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Voorwoord 
 
In deze gids geven we aan waar IKC de Aquamarijn voor staat. Onderwijs en opvang zijn steeds in 
ontwikkeling, zo ook deze gids. We hopen dat u na het lezen van deze gids een duidelijk beeld heeft 
van waar we mee bezig zijn en waarom, zodat u weet wat u van onze school kunt verwachten. We 
wensen u een plezierige en informatieve leestocht door onze gids. 
 
Namens het team,  
Erik Verstegen  
Directeur IKC De Aquamarijn 
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Onze missie  
IKC De Aquamarijn draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 14 jaar. IKC De 

Aquamarijn is veel meer dan onderwijs alleen. Op IKC De Aquamarijn kan je de hele dag leren, 

ontwikkelen, ontspannen of ontmoeten. Dit kan zowel onder, voor als ná schooltijd. 

Ons motto 
'Leren en ontwikkelen met plezier, houdt nooit op!' 

Onze visie 
Op de Aquamarijn is ieder kind van betekenis en halen we het maximale uit de leerlingen door de 
individuele ondersteuningsbehoefte goed in kaart te hebben en ons onderwijs daarop af te 
stemmen. We weten waar het kind vandaan komt, waar het staat en waar het naar toe moet 
gedurende de basisschoolcarrière. Door onze doelen voor iedere leerling scherp te houden, worden 
zowel de leerkrachten als de leerlingen telkens weer geprikkeld om te reflecteren op het eigen 
handelen. 
 
In een veilig klimaat neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor het naleven van de duidelijke 
structuur en de daarbij behorende regels zodat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te zijn en 
het beste uit zichzelf te halen. 
 
Iedereen is welkom binnen onze rijke leeromgeving waarin plezier, rust en positieve energie duidelijk 
voelbaar is. 
 
Op de Aquamarijn werken we als team nauw samen met onze betrokken ouders om onze leerlingen 
continu uit te dagen om hun eigen kansen te creëren.  
 
Visie op identiteit 
Binnen ons IKC is ieder kind van 0 t/m 14 jaar welkom, ongeacht de sociale, culturele of 

levensbeschouwelijke achtergrond. Je mag zijn wie je bent, we hebben wederzijds respect voor 

ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.  

We hanteren binnen ons IKC duidelijke regels en afspraken die voor iedere bezoeker en medewerker 

gelden. Er is veel aandacht voor de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en 

besteden we actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 

maatschappelijke waarden.  

We betrekken onze kinderen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over 

doelstellingen en werkomstandigheden. 

Binnen ons IKC is elke medewerker benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, 

geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst. 
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Visie op leren 
Binnen IKC De Aquamarijn staat het kind centraal. Door het bevorderen van de zelfstandigheid en het 

zelf ontdekkend en onderzoekend leren ervaren de kinderen successen en wordt de zelfredzaamheid 

gestimuleerd. 

Leren zichtbaar maken 
Onze instructies zijn afgestemd op de behoeften, de belevingswereld en de leerstijlen van de 

kinderen. De leerlingen voelen zich betrokken binnen de leerrijke omgeving welke aansluit bij de 

actuele leerdoelen. Middels de doelmatige inzet van coöperatieve werkvormen, leren de kinderen 

groepsdoorbroken van en met elkaar. 

Visie op eigentijds onderwijs 
Binnen ons IKC werken mensen die passie hebben voor hun vak en de drive om uit elk kind het beste 

te halen. Bij IKC De Aquamarijn staat het kind echt centraal. Dit doen wij door middel van onze 

leerlingprofielen. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en stemmen ons onderwijs op hen 

af.  

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 

diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een 

eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen 

die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer 

instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. 

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet. 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 

hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 

voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich 

gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 

kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. 

 

Ons onderwijs 
 

Zoals u in onze visie heeft kunnen lezen, willen wij zorgen voor een goede basis waarin we het beste 
uit elk kind naar boven halen. Wij leggen daarom in ons programma de nadruk op de basisvakken.  
 
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd) van goede kwaliteit. De 

overheid heeft daarom voor het basisonderwijs een urennorm vastgesteld. Leerlingen in het 

basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen.  

 
Wij maken hierbij onder andere gebruik van Handelings Gericht Werken (HGW), het Expliciete 

Directe Instructie Model (EDIM), Coöperatief Leren, zelfstandig werken, omgaan met uitgestelde 

aandacht en opbrengst gericht werken. Aangezien de kinderen die nu op school zitten wellicht hele 

andere beroepen gaan uitoefenen dan we nu gewend zijn, willen we hen ook een goede creatieve en 

culturele basis geven. We proberen dit te doen door creativiteit en cultuur zoveel mogelijk te 

integreren in het bestaande programma, zodat het onderwijs betekenisvoller en de verbanden 

zichtbaarder worden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun omgeving en 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren.html
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hoe zij daar in functioneren. Wij maken daarvoor gebruik van de methode Leefstijl in combinatie met 

de oplossingsgerichte methodiek De groene school. Wij maken in alle lokalen gebruik van de 

modernste touchscreens, zodat wij ons programma daarmee op verschillende manieren kunnen 

ondersteunen. Ook maken wij voor de meeste vakken gebruik van nieuwe methodes, welke wij u 

verderop in deze schoolgids presenteren. 

Directe Instructie Model. Op de Aquamarijn werken wij in veel lessen volgens het Directe Instructie 

Model (DIM). In dit model komen een aantal vaste onderdelen aan bod. Door voorkennis te 

activeren, komt eerder opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen 

terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter 

te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds aanwezige kennis. Ook het doel van de les wordt 

vastgesteld, waarna de uitleg volgt. Deze korte instructie van maximaal 15 minuten kan op 

verschillende manieren: uitleggen, voordoen of hardop denken. De vorm waarvoor de leerkracht 

kiest, hangt af van het doel en de inhoud van de les.  

Na de instructie volgt de Begeleide inoefening. Tijdens deze fase van de les verschuift de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. De fase van begeleide inoefening is de 

brug tussen de instructie en de zelfstandige verwerking. Om optimaal te leren, is deze fase 

onmisbaar. De leerkracht kan in deze fase onduidelijkheden ophelderen en misvattingen voorkomen. 

‘Passend onderwijs begint al in de les, namelijk door uitval te voorkomen. Eén ons preventie is 

waardevoller dan een kilo zorg’. Bij het zelfstandig oefenen moeten ze vooral ‘kilometers maken’, 

zodat de leerstof naar het langetermijngeheugen verplaatst.  In een DIM-les is de lesafsluiting een 

belangrijk onderdeel, waarin de leerkracht evalueert of alle leerlingen het lesdoel beheersen.  

 
Coöperatief leren. Om het onderwijs aan de kinderen nog meer te stimuleren en hen nog meer uit te 

dagen, heeft onze school ervoor gekozen om het coöperatief leren structureel in te voeren. Bij 

coöperatief leren wordt nog meer een beroep gedaan op het samenwerkend vermogen van de 

leerling. De betrokkenheid van de leerling bij de les wordt nog meer gestimuleerd omdat de 

werkvormen, die de leerkracht kiest tijdens het onderwijsproces, gevarieerder zijn.  

Het gaat bij coöperatief leren om het laten samenwerken van leerlingen in tweetallen of kleine 

groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor 

problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. 

Ook goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: door anderen te 

helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger niveau. 

 
Omgaan met uitgestelde aandacht. In alle groepen wordt het stoplicht 

gebruikt. In de groepen 3 tot en met 8 wordt dit gedaan in combinatie 

met het blokje. heeft elk kind zijn eigen blokje. Deze wordt ingezet na de 

instructies. Op het moment dat het stoplicht op rood staat, mogen de 

leerlingen niet praten en zijn ze zelfstandig aan het werk. Op dat moment 

kan de leerkracht aan de instructietafel verder werken met kinderen die 

verlengde instructie of verdieping nodig hebben of observeert de groep. Ook loopt de leerkracht een 

servicerondje om de leerlingen met vragen te bedienen. Wanneer het stoplicht op oranje staat, 

mogen de leerlingen elkaar helpen en met over de opdrachten overleggen. Op dat moment mag er 

door de leerlingen met een fluisterstem worden gesproken, omdat leerlingen ook met elkaar mogen 

overleggen. Het stemniveau wordt aangegeven met de stemvolume-meter. Ook bij een groen 

stoplicht mogen de leerlingen zachtjes met elkaar overleggen. 
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Het stoplicht wordt gebruikt in combinatie met het blokje. Op het moment dat hier het blokje op 

ROOD ligt, mogen de leerlingen niet worden gestoord. Zij willen zelfstandig werken aan de opdracht. 

De leerkracht loopt na de verlengde instructie volgens een vast route een rondje door de klas om te 

kijken of kinderen vragen hebben over hun werk. De leerlingen die een vraag hebben, hebben hun 

blokje dan met het vraagteken naar boven liggen. Dit voorkomt dat leerlingen met een opgestoken 

vinger zitten en hierdoor niet doorkunnen met de opdrachten. Wanneer het op GROEN wordt 

gelegd, geeft de leerling aan dat ze gestoord mag worden voor overleg of vragen van andere 

leerlingen.   

De methodes 
 
Kleuteronderwijs  

Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er 

plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind 

zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie 

en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer en 

beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren 

en hen helpen zich verder te ontwikkelen. Hierbij is het 

belangrijk om duidelijke leerdoelen te stellen. Onze 

methode Onderbouwd verbindt leren en spelen door met 

ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. 

 
Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. 

Als leerkracht wil je het leerproces bevorderen, je stelt doelen en stemt hierop het leeraanbod 

zorgvuldig af. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. 

Onderbouwd sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen. Zo 

halen ze al handelend hun doelen. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt 

er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Het is een kleutermethode waarbij 

spelend leren voorop staat. Altijd met een helder en duidelijk doel. 

 
Leesonderwijs  

Het daadwerkelijk leren lezen vindt plaats in groep 3. Sommige kinderen zijn daarin al een eindje op 

weg, terwijl andere kinderen soms nog moeite hebben met het herkennen van de letters. Binnen 

onze methode Lijn 3 wordt er gewerkt met 3 verschillende instructie- en verwerkingsniveaus. Zo 

halen we  het beste uit ieder kind. Lijn 3 sluit uitstekend aan op het kleuteronderwijs. Ook de 

overgang naar de volgende groepen is logisch en soepel. De methode kent 8 leerlijnen verdeeld over 

12 thema’s Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft 

elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. De 8 leerlijnen zijn lezen, spelling, woordenschat, 

leesbevordering, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie. 

Voor alle kinderen is het heel belangrijk om veel leeskilometers te maken. Thuis met uw kind boekjes 

lezen is daarom heel zinvol. De leerkracht kan u goed adviseren welke boekjes voor uw kind geschikt 

zijn om mee te oefenen. In de openbare bibliotheek zijn alle boekjes die wij ook op school gebruiken 

beschikbaar. 
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Technisch lezen 

Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Estafette bouwt voort op het 

niveau 'aanvankelijk lezen' dat leerlingen eind groep 3 bereiken. Ook de herkenbaarheid van Veilig 

leren lezen is doorgetrokken naar Estafette. 

De methode leert kinderen van groep 4 tot en met 8 een goede technische leesvaardigheid: van 

correct naar vlot en vloeiend lezen. Leestechniek staat voorop, mét ruime aandacht voor leesplezier 

en -bevordering. Ieder jaar worden twee AVI-niveaus behandeld. 

 

Taal/Spelling  
Wij bieden het taal- en spellingsonderwijs in de groepen 4 tot en met 8 aan via de methode 

Taalactief. Taal actief differentieert vanaf dag 1 op 3 niveaus. Ook in de instructie. De handleiding 

bevat een verlengde instructie voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben. En er is een plusboek 

met een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen. Kinderen leren beter als ze weten wat 

en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met instapkaartjes. Dan is het doel van een les 

meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Iedere les wordt afgesloten met een 

uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les. 

Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen alle 

themawoorden meerdere keren aan bod. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een 

aanvullend programma: woordenschat extra. 

 
Schrijven  
Schrijven is een vaardigheid die je je niet zo maar eigen 

maakt. Wanneer een kind doorkrijgt dat die “kriebels” in 

boeken een betekenis hebben, dat ze een vaste functie 

hebben, beginnen zij op hun manier ook te schrijven. De 

mooiste krullen en strepen komen op papier. Om goed in te 

kunnen springen op deze ontwikkeling en het oefenen van de 

juiste pengreep, gebruiken wij in de kleutergroepen de 

voorbereidende schrijfoefeningen. Door van grote 

armbewegingen naar steeds kleinere te gaan, wordt gewerkt 

naar fijnere, vloeiende lijnen op het platte vlak. In groep 3 

beginnen de kinderen daadwerkelijk met het schrijven van letters. Dit doen wij met de methode 

Pennenstreken. Wij hebben als school ervoor gekozen om de leerlingen het blokschrift te leren, 

omdat dit beter aansluit bij het leesonderwijs, aangezien de drukletters beter aansluiten bij de 

blokletters en bij de functie van het schrijven in de huidige maatschappij. Het leren schrijven houdt 

niet op na groep 3. Tot en met groep 8 blijven de kinderen wekelijks oefenen met het onderhouden 

en verder ontwikkelen van een vloeiend, eigen handschrift. Voor leerlingen die moeite hebben met 

schrijven, zijn er na overleg met de groepsleerkracht en intern begeleider alternatieven op school 

beschikbaar.  

 
De leerling krijgt het schrijfmateriaal, wat samen met de leerkracht uitgezocht is, van de school. Alle 

materialen en vullingen worden door de school verstrekt en schrijven met ander materiaal is niet 

toegestaan. Is een leerling zijn/haar pen kwijt of is deze moedwillig beschadigd of defect geraakt, dan 

kan tegen kostprijs op school een nieuw exemplaar worden verkregen. Iedereen schrijft met de kleur 

blauw. Als bij een leerling de schrijfmotoriek nog onvoldoende is er een mogelijkheid is voor extra 
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ondersteuning door de ergotherapeut, die wekelijk bij ons op school aanwezig is om leerlingen extra 

te ondersteunen. 

 
Rekenen  
Wij werken bij rekenen met de methode De Wereld in Getallen. De methode is als volgt opgebouwd: 

In 1 week worden 4 instructielessen gegeven. In elke les komt een rekenonderdeel aan bod. De 

methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en 

automatiseren. Elk onderwerp wordt eerst via instructie aangeboden, daarna volgt het inoefenen en 

als laatste het zelfstandig toepassen van het geleerde. In de methode wordt veel met de kinderen 

geoefend, daarnaast is er ook veel aandacht voor het automatiseren (hoofdrekenen).  

De Wereld in Getallen bestaat uit één rekenboek. Dit is een omkeerboek waarin in het blauwe 

gedeelte de instructielessen staan. In het rode gedeelte staan de weektaken. In de groepen 7 en 8 

wordt de verwerking van rekenen via het adaptieve verwerkingsprogramma van Gynzy gedaan. 

Hierdoor krijgen de leerlingen altijd de stof aangeboden welke is afgestemd op hun eigen niveau. 

 
Begrijpend lezen  

In de groepen 4 tot en met 8 wordt begrijpend lezen gegeven met de 

methode Nieuwsbegrip. Kinderen lezen wekelijks een tekst over iets 

wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw 

onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De Nieuwsbegrip-redactie 

zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp, 

volgt een luchtig onderwerp. 

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen 

van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te 

interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een 

belangrijke rol. De leerkracht doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het 

lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij wordt het digibord als ondersteuning gebruikt. Elke 

week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren 

bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan 

lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van 

de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan. 

Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van 

de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze 

samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. 

In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een 

sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de 

jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel 

handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis. 
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Wereldoriëntatie  

In de groepen 5 tot en met 8 werken wij met de methode Geobas. 

Aardrijkskunde neemt je mee naar de wereld buiten je eigen, directe 

omgeving. Het vak laat zien dat de wereld groter is dan je dacht. Je 

ontdekt dat andere delen van Nederland, Europa en de wereld vaak heel 

verschillend zijn ingericht, maar dat er óók opvallende overeenkomsten 

zijn.  

Met de aardrijkskundemethode Geobas doen de leerlingen tijdens al die 

ontdekkingen veel inhoudelijke kennis en achtergrondinformatie op. De 

teksten zijn toegankelijk, de vormgeving is aansprekend en gevarieerd. 

Met Geobas wordt aardrijkskunde weer écht een leuk vak. Voor de leerlingen, maar ook voor de 

leerkracht! Ieder leerjaar is bij Geobas opgebouwd uit negen thema’s waarin alle aardrijkskundige 

begrippen, vaardigheden en attitudes aan de orde komen. En uiteraard sluiten ze aan bij de 

kerndoelen. Geobas heeft een heldere opzet. Beelden worden in onze wereld steeds belangrijker. 

Leren in beelden is dan ook een belangrijk uitgangspunt van Geobas. Maar natuurlijk vinden de 

leerlingen in de lessen ook teksten waarin de onderwerpen worden geïntroduceerd. 

Topografie is een functioneel en geïntegreerd onderdeel van Geobas. De methode verwijst veel naar 

het zoeken in en werken met de atlas. 

 
Geschiedenis 
Met Wijzer door de tijd beleven de leerlingen van groep 5 t/m 8 de geschiedenis opnieuw. 

Kinderen kijken graag vooruit, maar kunnen óók enthousiast worden van boeiende verhalen over het 

verleden. Zeker als er in een geschiedenisles écht iets te beleven is. De methode is een inspirerende 

basis voor lessen waarin het verleden van Nederland, Europa en de wereld tot leven komt. 

De nieuwe kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs omvatten tien perioden. In groep 5 laat 

Wijzer door de tijd de leerlingen aan de hand van één kenmerkend aspect kennismaken met alle 

perioden. In de daaropvolgende jaargroepen behandelt de methode de tien perioden opnieuw, maar 

dan meer diepgaand. Ieder hoofdstuk van Wijzer door de tijd  bevat vier lessen met basisstof. Met 

die stof behandelt de leerkracht alle onderwerpen die de kerndoelen voorschrijven. De vijfde les vat 

de stof van de eerste vier lessen samen. Die samenvatting is een prima voorbereiding op de toets.  

In Wijzer door de tijd wisselen zakelijke en verhalende teksten elkaar af. Een voorleesverhaal is het 

vaste startpunt van de eerste les van ieder hoofdstuk. Bij dat verhaal hoort een paginagrote 

illustratie. De teksten in de methode zijn voor alle leerlingen makkelijk en plezierig te lezen. 

 

Verkeer 

In de groepen 5 en 6 worden verkeerslessen gegeven aan de hand van werkboekjes uitgegeven door 

Veilig Verkeer Nederland. De kinderen begeven zich op deze leeftijd steeds vaker zelf in het verkeer. 

Met de werkboekjes Voeten en Fietsen leren ze hoe ze dat veilig doen. Ze leren de 

bordensystematiek en ook hoe ze veilig moeten handelen bij die borden. Verder is er aandacht voor 

voorrang en voorgaan. Hoe ga je om met die lastige regels en de risico's? 

In groep 7 gaan de meeste leerlingen zelfstandig naar school. Ook gaan ze over niet al te lange tijd 

naar de middelbare school. In de Jeugd Verkeerskrant worden de leerlingen hierop voorbereid. Hoe 

gedraag je je veilig in een groep, wat doe je als je een appje krijgt en wat als je te maken krijgt met 
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een vrachtwagen? Met de activerende werkvormen leren de kinderen hoe ze een veilige fietser, 

voetganger of passagier kunnen zijn. De Jeugd Verkeerskrant laat hen ook nadenken over (de 

gevolgen van) hun eigen gedrag, ze leren elkaar feedback geven en gaan in groepjes discussiëren. Het 

lesmateriaal is de perfecte voorbereiding op het VVN Verkeersexamen dat in april wordt afgenomen.   

 

Engels 

Door televisie, internet en games ontwikkelt het Engels taalniveau van kinderen zich razendsnel. Op 

school geven we in groep 7 en 8 Engels. Kennis van de taal is niet het hoofddoel. We leren de 

kinderen vooral om te communiceren in alledaagse situaties. We gebruiken een boek en een 

werkboek om in te werken. Ook gebruiken we een site waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. 

Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! 

Inzet verwerkingssoftware groepen 6,7 & 8 
 

In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met Gynzy verwerkingssoftware. 

Alle kinderen van de groep krijgen een eigen Chromebook, waar ze de 

verwerking van Spelling en Rekenen op maken. Natuurlijk kan de 

Chromebook ook heel handig bij andere vakken worden ingezet. Vanzelfsprekend wordt er altijd 

gekeken naar een gezonde balans tussen het werken op de Chromebook en het werken in een schrift 

of een boekje. 

 

Gynzy is een totaaloplossing die klaar is voor de toekomst. Klassikale instructie op het digibord, 

oefenen met Gynzy Kids en de digitale verwerking op de Chromebooks aansluitend op je methode. 

Eén oplossing voor alles. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter en sneller leren als het leuk 

én uitdagend is. Door de oefenstof toe te spitsen op individueel niveau, is het leerrendement 

maximaal. Gynzy sluit naadloos aan op de doelen van onze methodes. Werkboekjes zijn na aanschaf 

van Gynzy overbodig, verwerking vindt digitaal plaats. 

 

Gynzy's verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de 

software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in 

hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes, maar ook bij persoonlijke 

leerroutes. Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar oefenmateriaal ontwikkeld. 

Hierbij staan diverse zaken centraal: 

Onderwijs optimaliseren: Door gebruik te maken van de modernste technologieën werkt Gynzy 

continu aan de ontwikkeling van het best mogelijke onderwijs voor leerkracht en leerling. Met 

Gynzy's softwareoplossingen wordt de leerkracht toegerust met een krachtige en rijke toolbox om 

naar eigen inzicht in te zetten bij haar didactisch handelen. Tegelijkertijd beschikt de leerling over 

een boeiende leeromgeving die voorziet in zijn leerbehoeftes. 

Leerlingen motiveren: Leerlingen worden op diverse manieren gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen 

door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in oefenvormen, heldere directe feedback, 

precies de juiste hoeveelheid uitdaging, eigen regie in de leerroutes, inzicht in de eigen voortgang en 

erkenning van behaalde prestaties. Digitaal oefenen is wat Gynzy betreft meer dan alleen toetsen. Bij 

het oefenen is het leerproces van de leerling belangrijk. Dit leerproces wordt door Gynzy dan ook 

ondersteund door meer kansen, tips en heldere feedback. 
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Opbouw & Structuur: Gynzy heeft eigen leerlijnen ontwikkeld die aan de basis liggen van de 

leeromgeving. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse vakexperts. 

Uiteraard sluiten deze aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en de referentiekaders taal en 

rekenen. 

Pedagogisch klimaat 
Wij werken op De Aquamarijn met een aantal regels en afspraken. Op de gang is het rustig en loop je 

gewoon. Op de trap lopen je aan de rechter zijde een voor een achter elkaar, je gaat respectvol met 

de spullen van school en van andere kinderen om en je komt op tijd.  

 
Elke klas heeft ook zijn eigen klassenregels, waar leerlingen zich aan moeten houden. In elke klas 

gelden de onderstaande regels. 

 

 We luisteren naar de juf, de meester en elkaar 

 We houden onze handen bij onszelf 

 We hebben respect voor anderen en hun eigendommen 

 We letten op onszelf en we helpen elkaar 

 We hebben plezier met elkaar 

Daarnaast kan de groep ook nog zijn eigen regels daar aan toevoegen.  

Omgangs- en gedragsregels  
Op De Aquamarijn hanteren we de onderstaande omgangs- en gedragsregels:  

 
Omgangsregels 
• luisteren wij naar elkaar en geven elkaar de ruimte een boodschap duidelijk te maken; 
• accepteren wij elkaar en mag er verschil zijn tussen mensen; 
• helpen wij elkaar daar waar wij kunnen en waar dat gevraagd wordt; 
• gehoorzamen kinderen aan volwassenen; 
• werken en doen wij dingen samen en sluiten niemand buiten. 

 

Gedragsregels 

• We gebruiken wij geen schuttingtaal, obscene gebaren, schreeuwen we niet en staan fysieke 

daden ten opzichte van anderen niet toe;  

• We gaan wij zorgvuldig met eigen spullen en die van anderen om en verzorgen we onze 

leefomgeving;  

• We lossen wij ruzies, conflicten en meningsverschillen op door met elkaar in gesprek te gaan;  

• We roddelen wij niet over anderen (ook niet via sms, chatten e.d.) en praten wij eerlijk en 

rechtstreeks tot de betrokkene;  

• We accepteren wij geen pestgedrag;  

• We noemen wij elkaar bij de naam en gebruiken geen bijnamen;  

• We zorgen we ervoor dat een conflict van anderen niet (verder) escaleert;  

• We zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze daden en kunnen wij daarop aangesproken 

worden;  

• We komen wij op tijd;  
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• We dragen we geen petjes, capuchons of andere hoofdeksels; 

        We hangen onze jassen en tassen op aan de kapstok; 

• We leveren onze telefoon aan het begin van de dag in bij de leerkracht; 

• We lopen, met of zonder begeleiding, rustig in het schoolgebouw;  

• Op de trap lopen we één voor één achter elkaar aan de rechter kant;  

• Het is het gewoon een ander te begroeten of gedag te zeggen;  

• We vinden we dat deze regels op school en daarbuiten gelden. 

 

Ontwikkeling sociale vaardigheden  
De ontwikkeling van de sociale vaardigheden en omgangsvorm ondersteunen wij door een 

combinatie van de methode Leefstijl en richten we ons er vooral op om onze leerlingen 

eigenaarschap te nemen door ze een van oplossingsgerichte denkwijze aan te leren. We gaan ervan 

uit dat je zelf invloed kunt hebben op onprettige situaties en emoties en dat je deze invloed kunt 

gebruiken om problemen met elkaar op te lossen. Leefstijl is een programma dat de ontwikkeling van 

sociale vaardigheden stimuleert. De lessen behorende bij het programma staan wekelijks in het 

lesprogramma.  

 

Doel van de lessen zijn: 

• Opbouwend sociaal gedrag bij kinderen stimuleren door oefening van vaardigheden als: 

communicatie, zelfdiscipline, omgaan met gevoelens, kritisch denken en verantwoord beslissingen 

nemen, probleem oplossen en keuzes maken. 

• Kinderen deze vaardigheden leren toepassen in contacten met vrienden, ouders en anderen en 

jongeren helpen  in hun ontwikkeling tot positieve betrokkenheid thuis, op school, bij vrienden en in 

de gemeenschap. 

• Het aanmoedigen van een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld gezond eten, lichaamsbeweging, 

goedslapen, middelengebruik). 

 

Tijdens de lessen wordt veel in groepjes gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere 

spelletjes, kringgesprekken, meerkeuze-opdrachten, rollenspellen en individuele opdrachten. De 

lessen kennen een thematische opbouw. In de thema's van Leefstijl wordt de nadruk gelegd 

op: 

 
• Positieve groepsvorming en een prettige sfeer in de klas 

• Ontdekken waar je goed in bent en zelfvertrouwen krijgen 

• Herkennen dat je je leven richting kunt geven 

• Omgaan met boosheid en leren ruzies zonder verbaal of lichamelijk geweld op te lossen 

• Het eigen maken van vaardigheden zoals leren luisteren, gevoelens uiten, de gevoelens 

van anderen begrijpen, nee zeggen en keuzes maken 

• Het voorkómen van ongewenst gedrag zoals pesten, vandalisme en stelen 

Maximale groepsgrootte 
Ieder kind heeft recht op kwalitatief onderwijs. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen 

hanteren wij als school een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. In sommige gevallen kan er 

wegens omstandigheden afgeweken worden van deze maximale groepsgrootte. Denk hierbij 
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bijvoorbeeld aan ziekte van leerkrachten, stamgroepen waarbij vanuit een combinatiegroep wordt 

gewerkt, doublure of een aanmelding vanuit een verhuizing van een gezin met meerdere kinderen. In 

deze gevallen wordt er altijd intern overlegd, waaronder met de personeelsgeleding van de MR of er 

van maximale groepsgrote af kan worden geweken.  

Het team 
Met ons team werken we dagelijks samen aan kwalitatief en eigentijds onderwijs. 

 Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2a Margrieta Margrieta Margrieta Enmely Enmely 

Groep 1/2b Irene Irene Irene Irene Rebecca 

Groep 1/2c Saskia Saskia / 
Rebecca 

Saskia Rebecca Saskia 

Groep 3a Aline Aline Aline Aline Aline 

Groep 3a Lieke Lieke Lieke Loraine Loraine 

Groep 4 Denise Denise Denise Denise Denise 

Groep 5 Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle 

Groep 6/8 Monique Monique Shanna Shanna Shanna 

Groep 7/8 Ilja Ilja Ilja Ilja Ilja 

Verwerkingslokaal 
6/7/8 

Sharda Sharda Sharda Sharda Margreet 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs  

Coördinator Cultuur Margrieta Trip 

Interne Begeleiding Marieke van ‘t Riet 

Onderwijsondersteunend personeel 
 
 
* Opleiding Pabo ASG 

Heleen de Boer, Karin den Ouden, 
Margreet van Vliet, Sharda 
Kesarsing*, Enmely Nicholson*, 
Rebecca* 

Coördinator Brede school-activiteiten Zwany Bosch 

Coördinator  Activiteitencentrum  Linda Crouwel 

Conciërge Irma Schwab 

Administratie  Marina Janssen 

Unitleider 0-6 Karoline van Ingen 

Unitleider 7-14 Monique Koopman 

Directie Erik Verstegen 

Locatiemanager GO! Kinderopvang Karoline van Ingen 

 

Bestuur en organisatie 
De Aquamarijn valt onder het onderwijsbestuur van de Almeerse Scholen 

Groep (ASG). De ASG bestaat uit 40 basisscholen en acht middelbare scholen. 

Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor dat leerlingen naadloos 

kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Bestuur 
De voorzitter van het college van bestuur (verder in de tekst met bestuur aangeduid) heeft de 

algehele leiding over ASG. Hij wordt daarin bijgestaan door 3 clusterdirecteuren. De 
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clusterdirecteuren geven elk op hun beurt leiding aan de directeuren van een deel van de scholen die 

samenwerken binnen ASG. 

Bestuursbureau 
Het bestuursbureau van ASG ondersteunt de scholen en het bestuur. De medewerkers van het 

bestuursbureau maken beleid en voeren dit uit op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, ICT 

en huisvesting. 

Raad van toezicht 
De raad van toezicht van ASG wordt benoemd door de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht 

op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in alle scholen van ASG. 

Scholen 
De scholen van ASG werken samen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken door van elkaar 

te leren. Praktische dingen doen we ook samen. Bijvoorbeeld personeelszaken, inkoop en 

ICT. Zo halen met elkaar het beste uit onze medewerkers en onze middelen. 

De plannen, procedures en regels 
Uw school heeft drie belangrijke documenten waarin u informatie vindt over de visie op onderwijs, 

het profiel van de school, de doelstellingen, opbrengsten en praktische informatie voor u als ouder. 

Deze documenten zijn online te bekijken op de website van de school. Aan de hand van deze 

documenten legt de school verantwoording af aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de 

ouders. 

1. Schoolplan 
In het schoolplan vindt u de hoofdlijnen van het beleid van de school. Het schoolplan wordt eens in 

de vier jaar geschreven en bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het 

kwaliteitsbeleid. Naast deze thema’s heeft de school specifieke doelstellingen opgenomen. Het 

schoolplan geeft daarmee inzicht in de door de school gemaakte keuzes. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het onderwijsprogramma en de bijzondere voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met 

specifieke behoeften. De doelen vanuit het schoolplan worden elke jaar vertaald in het jaarplan. 

2. Schoolgids 
De schoolgids waarin u nu leest.  

3. Jaarverslag 
Aan het begin van elk schooljaar (rond november) verschijnt een jaarverslag. Hierin beschrijft de 

school het schooljaar en rapporteert zij over de bereikte resultaten naar het bestuur van ASG en naar 

de medezeggenschapsraad van de school. 
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Aanmelden, verhuizen en overstappen 

Aanmelden 

Uw kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. 

Als het kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, wordt u door de 

school uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern 

begeleider. Doel van het gesprek is naast kennismaking om zoveel 

mogelijk van uw kind te weten te komen zodat we uw kind zo goed 

mogelijk kunnen laten instromen en begeleiden. De school bepaalt vervolgens in welke klas uw kind 

wordt geplaatst. 

 

Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, alvast 3 dagdelen komen wennen aan de school, de 

leerkracht en de klasgenootjes. Hierover kunnen tijdens het intakegesprek gelijk afspraken worden 

gemaakt. 

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw 

kind 5 jaar wordt. 

Verhuizen 

Als u gaat verhuizen en uw kind gaat naar een andere school, meldt dit dan op tijd bij de directeur 

van uw school. De directeur verzorgt de informatie voor de nieuwe school via het onderwijskundig 

rapport. Het is gebruikelijk dat er contact is tussen de nieuwe school en de oude school om de 

overgang voor uw kind zo soepel mogelijk te laten gaan.  

Als u na een verhuizing in Almere komt wonen, kunt u uw kind(eren) op de Aquamarijn inschrijven. 

Met het bewijs van inschrijving van de nieuwe school, schrijft u zich uit bij de oude school. Deze school 

zal het onderwijskundig rapport opsturen of aan u meegeven met informatie over de tot dan toe 

aangeboden leerstof en de schoolvorderingen van uw kind. 

Overstappen 

U kunt uw kind niet halverwege het schooljaar uitschrijven en vervolgens inschrijven op een andere 

basisschool in Almere. De basisscholen van ASG hebben afgesproken om in de loop van een 

schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen. Doel van deze afspraak is de continuïteit van 

het leerproces en het klimaat in de groep te garanderen. Uitzonderingen hierop vormen: een 

verhuizing of een medische indicatie. 

 

Time out, schorsing en verwijdering 
Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school gelden, dan kan de school 

hierop reageren met een opvoedkundige maatregel of een ordemaatregel.  

Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te 

bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de 

leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijk handelen. Dit betekent dat opvoedkundige 

maatregelen door een leerkracht aan een leerling kunnen worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld een 

time-out, een leerling na laten komen of een leerling straf geven. 

Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ordemaatregelen. Voordat de school 

ordemaatregelen neemt, zijn er vooraf gesprekken met de leerling en ouders. Doel is natuurlijk 

ordemaatregelen te voorkomen. Een ordemaatregel raakt de rechtspositie van de leerling. Daarom 
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kan alleen het bevoegd gezag een ordemaatregel opleggen. De maatregelen zijn in oplopende mate 

van zwaarte schorsing of verwijdering. 

 
Voordat het zover komt, zullen de leerling en ouders uitgenodigd worden door het bevoegd gezag en 

worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. De ouders kunnen hier, binnen zes weken na 

dagtekening, een bezwaarschrift tegen indienen bij het bevoegd gezag, de Geschillencommissie 

passend onderwijs of het College voor de rechten van de mens (bij discriminatie op grond van een 

handicap of chronische ziekte).  

 
Voor alle gronden van verwijdering geldt dat het bevoegd gezag slechts definitief tot verwijdering 

over kan gaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten.  

Dit betekent dat het bevoegd gezag een resultaatsverplichting heeft en op zoek moet gaan naar een 

andere school voor de te verwijderen leerling. Kan het bevoegd gezag geen andere school vinden, 

dan kan het bevoegd gezag het definitieve verwijderingsbesluit niet nemen.  

 

Schoolvakanties 
Het actuele vakantierooster van de scholen vindt u op de website van de school.   
 

Verlof & Verzuim 

Verlof 

Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland 

verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste 

dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt. Het 

aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. 

De directeur van de school is degene die verlof tot 10 dagen, binnen strenge 

regels, wel of niet toekent. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen 

wordt door leerplicht beslist. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de 

verlofwijzer van de gemeente Almere.  

Verzuim 

Als uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, is de school verplicht dit te melden 

bij de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder. Per 1 

januari 2017 heeft de gemeente het zogenaamde Verzuimloket ingesteld.  

 

Inspraak, ouderbijdragen en beheer 

Medezeggenschapsraad 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een 

medezeggenschapsreglement. De raad heeft twee soorten bevoegdheden, instemming en advies. In 

het reglement is vastgelegd welke onderwerpen het betreft. Zo heeft de MR bijvoorbeeld 

instemmingsbevoegdheid op het schoolplan en de schoolgids. De MR bestaat uit medewerkers van 

de school en ouders van de school. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene 

zin: de personele formatie, de schoolorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van 

gebouwen en pleinen.  

http://aquamarijn.asg-almere.nl/division-01/vakanties-en-studiedagen
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Wat de medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) op niveau van het bestuur. Beleid dat de hele ASG aangaat, legt het 

bestuur voor aan de GMR voor advies of ter instemming. 

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden rechtstreeks gekozen door de 

leden van de medezeggenschapsraden, maar hoeven niet perse lid te zijn van een van de 

medezeggenschapsraden. De GMR heeft net als de medezeggenschapsraad medewerkers en ouders 

als leden.  

Ouderbijdrage  
Vanuit de overheid is bepaald dat de school verplicht is 

schoolactiviteiten toe te voegen aan het normale lesrooster. 

Deze activiteiten, zoals het Sinterklaas-, kerst- en het lentefeest 

dienen bekostigd te worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Dit geldt ook voor onder andere de excursies, voorstellingen, 

gastlessen en koningsdag. De MR gaat in samenspraak met de 

OP over hoogte van de bijdrage en bestemming van het geld.  

De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is: 
Voor het eerste kind  € 25,- 
Voor het tweede kind  € 22,50 
Voor alle extra kinderen € 20,- 

 

De ouderbijdrage is dan wel vrijwillig, maar voor de school noodzakelijk om de diverse activiteiten 

waarvoor de school geen vergoeding krijgt te kunnen bekostigen. 

 

De uitgaven vanuit de ouderbijdrage worden gedaan op basis van een jaarlijks plan dat opgesteld 

wordt door de ouderraad en/of oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De ouderraad en/of 

de oudergeleding van de MR verantwoordt jaarlijks de inkomsten en uitgaven in het jaarverslag.  

 

De administratie van de ouderbijdrage wordt uitgevoerd door de administratie van de school of door 

een vrijwillige ouder. De schooldirecteur is belast met de interne controle op de inkomsten en 

uitgaven. De externe controle wordt uitgevoerd door de financiële administratie van ASG. Doel van 

deze werkwijze is te borgen dat de middelen besteed worden aan de zaken waarvoor ze bedoeld zijn. 

Ouderparticipatie 
Naast de medezeggenschapsraad maken meer raden of 

commissies met ouders deel uit van het actieve IKC-leven, 

bijvoorbeeld: IKC-raad, het ouderpanel en de verschillende 

activiteiten commissies.  

 

De IKC-raad 
De IKC-raad is een overlegorgaan met als doel om de samenwerking  tussen alle geledingen binnen 
het IKC goed te laten verlopen en te versterken. Binnen de IKC –raad neemt een afvaardiging van de 
MR, de OC en het OP zitting. Zij komen ca. 4x per jaar bij elkaar om in de breedte van het IKC mee te 
denken over de ontwikkeling. 
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De oudervereniging 

Iedere ouder van IKC De Aquamarijn is automatisch lid van de oudervereniging De Aquamarijn. Deze 

oudervereniging wordt gecoördineerd door het ouderpanel(OP). Dit ouderpanel bestaat uit twee 

ouders vanuit school, één ouder vanuit de opvang, één teamlid van school en een teamlid van de 

opvang. Dit panel heeft een coördinerende  taak voor de verschillende activiteitencommissies. Een 

afvaardiging neemt zitting in de IKC-raad en functioneert wanneer nodig als klankbord voor de MR 

(school) en de OC (opvang).  

 

De school kan altijd ouders gebruiken om mee te helpen tijdens schoolreisjes, sportdagen of andere 

activiteiten. Op de Aquamarijn heeft iedere groep een klassenouder. Als er, bij welke gelegenheid 

dan ook extra hulp van de ouders nodig is in de klas, dan komt de klassenouder in actie om het een 

en ander te regelen. Bij jaarlijkse feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en jaarlijks 

terugkerende activiteiten waarbij veel hulp van ouders nodig is, schakelt de klassenouder andere 

ouders van de groep in voor hulp. De leerkracht benadert aan het begin van het schooljaar één of 

meer ouders om te vragen dat betreffende schooljaar groepsouder te willen zijn.  

 

Klachten 
Als u niet zo tevreden bent over de gang van zaken op de school van uw kind, of u krijgt te weinig 

reactie op uw vraag, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon van de school. De interne 

contactpersoon van de Aquamarijn is: Marieke van ‘t Riet. 

 

De ASG beschikt over een eigen klachtencommissie waar o.a. ouders en personeelsleden terecht 

kunnen wanneer zij een klacht over een persoon binnen de Almeerse Scholen Groep willen indienen. 

Voor de verder informatie over de klachtenregeling verwijzen we u door naar de website 

https://www.asg.nl/klachten. 

 
Schooltijden en buitenschoolse activiteiten 
Onze schooltijden  

maandag: 08.30 – 14.00 uur  

dinsdag: 08.30 – 14.00 uur  

woensdag: 08.30 – 14.00 uur 

donderdag: 08.30 – 14.00 uur  

vrijdag:  08.30 – 14.00 uur  

 
Buitenschoolse activiteiten 
Elke middag organiseren we naschoolse activiteiten onder de naam Aquatief. Het programma-

aanbod is iedere dag anders en bestaat uit onder andere knutselen, sporten, kokkerellen, 

streetdance, spellen enz. Eens in de 6 à 8 weken ontvangen de kinderen een nieuw 

programmaoverzicht.  Voor de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Meer informatie kunt 

u verkrijgen via onze coördinator Zwany Bosch.  
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Verzekeringen 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Onze WA-verzekering dekt schade aan derden tijdens schooltijd door 

toedoen van uw kind, vrijwilligers of medewerkers van de school. De 

aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school, als mensen die 

voor de school actief zijn, zoals bestuursleden, medewerkers of 

vrijwilligers, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 

handelen. 

 

 

Er zijn twee belangrijke punten waarmee u rekening moet houden. 

1.   Allereerst is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens 

de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor 

school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 

 

Voorbeeld 

Tijdens de gymnastiekles wordt een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en 

de bril is kapot. In dit geval is géén sprake van verwijtbaar handelen door de school en valt de schade 

niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt geen schade vergoed. 

 
2.   Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf 

verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Ongevallenverzekering 

De ongevallenverzekering is een aanvullende verzekering en dekt tot een half uur voor en een half 

uur na schooltijd het risico op ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en 

omgekeerd en tijdens het verblijf op school en bij activiteiten buiten de school die in schoolverband 

en onder toezicht plaatsvinden. Deze ongevallenverzekering geldt voor leerlingen, vrijwilligers en 

medewerkers van onze scholen. 

 

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 

de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld vergoeding van het eigen 

risico bij uw zorgverzekeraar). Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril, jas, fiets enzovoorts 

valt niet onder de dekking. 
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Overige afspraken op school 

Sponsoring 

Sponsoring is een manier om extra geld te krijgen. Geld voor activiteiten of voor het aanschaffen van 

nieuwe middelen. Een sponsor verlangt een tegenprestatie. 

Bij de besluitvorming over een sponsorvoorstel is de medezeggenschapsraad betrokken. De criteria 

waaraan sponsoring moet voldoen: 

 sponsoring is verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

school; 

 sponsoring is in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen; 

 sponsoring brengt de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar; 

 sponsoring beïnvloedt niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs, of is in 

strijd met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt; 

 het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen; 

 in lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete of expliciete) reclame voorkomen. Er mag 

geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. 

 

Mocht u een klacht hebben over de inhoud van de sponsoring dan kunt u die richten aan de Reclame 

Code Commissie. 

Dieren in school 

Omdat sommige leerlingen geen zoog- en/of gevederde dieren verdragen, is het 

houden van deze dieren in school niet toegestaan. Met uitzondering van 

hulphonden en dieren waarover les wordt gegeven, mogen dieren ook de school 

niet in.  

Foto- en videoregeling 

Als u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind(eren) staan, maakt u dit kenbaar bij 

de schooldirectie. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, kan een van uw kind op school gemaakte foto 

gepubliceerd worden. Als foto’s gebruikt worden door de school noemen we de namen van de 

kinderen niet. 

In de klas kunnen video-opnamen worden gemaakt. Bij feesten en vieringen komt dat voor. En soms 

is een opname bedoeld voor studiedoeleinden.  

Rookverbod 

In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. Ook op het schoolplein mag niet worden gerookt. In 

de omgeving van de school is roken ongewenst. 

(Gedrags-)regels en afspraken op onze school 

Voor de veiligheid maken wij met de kinderen ondermeer afspraken met betrekking tot het ‘verkeer’ 

in de school en op de schoolpleinen, wat wel en niet is toegestaan in de klas, toiletregels en 

afspraken ten aanzien van computergebruik.  
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Afwezigheid van leerkrachten 

Als een leerkracht zich ziekmeldt of om een andere reden niet aanwezig 

kan zijn, dan bekijken wij of wij iemand vanuit onze eigen sterkte of 

binnen het netwerk van de school kunnen inzetten. Is er niemand 

beschikbaar, proberen wij via de invallerspool een invaller te regelen en in 

te zetten.  

 

Soms komt het voor dat alle invallers bezet zijn, dat is lastig. Wij zullen 

daardoor genoodzaakt zijn met eigen personeel te schuiven, en eventueel 

groepen te verdelen. Ook is het mogelijk dat wij onderwijsassistenten inzetten om te groep te 

vervangen (met toezicht van een aangewezen personeelslid). Wij proberen te voorkomen dat wij 

kinderen naar huis moeten sturen. Dit is een noodmaatregel. Wij hopen dat wij er slechts in uiterste 

gevallen toe zullen moeten overgaan. 

 

Een dag thuis zijn, of naar huis gestuurd worden, gebeurt nooit meer dan een dag achter elkaar. De 

kinderen worden altijd de dag daarop weer op school verwacht. Als wij een dag van tevoren weten 

dat er de volgende dag geen oplossing is, krijgen de ouders hierover via Mijnschoolinfo bericht. 

Daarin wordt altijd een oplossing binnen schoolverband aangeboden. 

Medisch handelen 

Het kan voorkomen dat uw kind op school medicatie moet gebruiken. Wij zijn daar niet in alle 

gevallen automatisch toe in staat. In voorkomende gevallen vullen we met een verklaring ”medisch 

handelen” op , welke door u en ons ondertekend moet worden.  

 

Halen en brengen 

De deur gaat iedere morgen om 8.20 uur open. Wij verzoeken u dringend 

ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn en dat u ook op tijd 

het lokaal weer verlaat zodat de leerkracht om 8.30 uur met de lessen kan 

beginnen. Als de kinderen binnenkomen, is de leerkracht er in eerste 

instantie voor de kinderen. Het is dan ook niet het juiste moment om 

schoolse zaken met hem/haar te bespreken. Beter is het om dat na 

schooltijd te doen of om een aparte afspraak te maken.  

 

Bij het ophalen van de kinderen verzoeken wij de ouders buiten te wachten, tot de lessen zijn 

beëindigd. De leerlingen van de worden door hun leerkracht naar buiten gebracht bij de in/uitgang. 

Fietsenbeleid 

Veel kinderen komen met de fiets naar school. Het stallen van de fiets in de daarvoor bestemde 

fietsenrekken gebeurt geheel voor eigen risico. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele 

schade aan de fiets van uw kind. Daarom is het verstandig alleen op de fiets te komen als dat echt 

noodzakelijk is. Kinderen die op loopafstand van de school wonen, kunnen hun fiets beter thuislaten. 

Op het schoolplein mag niet worden gefietst. 
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Ziekte- en afwezigheidsmeldingen 

Het kan voorkomen dat een kind niet naar school kan gaan. Bijvoorbeeld omdat het ziek is of 

plotseling naar de dokter of tandarts moet. Wij vragen u dit vóór aanvang van de school telefonisch 

(niet per email) te laten weten. Wij hoeven ons dan niet ongerust te maken over het wegblijven van 

uw kind. De medewerker zorgt ervoor dat de leerkracht op de hoogte wordt gesteld. 

Wanneer uw kind ziek is, kan de school om het verpleegadres van het kind vragen. Dit i.v.m. de 

verantwoording aan de leerplichtambtenaar. 

Gezonde pauzehap en lunch 

De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te 

drinken. Dat is belangrijk om het vol te houden tot de middagpauze. 

Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Geef daarom 

iets mee wat niet te groot is en niet teveel calorieën bevat. 

 

We willen op alle dagen gezonde pauzehappen, dranken en lunchpakketten stimuleren. We gaan 

daarbij uit van het volgende:  

 

WEL: fruit, groente en brood  

WEL: water, een beker (of pakje) drinken met halfvolle zuivel en ongesuikerde dranken.  

Trakteren op school  

Een leuk onderdeel van een verjaardag is dat een kind mag trakteren op school nadat het is 

toegezongen door de hele klas. Kinderen mogen hun hele klas trakteren. Daarna mogen ze de 

klassen langs. Zij krijgen een mooie kaart met alle handtekeningen van de teamleden. 

 

Wij verzoeken de ouders om gezonde en bescheiden traktaties te laten uitdelen door hun 

kind(eren). Er zijn veel gezonde tussendoortjes. Allerlei soorten fruit en groente. Op internet zijn veel 

suggesties te vinden om aantrekkelijke groente- en fruittraktaties te maken! Er zijn ook andere 

alternatieven voor groente en fruit die prima kunnen. Denk bijvoorbeeld aan rozijnen, ontbijtkoek, 

rijstwafel of soepstengel.   Een traktatie is een aardigheidje, het hoeft niet iets groots of een flinke 

hap te zijn. Het hoeft ook niet ‘dubbel’ te zijn, één ding is genoeg.  

 

Denk ook eens aan niet eetbare traktaties. Je kunt kinderen ook blij maken met bijvoorbeeld een 

stuiterbal, stickers, kleurboekje, knikkers, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de 

traktatie er leuk uitziet. 

Hoofdluiscontrole 

De kinderen worden de week na elke schoolvakantie gecontroleerd op 

hoofdluis. Als er hoofdluis wordt aangetroffen bij een kind, wordt dit gemeld 

aan de ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling om verdere 

besmetting te voorkomen. Preventief kunnen zij bijvoorbeeld wekelijks het 

haar van hun kinderen controleren op hoofdluis of neten. Als hoofdluis is 

geconstateerd bij een kind worden andere ouders gewaarschuwd.  
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De school van uw kind: onderwijs en ondersteuning 

Inspectie van het Onderwijs 

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen worden 

regelmatig bezocht door een inspecteur. De rapporten van de onderwijsinspectie over de kwaliteit 

van een school zijn openbaar en worden op de website van de Inspectie www.onderwijsinspectie.nl 

gepubliceerd. 

Eindtoets-resultaten en uitstroomgegevens leerlingen VO 
Scores Eindtoets 2016 

Cito 
2017 
Cito 

2018 
IEP 

2019 
IEP 

Landelijk 
gemiddelde 

533.9 535.1 77.6 81 

Schoolscore 
zonder correctie 

530.2 528.8 76.9 76,4 

Schoolscore  met 
correctie 

   79 

 

Het resultaat op de IEP eindtoets is met alle leerlingen meegeteld uitgekomen op 76,4. Er zijn 4 
leerlingen die vanwege een lagere intelligentie uit de resultaten gehaald mogen worden. Hierdoor 
komen we uit op een score van 79. Omdat het wegingspercentage op de Aquamarijn op 18% ligt, 
betekent het dat we een ondergrens mogen hebben van 77,2. Dat betekent dus dat we dit jaar de 
normscore wederom behaald hebben. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er veel ingezet om de didactische achterstanden die de 
leerlingen in de voorgaande jaren hadden opgelopen in te halen. Door middel van doordachte 
herstelplannen is het gehele jaar planmatig en systematisch gewerkt aan het herstel. Ca. 80% van de 
achterstanden is door middel van deze inzet teruggedrongen naar het niveau wat bij de leerling past. 
In het schooljaar 2019-2020 zullen deze herstelplannen voor de overige leerlingen nog een vervolg 
krijgen.  
 
 
 

Verwijzingen 
voortgezet 
onderwijs 

2015 
 

12 lln. 

2016 
 

18 lln. 

2017 
 

18 lln. 

2018 
 

29 lln. 

2019 
 

33 lln. 

VWO 1 5 3 4 3 

Havo - 3 3 8 9 

TL 5 2 1 10 6 

KBL 1 5 7 1 3 

LWA KBL 4 - - 3 5 

BBL - 2 2 - 1 

LWA BBL - 1 2 2 5 

Pro - - - - 1 

Anders 1 
(OPDC) 

- - 1 
(verlenging) 

- 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Door middel van onze leerlingprofielen, welke drie keer per jaar worden geëvalueerd en 
geanalyseerd, zijn wij in staat om ons onderwijs veel beter af te stemmen dan dat in het verleden het 
geval was. Hierdoor en door een scherpere toetsing vanuit het MT, zullen dergelijke didactische 
achterstanden in de toekomst niet meer mogelijk zijn. 

Leerlingvolgsysteem 

In het leerlingvolgsysteem staan resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Observaties door 

leerkrachten staan ook in dit systeem. De Aquamarijn gebruikt hiervoor Esis. 

Naast het bijhouden van de vorderingen voor rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling 

brengt het leerlingvolgsysteem de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart. Deze 

informatie wordt gebruikt om onderwijs, op maat, af te stemmen op uw kind. 

Daarnaast geeft het een beeld van de (ontwikkeling van de) werkhouding. De gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem worden gebruikt tijdens gesprekken met ouders en de informatieoverdracht naar 

het voortgezet onderwijs. 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders zijn een onmisbare schakel in de leerontwikkeling van hun kind. 

Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van uw kind, is het 

belangrijk dat we elkaar regelmatig van informatie voorzien: over 

leefregels, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind, zijn of haar thuissituatie, etc.  

 

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij 

leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de 

opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en 

de ervaring van ouders.  

Gescheiden ouders 

Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun kind(eren). Soms 

heeft maar één van de ouders het ouderlijk gezag1. In dat geval is de ouder met het ouderlijk gezag 

wettelijk verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke gebeurtenissen en 

ontwikkelingen van hun kind(eren) op school. Indien er sprake is van een slechte communicatie 

tussen de gescheiden ouders is de school wettelijk verplicht om de niet met het ouderlijk gezag 

belaste ouder op verzoek informatie te geven. 

Communicatie tussen school en ouders 

Om het contact tussen ouders en school te bevorderen, staat ons een aantal middelen ten dienste: 

 SchoolpraatApp 

Met de SchoolpraatApp heeft u via een eigen Aquamarijn App altijd en overal toegang tot 

alle schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft. Er is nooit meer informatie 'zoek’: de 

informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in 

de SchoolpraatApp. 

                                                           
1 De ouder met ouderlijk gezag neemt onder meer de beslissing over de verzorging en opvoeding van het kind 
en heeft het bewind over zijn of haar vermogen. Het ouderlijk gezag wordt normaal door beide ouders 
uitgeoefend. 
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 De Aquamarijn heeft een eigen Facebook- en Instagramaccount. Via deze pagina wordt u op 

de hoogte gehouden van komende activiteiten en de belangrijke gebeurtenissen. 

 

 De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per maand, gedurende het hele schooljaar. Deze wordt 

digitaal via de SchoolpraatApp verzonden.  

 

 Informatiekalender 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin via de SchoolpraatApp. In de jaargids 

worden alle relevante zaken voor dat betreffende schooljaar opgenomen. Ook deze gids is 

online het hele schooljaar beschikbaar. De Jaargids kunt u ook raadplegen via 

www.aquamarijn.asg.nl   

 

 Informatiescherm in de school 

In de school hangt een groot informatiescherm, waarop de meest actuele informatie staat. 

Ook is er een doorlopende presentatie, d.m.v. foto’s of film, te zien van actuele activiteiten.  

 

 Website:  www.aquamarijn.asg.nl  

De website is bedoeld als presentatie van onze school voor bestaande ouders, eventueel 

toekomstige ouders en andere belangstellenden. Alleen de algemene informatie is hierop te 

vinden.  

Informatie over uw kind  
Als ouder betrekken wij u op verschillende manieren bij het schoolleven en de ontwikkeling van uw 

kind: 

Algemene IKC-informatiemarkt 

Tijdens deze middag, aan het begin van het schooljaar, wordt u door de MR 

en OR geïnformeerd over wat zij het afgelopen schooljaar hebben gedaan 

en de speerpunten voor het huidige schooljaar. Na dit officiële gedeelte 

nemen de leerkrachten en de kind(eren) u mee in wat zij het aankomende 

schooljaar met de groep en als IKC gaan doen.  

 

Oudercontactmomenten 

Vier keer per jaar biedt de school u de gelegenheid om de ontwikkeling van uw kind uitvoerig te 

bespreken. In het begin van het jaar (september) zijn er de startgesprekken. In die gesprekken gaan 

de ouders aan de leerkracht vertellen wie hun kind is, zodat de leerkracht een goede start kan 

hebben met de leerling. 

In november, maart en juni/juli zijn er ouder(kind)gesprekken. Natuurlijk kunt u altijd tussendoor, als 

de omstandigheden rond uw kind daartoe aanleiding geven, met de leerkrachten een afspraak 

maken. Ook komt het voor dat ouders door ons, tussentijds, op school worden uitgenodigd. 

http://www.aquamarijn.asg.nl/
http://www.aquamarijn.asg.nl/
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Formatieplan en groepsverdeling 

In het laatste deel van het schooljaar gaat de directie van de school zich intensief bezighouden met 

het formatieplan. Dat betekent dat aan de hand van de leerlingenaantallen en volgens de door de 

overheid opgelegde normen, het aantal groepen voor het komende schooljaar en de bemensing van 

die groepen worden vastgesteld.  

 

De formatie voor ieder schooljaar wordt in grote mate bepaald door het aantal leerlingen. Om de 

formatie ‘sluitend’ te maken, kan het soms nodig zijn dat er impopulaire maatregelen genomen 

moeten worden. Groepen worden soms herverdeeld en bijeengevoegd of er moeten combinaties 

van groepen gemaakt worden. Wij zijn ons er van bewust dat deze maatregelen in bijna alle gevallen 

een grote impact kunnen hebben op kinderen, leerkrachten en ouders.  

Gezondheidsonderzoek 

Jaarlijks worden de leerlingen uit de groepen 2 en 7 uitgenodigd voor een preventief 

gezondheidsonderzoek door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 

Logopedie 

Op de Aquamarijn is het mogelijk om met de Praatmaat Groep logopedische therapie te volgen. 

Gebleken is dat het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt om dit nog na schooltijd  

te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. De logopedie kan op 

deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. 

 

De Praatmaat Groep verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied 

van spraak, taal, stem en gehoor op school. De behandeling vindt plaats in een ruimte in de school, 

die is aangepast voor de logopedische behandeling. De logopedisten zijn allen kwaliteitsgeregistreerd  

en allround opgeleid. Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of 

specialist. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website : 

www.depraatmaatgroep.nl   

 
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Uiteraard kunt u altijd geheel vrijblijvend voor vragen of informatie bij onze logopedist terecht. 

Ergotherapie 

Op de Aquamarijn is ook een ergotherapeute wekelijks aanwezig. Zij behandelt kinderen die moeite 

hebben met het uitvoeren van alledaagse handelingen. Dit kan ontstaan door verschillende 

problemen, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of ziekte. Het doel van ergotherapie is 

kinderen zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te leren voeren, waardoor zij meer 

grip kunnen ontwikkelen op hun situatie en omgeving. De ergotherapeut zet haar kennis en 

creativiteit in om samen met de kinderen te werken aan een oplossing. Waar nodig kan zij daarbij 

adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen.  Hierbij is nauw overleg en samenwerking met u als 

ouders/verzorgers en andere betrokkenen (de leerkracht) zeer belangrijk. 

 
 

 

 

http://www.depraatmaatgroep.nl/logopedie-almere
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Mogelijke hulpvragen zijn: 

o Mijn kind heeft moeite met het plannen van zijn of haar schooltaken. 

o Mijn kind heeft moeite met knippen/ plakken, veters strikken, eten snijden of een andere fijn 

motorische taak. 

o Mijn kind heeft moeite met zichzelf aan-uit te kleden, te wassen of een andere zelf 

verzorgingsactiviteit. 

o Mijn kind heeft moeite met zich te concentreren waardoor zijn of haar functioneren op 

school achteruitgaat. 

o Mijn kind heeft moeite met het meedoen tijdens groepsactiviteiten. 

 

Heeft uw kind een vraag die hier niet bij staat? U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de 

ergotherapeut en het probleem voorleggen. De ergotherapeut kan in kaart brengen of ergotherapie 

een mogelijke oplossing kan bieden.  

Orthopedagoog  

Soms komt het voor dat de hulpvraag van een kind groter is dan de kennis/mogelijkheden van de 
school reiken. De reguliere trajecten zijn voor deze kinderen vaak te langdurig en daardoor niet 
effectief. Voor deze kinderen hebben wij op maandag en donderdag een orthopedagoog In school. 
De orthopedagoog is een specialist die zich richt op kinderen met een dergelijke hulpvraag. Deze 
hulpvragen zijn van verschillende aard. Denk bijvoorbeeld aan een mentale of fysieke beperking, 
maar ook aan leerproblemen, gedragsproblemen of een vervelende thuissituatie. 
 
Een orthopedagoog analyseert, adviseert en begeleidt het kind en de ouders indien er sprake is van 
een dergelijke hulpvraag. Doorverwijzing gebeurt altijd via de intern begeleider en in samenspraak 
met ouders.  

Passend onderwijs: ondersteuning in en rondom de school 
Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Dit is het idee achter passend 

onderwijs. Uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen 

vooropstellen. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of 

gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan op 

een gewone school in de eigen buurt en waar nodig met extra ondersteuning. We praten dan ook 

niet meer over zorgleerlingen, maar over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voor alle 

scholen geldt vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht.  

De school waar u uw kind aanmeldt, is verantwoordelijk voor het bieden van of zoeken naar een 

passende onderwijsplek. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Iedere school heeft in zijn 

school-ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden, grenzen en ambities zijn voor het 

bieden van passend onderwijs. Binnen Almere is met elkaar afgesproken wat iedere school aan 

basisondersteuning moet bieden. 

 

Alle scholen van ASG hebben in school een ondersteuningsteam bestaande uit: 

de intern begeleider(s), een expert vanuit passend onderwijs, jeugdverpleegkundige en een 

schoolmaatschappelijk werker. 
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De intern begeleider (ib’er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in leer- en 

gedragsproblemen en in ondersteuning van collega-leerkrachten bij het bieden van goed onderwijs 

aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanwege die ondersteunende en 

coördinerende taak wordt de ib’er ook wel zorgcoördinator genoemd.  

De expert is er om de school te ondersteunen bij de basisondersteuning en vragen over 

onderwijsbehoeften te beantwoorden en/of hulp te bieden bij het zoeken naar antwoorden.  

Talentenlab 
Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Er zijn diverse 

mogelijkheden om hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht 

op hebben, om alles uit ze te halen wat er in zit. Bij ASG is hiervoor het 

Talentenlab in het leven geroepen. Eén ochtend per week gaan hoogbegaafde 

kinderen naar het Talentenlab. Zij komen hier bij elkaar en krijgen de uitdaging 

die zij nodig hebben. Dit alles onder leiding van een daartoe opgeleide leerkracht. Het Talentenlab 

van ASG richt zich op de leerlingen uit de groepen vijf/zes en zeven/acht. 

Schoolmaatschappelijk werk 
Het is voor onze school mogelijk een beroep te doen op schoolmaatschappelijk werk. Het 

schoolmaatschappelijk werk richt zich op de relatie kind-school-ouders. Zij kunnen ondersteuning en 

verlichting bieden aan teams, leerkrachten en ouders bij problemen met kinderen, waarbij de 

oorzaken niet alleen binnen de school liggen. Het gaat erom dat belemmeringen worden 

weggenomen, die de ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden. Door de bestuurscommissie van 

het openbaar onderwijs is extra tijd beschikbaar gesteld voor het schoolmaatschappelijk werk. 

 

Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het zorgaanbod van onze school en is alleen 

toegankelijk via de intern begeleider van de school. Het kan dan ook voorkomen, dat ouders worden 

uitgenodigd voor een gesprek. Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen werken zijn 

schoolmaatschappelijk werkers aangesteld bij de GGD. De contacten tussen ouders en het 

schoolmaatschappelijk werk zijn altijd vertrouwelijk.  

VEILIG THUIS (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
 
Elke school heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens 

zorgt de school ervoor dat gebruik van een meldcode door de medewerkers is 

geborgd en dat de daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden. De 

meldcode beschrijft in 5 stappen wat een medewerker van een onze school moet 

doen bij vermoedens van geweld. 

 
De meldcode is gebaseerd op de volgende 5 stappen: 

1. in kaart brengen van de signalen; 

2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of 

het Steunpunt Huiselijk Geweld; 

3. gesprek met de leerling en/of ouders; 

4. weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling; 

5. beslissen: hulp organiseren of melden. 
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Naar het voortgezet onderwijs 

Primair onderwijs – voortgezet onderwijs  

Na groep 8 zet uw kind een volgende stap: het voortgezet onderwijs. 

Een belangrijke vraag is dan voor u: welke vorm van voortgezet 

onderwijs is het meest geschikt voor mijn kind? Om de overstap van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten 

verlopen, overleggen de basisschool en de scholen voor voortgezet 

onderwijs in Almere met elkaar. 

Schooladvies 

Alle scholen van ASG volgen hetzelfde stappenplan om tot een afgewogen oordeel te komen over de 

beste vervolgstap voor uw kind (het schooladvies). Zowel het sociaal-emotionele gedrag, de Cito- 

toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de ontwikkelingen door de jaren heen hebben invloed op het 

uiteindelijke schooladvies. Het advies van de basisschool is leidend voor toelating tot het voortgezet 

onderwijs. Het advies en de onderbouwing wordt met u besproken door de leerkracht van uw kind. 

Centrale eindtoets 
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht deel te nemen aan een centrale eindtoets. De score op 

deze toets speelt geen rol bij het opstellen van het schooladvies. Is de score op de eindtoets hoger 

dan het eerder gegeven advies, dan volgt heroverweging.  

Oriëntatie 
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor u en uw kind. Daarom is 

het niet alleen belangrijk dat uw school met een zorgvuldig advies komt, maar ook dat u zich goed oriënteert op 

een nieuwe school. Via een gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ (KJSA) 

informeren de Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs ouders en leerlingen van groep 7 en 8 

over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en het onderwijsaanbod dat de 

Almeerse scholen te bieden hebben. Vanaf dit schooljaar wordt er, naast de algemene website 

kiesjeschoolinalmere.nl, op VO-gastscholen een bijeenkomst georganiseerd om ouders nog beter 

voor te lichten over het VO in het algemeen en het onderwijsaanbod in Almere in het bijzonder. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt door de gastschool een plenaire presentatie gegeven. Daarnaast 

kunnen ouders informatie verkrijgen van alle VO scholen in Almere via de scholenmarkt en 

schoolpresentaties volgen van afzonderlijke VO scholen. 

Aanmelden 

Voor 1 maart moet uw zoon of dochter ingeschreven staan op een school voor voortgezet onderwijs.  

Kennismaken 

In de maand voorafgaand aan de zomervakantie gaat uw kind alvast een ochtend naar de school voor 

voortgezet onderwijs om kennis te maken en te wennen aan de nieuwe omgeving. 

Procedure 

o Aan het eind groep 6 en groep 7 wordt aan ouders en kind een voorlopig schooladvies gegeven.  

o In februari wordt het definitieve schooladvies aan ouders en kind meegedeeld. 
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Uiteraard zullen de leerkrachten van groep 8 door middel van lessen op school en de 

oudercontactavonden veel aandacht besteden aan de advisering. Namen en adressen 

 

Overige informatie  
 

IKC de Aquamarijn 

Bezoekadres:          

Meerveldplein 4 en 6 

1359 HM Almere 
 

Tel: 036-5317155 of 06-10 29 09 04 

E-mail: directie@aquamarijn.asg.nl               

Internet: www.aquamarijn.asg.nl 
 

Directeur: 

Dhr. E. Verstegen            
 

Clusterdirecteur: 

Mevr. A. Derkink 

Postadres: zie hieronder (bevoegd gezag) 
 

Bevoegd gezag: 

Almeerse Scholen Groep    

Tel: 036 5406363 
 

Bezoekadres:           

Randstad 20-31                  

1314BC Almere  

Postadres: 

Postbus 60276                

1320 AH Almere 

 

Vereniging Openbaar Onderwijs 

Postbus 1017 

1300 VG Almere 

tel : 036-5331500 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquamarijn.asg.nl/
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Inspecteur van het basisonderwijs  

info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl 

 

vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis) 

klachtenmelding over seksuele intimidatie,  

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: 

meldpunt vertrouwensinspecteur  

099-111 3 111(lokaal tarief)  

 

Leerplichtambtenaar 

Gemeente Almere  afd DMO 

Postbus 200 

1300 AE Almere 

tel: 036-5399911 -centrale- 
 

 

 

Vertrouwenspersoon school 

Marieke van ‘t Riet 
 

Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland 

Boomgaardweg 4 

1326 AC Almere 

tel: 08800-29920 

 

Stichting Passend Onderwijs 

Postbus 10183 

1301 AD Almere 

tel: 036-7670200 
 

bezoekadres: 

Grote Markt 2-1 (ingang Koopmanstraat) 

1315 JG Almere 

www.passendonderwijs-almere.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/

