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Voorwoord
Van harte welkom in onze schoolgids en in onze school!
Wij werken dagelijks met veel plezier en betrokkenheid aan goed onderwijs voor onze leerlingen.
Plezier in leren en de kansen die onderwijs kan geven om succesvol in het leven te kunnen zijn, daar
gaat het bij ons op school om.
Door het lezen van onze schoolgids kunt u een eerste indruk krijgen van onze school en er in gedachten
door heen lopen. Het kan zijn dat uw kind al bij ons op school zit. We vinden het fijn dat u er bent. We
vinden het ook fijn om samen met u uw kind te laten ontwikkelen tot een blij, opgewekt en
nieuwsgierig mens. Mocht uw kind nog niet bij ons op school zitten en wilt u na het lezen van deze
schoolgids meer weten over De Piramide, dan bent u altijd welkom voor een open informatie- en/of
aanmeldingsgesprek.
Het kiezen van een basisschool voor je kind doe je met je ogen, oren, hoofd maar vooral met je hart. Is
dit de school waar mijn kind écht wordt gezien door de leerkrachten? Zo lief, ondeugend, verlegen en
nieuwsgierig als hij is? Is dit de school waar ik mij als ouder gehoord voel, op mijn gemak ben en waar ik
vertrouwen heb in de juffen en meesters? Is dit de school waar mijn kind zich veilig voelt, waar het veel
kan leren en waar het ook leert dat het een verantwoordelijke plek midden in de maatschappij heeft?
En is dit de school waar ouders en leerkrachten door samen te werken het beste uit het kind willen
halen?
De Piramide is een Vreedzame School die ook voldoet aan de eisen van het Jump In scholenprogramma
van de Gemeente Amsterdam. In deze schoolgids vertellen we u daar meer over. Daarnaast besteden
we veel aandacht aan woordenschat, taal- en leesonderwijs en wereldoriëntatie.
In deze schoolgids vertellen we u veel over onze school. Er is echter nog veel meer te vertellen dan we
hier kunnen opschrijven. Als u een nieuwe ouder bent, maken we graag een afspraak met u om eens op
school te komen kijken. Met de ouders die hun kinderen al bij ons op school hebben voeren wij
regelmatig gesprekken. Dit kan op een ontspannen manier zijn op de momenten dat wij in contact met
elkaar komen in de gang, op het schoolplein of tijdens andere schoolactiviteiten. Soms zijn de
gesprekken wat intensiever en praten we met elkaar over het onderwijs op onze school. Onze school
staat voor u open!
Misschien hebt u vragen of wilt u met ons meedenken? We maken graag een afspraak met u!
Namens het team van OBS de Piramide
Peter Snijders
directeur OBS de Piramide
email: directie.piramide@innoord.nl
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Piramide
Houdringe 2
1025BA Amsterdam
 0206365954
 http://www.piramideschool.nl
 directie.piramide@innoord.nl

2

Schoolbestuur
Innoord
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 4.142
 http://www.innoord.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Peter Snijders

directie.piramide@innoord.nl

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

103

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Verantwoordelijkheid

Jump-in

Zelfstandigheid

Opbrengstgericht werken

De Vreedzame School

Missie en visie
3

Wij willen kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij en daarbij 'eruit halen wat erin zit'. Dit
doen wij door onze school een oefenplaats te laten zijn voor een democratische samenleving. We leren
de kinderen hun kwaliteiten in te zetten (competentie), zelfstandig te kiezen en te handelen
(autonomie) en te werken/spelen in verbondenheid met anderen (relatie). We spelen in op behoeften
van kinderen, door aandacht te hebben voor verschillen en leren/werken vanuit motivatie.

Identiteit
Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt ook voor
medewerkers, ouders en bezoekers in school. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van
ons zelf en van elkaar.
Zelfstandig handelen van de leerlingen, in combinatie met eigen verantwoordelijkheidsgevoel, staat
voorop. Kinderen kunnen hun talenten breed ontwikkelen. Behalve cognitief ook creatief, motorisch en
sociaal. Er is extra aandacht voor sport. De zaakvakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en wetenschap) middels een nieuwe digitale methode thematisch aangeboden en sluit aan bij
de 21st Century Skills. Onze leerkrachten besteden ruim aandacht aan sociale vaardigheden. We zijn
een Vreedzame School.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De Piramide zal na schooljaar 2021 - 2022 ophouden te bestaan. Ons team bereidt zich hier alvast op
voor en zal (grotendeels) volgend jaar op een andere school binnen ons bestuur Innoord gaan werken.
De ouders en kinderen hebben in principe vrije keus van onderwijs maar wij ondersteunen hun keuze en
zullen een goede plek voor hen vinden.
We zijn blij en trots dat de onderwijskwaliteit goed op orde is en hopen de tijd op De Piramide mooi en
goed af te kunnen sluiten.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 u 30 min

8 u 30 min

3 uur

3 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

taalactiviteiten
rekenactiviteiten
creatieve vakken
bewegingsonderwijs
sociale emotionele
vaardigheden

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 u 45 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

5 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Vreedzame School
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

Studievaardigheden
Schrijven
2 u 30 min

1 u 15 min

Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo
geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt
gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor
mensen kan betekenen.
De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie
kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U
kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants
vormingsonderwijs. Vormingslessen zijn niet verplicht.
Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen
aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn
voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij verlof van personeel maken wij gebruik van het aanbod van de Brede Selectie. De Brede Selectie is
door een aantal Amsterdamse Schoolbesturen opgezet als vervangings- en invalpool. Bij verlof en/of
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ziekte worden zij als eerste benaderd.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met Tinteltuin.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
In iedere groep wordt met het activerende directe instructiemodel (ADI) gewerkt. Leerlingen worden
door deze werkwijze actief betrokken bij de les. Tijdens de les worden er coöperatieve werkvormen
ingezet. Twee keer per jaar worden de schoolresultaten geanalyseerd met het gehele team en wordt er
gekeken wat de resultaten vragen van ons onderwijsaanbod. De interventies worden verwerkt in een
plan en komen in onze cyclische werkwijze terug tijdens de maandelijkse kwaliteitszorgvergaderingen.
Zo worden ingezette acties geëvalueerd en geborgd binnen de schoolorganisatie.
Dit schooljaar zijn er 3 speerpunten waar de Piramide aan gaat werken;
1. Het borgen van rekenen middels Snappet
2 Het werken in Units
3. Het borgen van de taalmethode Staal met de focus op de spellingslessen
Buiten de individuele professionaliseringstrajecten van de leerkrachten gericht op hun eigen
persoonlijke ontwikkelvraag is er dit jaar met het team gekozen om verder te professionaliseren in
voorbereiding op Kindercampus Mokum.

Hoe bereiken we deze doelen?
Door middel van zowel professionaliseringsoverleggen als kwaliteitszorgvergaderingen houden we
hier gezamenlijk zicht op. Ook analyseren we de diverse resultaten en verwerken deze analyse in de
voortgang.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Binnen het team van de Piramide zijn een gedragsspecialist en een taalspecialist aanwezig. Zij hebben
echter een volledige lesgevende taak en vullen het specialisme naast deze taak in.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

5

Taalspecialist

2

leraarondersteuner

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Piramide wil voor leerlingen een school zijn die de basis legt voor een evenwichtige ontwikkeling,
waarin zij leren dat er verschillen mogen bestaan en conflicten er zijn om opgelost te worden. Daarom
worden in de school lessen vanuit de Vreedzame School gegeven. De kinderen leren elkaar te helpen en
te vertrouwen, elkaar niet uit te lachen en elkaar te waarderen. Er wordt gelet op een respectvolle,
democratische manier van met elkaar omgaan. Hierdoor worden de kinderen voorbereid op deelname
aan de samenleving. In de bovenbouw worden leerlingen opgeleid tot mediator om hun
medeleerlingen te helpen met het oplossen van conflicten. In alle klassen hangen schoolafspraken over
hoe met elkaar om te gaan.Voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken hierbij, vindt
er een aantal keren een training in sociale vaardigheden plaats. En voor meisjes in de bovenbouw, die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, werken we samen met Elance in het XS project. Voor beiden
geldt dat deelname wordt overlegd met de ouders.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
Jaarlijks worden de vragenlijsten afgenomen onder leerlingen en iedere twee jaar ook onder
medewerkers en ouders.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Blokzijl

ib.piramide@innoord.nl

vertrouwenspersoon

Blokzijl

ib.piramide@innoord.nl
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Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind,
zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname
van ouders aan schoolactiviteiten. De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe
informatie met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling. Wat is het
beste voor de leerling?

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede
contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van
het kind. Zonder afstemming met elkaar lukt het niet. Goede, persoonlijke communicatie is daarom
onmisbaar. Ouders worden over schoolactiviteiten op de hoogte gehouden middels SocialSchools, een
digitaal informatieplatform voor het basisonderwijs.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de
school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als
dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen.
Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet
naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting
INNOORD

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Hulp bij activiteiten zoals schoolreisjes, excursies, schooltuinen etc.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

St. Maarten en Paasfeest

•

Activiteiten voor sport en cultuur, schoolbibliotheek

•

Afscheid groep 8 leerlingen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor de leerlingen in groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het meerdaagse schoolkamp.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. OBS de Piramide heeft dit nog nooit gedaan.
Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen vaak gebruik maken van de
Amsterdamse Stadspas.
Indien er teveel ouders zijn die de vrijwillige ouderbijdrage niet willen betalen dan zullen er wellicht
keuzes gemaakt moeten worden welke activiteiten vanuit de ouderbijdrage wél gedaan kunnen
worden.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan ontvangen we graag voor
8.30 uur bericht van u. Is een leerling zonder bericht afwezig, dan si dit volgens de leerplichtwet
ongeoorloofd verzuim en worden de ouders gebeld. Als uw kind langdurig ziek is, kan onderwijs aan
huis worden verzorgd. In overleg met school wordt een aangepast programma vastgesteld, met als
doel achterstand zoveel mogelijk te beperken.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Voor verschillende gelegenheden, zoals een belangrijke gebeurtenis in de familie, kunt u verlof
aanvragen. De school volgt hierbij de leerplichtwet. Dit geldt ook voor het aanvragen van extra
vakantiedagen. Voor deze aanvragen wordt een speciaal formulier gebruikt, dat op school verkrijgbaar
is.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met de M toetsen van CITO.
De leerling op de Piramide krijgt gerichte instructie op reken- en spellingonderdelen waarop deze is
uitgevallen op de voorgaande CITO toets. Als de onderdelen in de klas worden behandeld komt de
leerling in de instructiegroep en krijgt deze extra uitleg van de leerkracht. De leerkracht analyseert de
CITO toetsen van spelling en rekenen. De leerkracht plant de lessen aan de hand van het logboek. Hij
maakt actief de koppeling van de doelen van de CITO naar de doelen die in de klas worden aangeboden

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
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Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,9%

De Piramide

91,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
60,6%

De Piramide

47,6%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (33,9%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

13,3%

vmbo-b / vmbo-k

6,7%

vmbo-k

26,7%

vmbo-(g)t

26,7%

vmbo-(g)t / havo

6,7%

havo

6,7%

havo / vwo

6,7%

onbekend

6,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect

Groei

Het team van de Piramide vindt het welbevinden van leerlingen belangrijk. Welbevinden en optimaal
tot leren komen gaan hand in hand. Een positief pedagogisch klimaat is daarvoor een belangrijke basis.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De waarden van de Piramide zijn met het team vastgesteld. De basiswaarde is VEILIGHEID. Vanuit de
waarde Veiligheid komen de waarden: RESPECT, GROEI en VERANTWOORDELIJKHEID.
De Vreedzame school:De Piramide volgt de lessen vanuit de ‘ Vreedzame school’. Het bevorderen van
actief burgerschap en sociale vaardigheden past bij deze school. Het doel is een Vreedzame school in
een vreedzame wijk.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Deur open van 8:20-8:30 uur
Dinsdag: Deur open van 8:20-8:30 uur
Woensdag: Deur open van 8:20-8:30 uur
Donderdag: Deur open van 8:20-8:30 uur
Vrijdag: Deur open van 8:20-8:30 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Ouder- en kind adviseur

Dag(en)

Tijd(en)

dinsdag en donderdag

8:30 - 12:00

U kunt bij de ouder- en kind adviseur terecht met vragen over uw kind. Bijvoorbeeld eten, slapen,
pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag of vragen over de gezinssituatie, denk aan verlies,
scheiding of ruzie, over pesten en opkomen voor jezelf. De ouder- en kind adviseur kan tips geven. Ook
kunt u bij de ouder-kind adviseur terecht om samen te zoeken naar een leuke activiteit voor uw kind in
de wijk. De ouder-en kind adviseur kan het jeugdsportfonds en Jongeren Cultuurfonds aanvragen. De
ouder- en kindadviseur maakt deel uit van het Ouder- en Kindteam Noordoost. Daarin werken ook
jeugdartsen en jeugdpsychologen die ingeschakeld kunnen worden.
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