zon-
der dat wij contact met de ouders hebben gehad. Bent 

10.  VAN A TOT Z 
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u overdag vaak weg of telefonisch moeilijk bereikbaar, 
geef ons dan een telefoonnummer waar wij u of iemand 
anders wel snel kunnen bereiken. Het is daarom ook 
belangrijk dat u ons steeds de wijziging(en) van uw tele-
foonnummer(s) doorgeeft.

10.4.  FIBBE
Ieder kind is anders en groeit op in een andere omge-
ving. De ontwikkeling van een kind kan stagneren door 
belemmeringen binnen het kind zelf en/ of de omgeving. 
Het is daarom noodzakelijk dat bij het in kaart brengen 
van de oorzaak van zorglijk gedrag naar zowel het kind 
als naar de omgeving wordt gekeken. Een op het oog 
zelfde probleemgedrag bij kinderen kan verschillende 
oorzaken hebben en daarmee ook verschillende bege-
leiding vragen. Om deze reden werkt Fibbe veel met 
modules die op maat worden gemaakt als ze weten wat 
de oorzaak van een zorgelijke ontwikkeling is. 
Fibbe SCL biedt snel hulp, advies, onderzoek, begelei-
ding en behandeling bij een brede range aan proble-
matiek. Van sociaal-emotionele problemen, gedragspro-
blemen, werkhoudingsproblemen tot psychiatrie, van 
leerstoornissen tot intelligentieproblemen. Zij denken 
graag met leerkrachten en andere onderwijsprofessio-
nals mee in praktische oplossingen voor alle problemen 
die het leren en daarmee de ontwikkeling van een kind 
in de weg staan. Uit ervaring weten zij dat het vaak lang 
duurt voordat een kind door de juiste specialist wordt 
geholpen. Fibbe SCL zet de specialisten dan ook graag 
vooraan en meteen in de dagelijkse praktijk waar pro-
bleemgedrag zich voordoet en waar verandering zo no-
dig is: school en thuis. 

Op het Spectrum biedt Fibbe SCL screening, begelei-
ding, training en coaching van kinderen die moeilijk 
tot leren komen als gevolg van diverse problematiek. 
Ze werken hierbij heel graag nauw samen met de leer-
kracht en ouders. Indien nodig kan Fibbe SCL vanuit de 
polikliniek verdiepend onderzoek en behandeling bie-
den, waarbij steeds het streven is dit zoveel mogelijk op 
school plaats te laten vinden. 

10.5.  GELD EN SNOEP OP LOCATIE IJBURG
Koolzuurhoudende frisdrank / energydrink, snoep 
of kauwgom en geld zijn verboden op school. Geld 
wordt ingenomen en wordt alleen aan de ouders te-
ruggegeven. De andere zaken worden ingenomen en 
weggegooid
Als kinderen om de een of andere reden toch geld of 
snoep e.d. bij zich hebben, kunnen zij dit aan het begin 
van de schooldag in bewaring geven bij de leerkracht. 
Aan het eind van de dag krijgen zij dit dan weer terug. 

10.6.  GEVONDEN VOORWERPEN 
In de school staat een bak met gevonden voorwerpen. 
Vooral gymspullen en handdoeken willen nog wel eens 
achter blijven. Het is verstandig om alle spulletjes van 
uw kind met een merkstift van de naam te voorzien. Een 
keer per maand wordt de bak met gevonden voorwer-
pen geleegd. Als uw kind (of u) iets mist, kan het dus zijn 
dat het in deze bak is terechtgekomen.

10.7  GROEI & GLUNDER
Groei & Glunder helpt kinderen te groeien in hun eigen 
tempo. Zij staan naast het kind, 
samen groei je immers sneller dan alleen. Spelenderwijs 
worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, wordt het on-
bekende verkend en wordt kinderen geleerd om met een 
grote glimlach trots op zichzelf te zijn. 
Op het Spectrum bieden zij begeleiding in de klas voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De 
schoolbegeleiding van Groei & Glunder richt zich op 
het vergroten van de sociaal emotionele vaardigheden 
van het kind in de klas. Er wordt intensief samengewerkt 
met de intern begeleider en leerkracht om de leeromge-
ving van het kind zo in te richten dat het kind zich opti-
maal kan ontwikkelen. Naast schoolbegeleiding bieden 
zij ook ambulante gezinsbegeleiding en specialistische 
groepsopvang. 

10.8.  GYMKLEDING
De kinderen zijn verplicht om gymkleding te dragen tij-
dens de gymles; een sportbroek en een shirt. Wij raden 
u aan om ook te zorgen voor gymschoenen (geen zwarte 
zolen!) in verband met de hygiëne. Alle kinderen moe-
ten na de gymles douchen. Zij moeten dan minimaal 
een handdoek bij zich hebben. 
Als een kind gym- en zwemles heeft op dezelfde dag, 
dan heeft het twee handdoeken nodig. 
Tijdens de gymles mogen kinderen (in verband met de 
veiligheid) geen sieraden dragen. Wij raden het kind aan 
deze thuis te laten. Als dit niet mogelijk is kan het de 
sieraden bij de leerkracht in bewaring geven. Oorbellen 
moeten, als ze niet uit kunnen, worden afgeplakt met 
tape. Het kind moet dit tape zelf meebrengen.
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10.9.  HULP BIJ SCHOOLKOSTEN
Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld is 
meedoen aan activiteiten op of na school niet altijd vanzelf 
sprekend. De gemeente Amsterdam heeft regelingen om 
deze kinderen te helpen. Zo kunnen zij net als hun vriend-
jes meedoen en kunnen alle Amsterdams kinderen zich ont-
wikkelen tot mensen die ze zelf kunnen en willen zijn. 
Informatie hierover kunt u vinden op  
www.amsterdam.nl/pakjekans. Of bel 020-252 6000.
Ook de ouder- en kindadviseur kan u hierbij helpen. 

10.10.  HUISWERKBEGELEIDING
Het Spectrum biedt voor oud-leerlingen, de mogelijk-
heid om deel te nemen aan huiswerkbegeleiding. Het 
doel hiervan is om leerlingen die naar het voortgezet 
onderwijs zijn gegaan te ondersteunen en te begeleiden 
bij het maken van hun huiswerk en hen te helpen bij 
voorkomende problemen.
Ook kunnen extra lessen worden gevolgd voor vakken 
waarin leerlingen nog zwak zijn. De lessen worden ge-
geven door een leerkracht die aan de school verbonden 
is. Er wordt gewerkt op vrijwillige basis.

10.11.  JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
“Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat nor-
maal?” “Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor 
mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren?” “Mijn kind kan 
moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelle-
tjes op school, kan ik daar wat aan doen?” 
Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezond-
heidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel 
schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel 
van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en 
goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. 
En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door 
op school en in de Ouder en Kind Centra of Centra voor 
Jeugd en Gezin onderzoeken te doen en vaccinaties te 
verzorgen. En door samenwerking met pedagogisch me-
dewerkers en ouder-kind adviseurs.
Wat kunt u van ons verwachten?

Onderzoek speciaal basisonderwijs. Als uw kind naar 
het speciaal basisonderwijs gaat, krijgt u in het eerste 
schooljaar een uitnodiging van de jeugdarts voor een 
kennismakingsgesprek en een eerste onderzoek. De 
jeugdarts zal de ogen en oren van uw kind onderzoeken 
en hem of haar wegen en meten. Mocht zo’n onderzoek 
net door de arts van de vorige school zijn uitgevoerd, 
dan worden de gegevens daaruit overgenomen. Meestal 
vindt dit onderzoek plaats op school, maar het kan ook 
zijn dat u en uw kind op het Ouder en Kind Centrum of 
Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt worden 
uitgenodigd.
Bij het afsluiten van de schoolperiode vindt een laatste 
onderzoek plaats. Naast een algemeen gezondheids-
advies bespreekt u dan ook wat de mogelijkheden zijn 
voor uw kind voor vervolgonderwijs.

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een 
afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bij-
voorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, 
motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. U, uw 
kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onder-
zoek aanvragen.
Bovendien zitten wij in de Commissie van Begeleiding 
waarin kinderen worden besproken over wie vragen of 
zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissitua-
tie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotione-
le ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt 
school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf.

Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust 
langs in het Ouder en Kind Centrum of het Centrum 
voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt. Jeugdgezond-
heidszorg is ook bereikbaar via telefoonnummer 
(020) 555 5961  of via e-mailadres:  
jgzplanbureau1@ggd.amsterdam.nl (regio 1) 

Voor meer informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat 
de jeugdarts en de sociaal verpleegkundige JGZ voor u 
kunnen betekenen, kijkt u op de website van de GGD: 
www.gezond.amsterdam.nl.

10.12.  KLEDINGVOORSCHRIFTEN
In de school worden geen hoofddeksels, anders dan op 
grond van een godsdienstige overtuiging, gedragen. Op 
school en op het schoolplein wordt geen gezichtsbedek-
kende kleding gedragen. Deze kleding belemmert de 
onderlinge communicatie en maakt het voor de school 
onmogelijk de identiteit van iemand vast te stellen.
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10.13.   MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING

Vanaf 1 juli 2013 is de wet ‘verplichte meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling’ van kracht. In deze 
wet wordt aan instellingen en zelfstandige beroepsbeoe-
fenaren de plicht opgelegd om een meldcode te hante-
ren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat 
organisaties en professionals weten welke stappen zij 
moeten zetten als zij mishandeling of verwaarlozing sig-
naleren. Het doel van deze meldcode is sneller en ade-
quater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
De meldcode bevat een stappenplan waarin de leer-
kracht/interne begeleider duidelijke handreikingen krijgt 
wat er van hem/haar wordt verwacht vanaf het moment 
dat er signalen van huiselijk geweld of kindermishande-
ling zijn waargenomen. De school is verplicht de signa-
len in de Commissie van Begeleiding te bespreken en 
kan daarbij advies te vragen aan Veilig Thuis Amsterdam 
Amstelland (voorheen het Advies- en Meldpunt Kinder-
mishandeling (AMK). Ook zal er met de ouders een ge-
sprek gevoerd worden over de signalen. 
Voor vragen kunt u terecht bij de aandacht functionaris, 
Arjen Horst. Op het internet is nog meer informatie te 
vinden bij www.meldcode.nl. 

10.14.  ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN 

Als er sprake is van een medische indicatie met de ver-
wachting dat het kind langer dan 3 weken niet naar 
school kan, is er de mogelijkheid voor thuisonderwijs.
Zie hiervoor ook www.huisonderwijsamsterdam.nl 

10.15.  OUDER- EN KINDADVISEUR
Zoals de meeste scholen in Amsterdam beschikt ook Het 
Spectrum over een ouder- en kind adviseur. Deze OKA 
vervangt de vroegere schoolmaatschappelijk werk(st)er 
in deze nieuwe functie.
De ouder- en kind adviseur is tegelijk vraagbaak en 
steun voor de ouders en hun kinderen als het gaat om 
opgroeien en opvoeden. 
U kunt er met allerlei soorten vragen terecht; met de 
eenvoudige vragen die elke ouder tegenkomt en ook 
met minder eenvoudige vragen, of als u zich zorgen 
maakt over zaken rond de opvoeding van uw kind. Bij-
voorbeeld bij slaapproblemen, spanningen thuis of op 
school, over vrije tijd, over (ongewenste) vriendschap-
pen, problemen met andere kinderen, et cetera.

De OKA beantwoordt vragen en biedt begeleiding. 
Soms is één telefoontje of een gesprekje al voldoende, 
soms is er meer tijd nodig en wordt bekeken of door 
middel van een aantal gesprekken een oplossing kan 
worden gevonden. Als de situatie nog iets ingewikkelder 
is, maakt de ouder- en kind adviseur samen met u als 
ouder, of samen met uw kind een iets uitgebreider plan 
om het probleem op te lossen. 

De OKA werkt vanuit een ouder- en kindteam. In dit 
team zitten onder andere collega ouder- en kind advi-
seurs die werkzaam zijn op andere scholen in de buurt, 
jeugdartsen, jeugdpsychologen en doktersassistenten. 

Zo kunnen deze snel met elkaar overleggen hoe de bes-
te hulp, of welk advies kan worden verstrekt als de OKA 
niet meteen een passend antwoord heeft op uw vragen.

De OKA maak ook deel uit van de Commissie van Bege-
leiding van onze school. Er zal dus ook veel contact zijn 
met de intern begeleider en andere disciplines is school.

Wilt u meer weten of wilt u even kennismaken? De OKA 
is regelmatig in school te vinden. U kunt ook zelf een 
(telefonische of mail) afspraak maken op een tijd die u 
het beste uitkomt. 

Ouder- en kindadviseur hoofdvestiging:
Joke Eikelboom, tel. 06 1852 2914
j.eikelboom@oktamsterdam.nl, aanwezig op maandag-
ochtend en donderdagmiddag.
Ouder- en kindadviseur vestiging IJburg:
Nouzha Elkouaa, tel. 06 3331 5368 
n.elkouaa@oktamsterdam.nl , aanwezig op dinsdagoch-
tend en donderdagmiddag.
Zie ook: www.oktamsterdam.nl 

10.16.  PESTPROTOCOL
Onze school wil alle leerlingen een veilig pedagogisch 
klimaat bieden waarin zij zich op een prettige en po-
sitieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten be-
vorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een 
veilige leeromgeving en een prettige werksfeer in de 
klas en op het schoolplein. Natuurlijk is het beter om 
ongewenst gedrag te voorkomen en daar gaat dan ook 
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in eerste instantie onze aandacht naar uit. Onze school 
kent op dat gebied veel regels. Een van die regels is dat 
de kinderen respectvol met elkaar om moeten gaan en 
elkaar moeten helpen proberen elkaar te begrijpen. 
Meestal lukt dat ook, maar soms niet. Pestgedrag kan 
dan wel eens het gevolg daarvan zijn. In dat geval is 
adequaat ingrijpen van het grootste belang. In ons pest-
protocol ligt vast hoe we het pestgedrag van kinderen 
in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle be-
trokkenen duidelijkheid over de impact, de ernst en de 
aanpak van dit zeer ongewenste gedrag. 

10.17.  SCHOOLACTIVITEITEN
In het kader van sport en spel worden jaarlijks diverse 
activiteiten georganiseerd:

• een sport- en speldag 
• een zwembaddag in het Flevoparkbad
• deelname aan sportactiviteiten georganiseerd door de 

Gemeentelijke Dienst voor de Sport (schaatsen, skaten, 
zeilen, kanovaren enz.)

• schoolzwemmen (verplichte activiteit voor alle leerlin-
gen die nog geen zwemdiploma bezitten)
De meeste activiteiten zijn bedoeld voor wisselen-
de doelgroepen; soms voor alle kinderen van school, 
soms voor kinderen van een bepaalde leeftijd en een 
enkele keer voor kinderen die deel uitmaken van een 
selectieteam. 
De meeste activiteiten zijn gratis, soms wordt er een bij-
drage uit het ouderfonds betaald en heel af en toe wordt 
er een bijdrage van de ouders gevraagd. In de Nieuws-
brieven leest u hier t.z.t. meer over.

10.18.  SCHOOLREIZEN
Alle kinderen van het Spectrum gaan op schoolreis. 
Deze reis bestaat voor de leerlingen van de meeste groe-
pen op de James Wattstraat uit een eendaags pretpark-
bezoek.
Voor de oudste leerlingen wordt een meerdaags school-
kamp georganiseerd. Dit kamp maakt actief deel uit van 
het lesprogramma en het ondersteunt onze opvoedkun-
dige doelen. Om die reden stellen wij deelname dan 
ook verplicht. Over de organisatie ervan kunt u t.z.t. 
meer lezen in de Nieuwsbrief.
Op IJburg gaan alle kinderen drie dagen mee op school-
kamp.

10.19.  SCHOOLTUINEN
Leerlingen uit de “middengroepen” nemen deel aan de 
schooltuinlessen. In principe krijgt elk kind gedurende 
zijn schoolloopbaan de mogelijkheid om een schooljaar 
lang een eigen tuintje te onderhouden. De oogst is over-
vloedig en het is voor de kinderen een leuke manier om 
te leren hoe de natuur, met een beetje hulp, gezonde 
voedingsproducten kan opleveren.

10.20.  SCHORSING EN VERWIJDERING
Als een leerling gedrag vertoont dat ernstig grensover-
schrijdend is, dan wordt deze door de directie geschorst. 
Schorsen is voor de school een uiterste maatregel. Er is 
ook nog een tussenvorm, interne schorsing, waarbij de 
leerling tijdelijk niet meer welkom is in de eigen klas. Bij 
schorsing worden altijd afspraken gemaakt met de leer-

ling en de ouders over het te maken schoolwerk, waar 
dat gemaakt wordt en wanneer de leerling weer welkom 
is in de klas.
Indien school de leerling niet meer op een verantwoor-
de manier kan begeleiden, dan kan het bestuur een leer-
ling, onder voorwaarden, van de school verwijderen. 
De school heeft zich daarbij aan een aantal wettelijke 
voorschriften te houden. Hiervoor is door het bestuur 
een procedure opgesteld.

10.21.  TALENT ONTWIKKELING 
Het Spectrum maakt gebruik van de mogelijkheid om 
de schooldag voor haar leerlingen te verlengen door het 
aanbieden van een aantal activiteiten na de reguliere 
lestijd. De bedoeling hiervan is om de kinderen de mo-
gelijkheid te bieden zich te ontplooien in zaken waar 
ze plezier aan beleven en die mogelijkerwijs kunnen 
bijdragen tot betere onderwijsprestaties.
Het aanbod van activiteiten ligt soms in het verlengde 
van het reguliere programma, soms is het een verbre-
ding of verdieping en soms is het een alternatief. Het 
onderwijs op onze school vraagt steeds meer tijd voor 
het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen, taal, 
schrijven en rekenen. Voor “het werken met de handen” 
en het doen van “leuke dingen” is steeds minder tijd 
beschikbaar. Door het verlengen van de schooldag ver-
groten wij alsnog de mogelijkheid om schoolse en prak-
tische vaardigheden te integreren in ons programma.
De lessen Brede Talent Ontwikkeling, worden vaak 
aangeboden door het eigen personeel van onze school, 
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en soms ook door externen. De ondersteuning van de 
activiteiten gebeurt door medewerkers van de school. 
Hierdoor is het voor onze medewerkers mogelijk om op 
een andere,minder schoolse, manier met de kinderen 
om te gaan. De relatie leerkracht - leerling kan op deze 
manier ook worden verbeterd. Deelname aan de BTO 
is geheel vrijwillig, zowel voor de leerlingen als voor 
de leerkrachten. Voor de ouders is het belangrijk om te 

weten dat, als hun kind zich opgeeft voor een activiteit, 
het zich daarmee ook verplicht gedurende de gehele pe-
riode dat de gekozen activiteit duurt, mee te doen.

10.22.  VERJAARDAGEN
Trakteren op school hoort erbij. Het is gebruikelijk dat 
de kinderen in hun eigen groep trakteren en de klas-
sen binnen hun eigen gebouw rondgaan vergezeld 
van maximaal twee medeleerlingen, zodat alle juffen 
en meesters hen ook kunnen feliciteren. Wij geven de 
voorkeur aan een gezonde traktatie. Bent u op zoek naar 
een idee hiervoor, dan kunt u contact opnemen met de 
school; wij hebben wel suggesties voor u. Ook het Inter-
net bevat veel tips voor gezond takteren.

10.23.   VERKEERSLESSEN  EN  
VERKEERSVEILIGHEID 
In het kader van de verkeersveiligheid krijgen de leer-
lingen les uit de methode “Klaar over” waarin allerhan-
de praktische zaken worden besproken, aangevuld met 
beeldmateriaal uit het verkeersproject “Tussen school en 

thuis”, waarin verkeerssituaties rondom de school aan 
de orde komen. 
Ook tijdens buitenschoolse activiteiten wordt veel aan-
dacht besteed aan voorkomende verkeerssituaties. 
In het laatste schooljaar nemen alle leerlingen deel 
aan het Amsterdamse theoretische verkeersexamen dat 
wordt afgenomen door Verkeersplein Amsterdam. De 
leerlingen die hun diploma gehaald hebben doen daar-
na nog mee aan het praktijkexamen.  

10.24.  VOEDINGSBELEID OP DE  
JAMES WATTSTRAAT
De hoofdvestiging doet mee aan Jump in. Een program-
ma gericht op gezonde voeding en bewegen. 

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen 
gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en 
drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren 
op school.

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

10 uurtje
Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. 
We eten dan gezamenlijk fruit of groenten en we drin-
ken water uit de kraan. We vragen ouders om elke dag 
aan hun kind een stuk fruit of groenten mee te geven. 
Kinderen krijgen op school water uit de kraan. Ouders 
hoeven dus geen drinken van thuis mee te geven. Pakjes 
drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke geven we 
mee terug naar huis.

Lunch
Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen 
blijven tussen de middag op school. 
We lunchen dan gezamenlijk in de klas. We vragen ou-
ders om hiervoor een gezonde lunch 
mee te geven. Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld 
uit volkoren of bruin brood. We adviseren deze bo-
terhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. Een 
maaltijd met bijvoorbeeld zilvervliesrijst, volkorenpas-
ta, couscous of aardappel is een gezond alternatief voor 
brood. Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op 
de lunch. Voor drinken bij de lunch zorgt de school. 
Kinderen krijgen water, melk of thee zonder suiker. Pak-
jes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn 
geen onderdeel van een gezonde lunch en geven we 
daarom mee terug naar huis. 

Traktaties
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Kinderen 
mogen dan uitdelen aan kinderen in hun eigen klas. 
Ook traktaties zien wij graag gezond. Een traktatie 
kan bestaan uit groenten en fruit. Voor andere trakta-
ties geldt: hou het klein en beperk het tot één product. 
Uitgangspunt hierbij is dat traktaties niet meer dan 75 
kcal bevatten. Voorbeelden zijn een versierde banaan 
of mandarijn, een groenten spies, een klein bakje neu-
trale popcorn, een versierde rijstwafel, twee dropjes of 
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spekjes aan een ketting, een perenijsje. Kleine niet-eet-
bare traktaties zoals een grappig potlood, blocnote of 
stuiterbal zijn ook leuk om te geven en te krijgen! Te 
grote traktaties zijn bijvoorbeeld zakjes chips, of snoep-
zakken. Deze traktaties willen we niet op onze school. 
Jarigen mogen ook de klassen rond om iets te trakteren 
aan de leerkrachten. Dit is bij voorkeur dezelfde trakta-
tie die de leerlingen ook krijgen. In ieder geval gelden 
hiervoor dezelfde richtlijnen.

10.25.  WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Het meegeven van duur speelgoed, mobiele telefoons 
en andere elektronica wordt u ten zeerste afgeraden. 
Kinderen laten deze spullen soms slingeren, lenen ze 
uit, ze raken stuk, er wordt ruzie over gemaakt, enz.
Mobiele telefoons die toch worden meegenomen naar 
school, moeten in het gebouw worden uitgezet en in 
bewaring worden gegeven bij de eigen leerkracht. De 
leerkracht geeft de telefoon na schooltijd weer terug aan 
de leerling.
De school stelt haar leerlingen altijd in de gelegenheid 
om via de schooltelefoon contact op te nemen met hun 
ouders, indien dit nodig mocht zijn. Ook is de school 
steeds telefonisch bereikbaar voor de ouders.
Het meebrengen naar school van zakmessen, aanste-
kers, schroevendraaiers en ander “gereedschap” is uit-
drukkelijk verboden. Als kinderen dit toch bij zich heb-
ben wordt het ingenomen en worden de ouders hiervan 
op de hoogte gesteld.

De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 
van voorwerpen, behalve als deze aan een medewerker 
van school in bewaring zijn gegeven. In alle gevallen 
zullen we uiteraard wel moeite doen om zoekgeraakte 
voorwerpen terug te vinden.

10.26.   OUDERS & ONDERWIJS EN 
ONDERWIJSCONSULENTEN
Ondanks alle informatie in onze schoolgids kan het zijn 
dat u toch nog vragen heeft. Vragen over de school kunt 
u natuurlijk stellen aan een van de teamleden of aan de 
directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vra-
gen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt 
doorspreken, kunt u voorleggen bij ouders & onderwijs 
en onderwijsconsulenten.
Raadpleeg daarvoor de site van www.oudersonderwijs.nl 
of www.onderwijsconsulenten.nl.
 
Dit zijn de vraagbaken voor alles rond onderwijs en zij 
zijn telefonisch bereikbaar op schooldagen op nummer 
088-605 0101 (ouders & onderwijs) of 070-312 2887 
(onderwijsconsulenten).



32      SPECTRUM SCHOOLGIDS

 AANTEKENINGEN



 SPECTRUM SCHOOLGIDS     33 

  AANTEKENINGEN



34      SPECTRUM SCHOOLGIDS

  AANTEKENINGEN


