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BESTE OUDERS/ VERZORGERS
Met deze kalender willen wij u praktische informatie geven 
die voor dit schooljaar van belang is. Zo bent u op de 
hoogte van de dagelijkse gang van zaken, de activiteiten, 
vakanties en vrije dagen. Bewaar de kalender goed! Hierin 
vindt u ook telefoonnummers, vakantiedata e.d. Naast de 
kalender hebben wij een digitale schoolgids. Als u liever een 
gedrukt exemplaar wilt, dan kunnen wij die op uw verzoek 
uitprinten. In de schoolgids vindt u informatie over ons 
schoolbestuur, de onderwijsinhoud en algemene (wettelijk 
verplichte) informatie over de school. U kunt de schoolgids 
downloaden vanaf onze website: www.ikc-hettalent.nl 
Daar vindt u ook deze kalender, foto’s, verslagen en de 
laatste nieuwtjes. Integraal Kind Centrum (IKC) Het Talent 
is een Oecumenische basisschool in Osdorp voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar. Ons team zorgt ervoor dat de kinderen 
graag naar school gaan en veel leren. We besteden op onze 
school veel aandacht aan een prettige sfeer en we hebben 
hoge verwachtingen van de kinderen. Het schoolteam pro-
beert om samen met de kinderen alles eruit te halen wat 
erin zit. Dat lukt alleen als kinderen met plezier naar school 
gaan. Op IKC Het Talent besteden we veel aandacht aan de 
manier waarop de kinderen binnen en buiten de school met 
elkaar omgaan. Onze school is een open school, waar ieder-
een welkom is die de uitgangspunten van de school respec-

teert. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, dan bent u 
van harte welkom bij de schoolleiding of de administratie.

Tot ziens bij op onze school!
Team IKC Het Talent.

Onderwijstijd 
Wij plannen elk schooljaar 940 uur in voor alle leerjaren. 
Daardoor gaan kinderen tenminste 7520 uur naar school, 
verspreid over 8 jaar, zoals de wet voorschrijft.

Onze school hanteert een continurooster, volgens het 
vijf-gelijke-dagen-model. De voorschoolleerlingen gaan elke 
week 5 dagdelen van 3 uur naar school. Dat is op jaarbasis 
540 uur.

Schooltijden schooljaar 2019-2020
Voorschool  1 en 3 ma t/m vr 08.20 uur -  11.30 uur.
  2 en 4 ma t/m vr 11.50 uur - 15.00 uur. 
Voor de voorschool openen we de deur ’s morgens om 8.20 
uur en ’s middags om 11.50 uur. 

Groep 1 t/m 8  ma t/m vrij 08.30 - 14.15 uur.
De groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 08.20 uur naar binnen, 
De lessen beginnen om 08.30 uur.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in het lokaal 
aanwezig is? Te laat komen is vervelend voor uw kind en 
storend voor de rest. Wij zijn verplicht om bij te houden 
welke kinderen te laat zijn.

 
  Aan het begin van het schooljaar, op 17 september, is er een persoonlijk kennismakingsgesprek met de leerkracht van 

uw kind. De leerkracht informeert u over de gang van zaken in de klas, de leerstof van dat jaar, klassenregels, huiswerk en 
specifieke afspraken. Van u hoort de leerkracht graag meer over uw kind. In dit gesprek wordt een basis gelegd voor een 
goed contact tussen ouders en leerkracht(en), zodat het een fijn en succesvol jaar kan worden!
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Groepsleerkrachten
Voorschool groep 1 en 2  Karin Keepe, Anneke Pfann en 

Claudia Fokké
Voorschool groep 3 en 4  Patricia Maatsen, Khaleda 

Shahab, en Sabrina Engbert
Groep 1/2a   Marjon v. Walstijn en  

Sylvia Rietveld
Groep 1/2b  Anita Meijer
Groep 1/2c   Mareth Miedema en 

 Annemieke Rensenbrink
Groep 3a  Rita Narain
Groep 3b  Carla Groen
Groep 4  Elli Draak en Kim Hissink
Groep 5    Cacharel Verweij en  

Roswitha  Smit
Groep 6  Hatice Cagman
Groep 7  Ai-Lan Cruden
Groep 8  Irma Bax en 
  Amrana Zaitouni
Bewegingsonderwijs  Dave Rietveld
Handvaardigheid,  
talentontwikkeling en  
coördinator     
ouderbetrokkenheid  Inge Ligtenberg

Leesspecialist  Mareth Miedema
Ondersteuner en  
taakspelcoördinator  Kim Hissink
Ondersteuner  Roswitha Smit
Onderwijsassistent    Seher Ersu, Hanane el Khalfi, 

Davina Wurtz en  
Fatima Ouaouirst 

Administratie  Hanane el Khalfi
Conciërge  Tiny Dulmus
Bouwcoördinatoren     Ilona de Boer (VS en 1/2)
  Kim Hissink (3 t/m 8)
Interne Begeleiding   Astrid Theulings 
Directeur  Tom Snelting
   
 
Directeur en bouwcoördinatoren vormen samen het 
 managementteam van de school en zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken. 

Vakantierooster 2019 – 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 
Kerstvakantie 21 december t/m 05 januari 
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 01 maart
Paasweekend 10 april t/m 13 april 
Meivakantie 25 april t/m 10 mei   
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 mei
Pinkstervakantie 30 mei t/m 07 juni 
Zomervakantie 04 juli t/m 16 augustus  

Studiedagen voor de leerkrachten
Vrijdag 18 oktober
Maandag             18 november 
Vrijdag           14 februari
Woensdag 20 mei
Vrijdag   19 juni
Donderdag  02 juli
Vrijdag 03 juli
Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

Feesten
Sinterklaas    donderdag  05 december 

(kinderen zijn om 11.45 uur vrij)
Kerstviering   woensdag  18 december

Vrijdag 20 december zijn de kinderen zijn  
om 11.45 uur vrij!

Paasviering  Donderdag  09 april
Afscheid groep 8   dinsdag 30 juni

Het SCHOOLTEAM
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MISSIE & VISIE
Missie
Onze school is een plek in de buurt waar kinderen, ouders 
en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd 
voelen. 
Het team zorgt ervoor dat kinderen graag naar school 
gaan en veel leren, zodat ze actief kunnen deelnemen aan 
een  dynamische maatschappij. Wij stellen hoge eisen aan 
 kinderen en verwachten veel van hen.

Wij hechten veel waarde aan een prettige sfeer.

Visie
We willen dat alle grote en kleine mensen in onze school op 
een goede manier met elkaar omgaan en respect hebben 
voor anderen. Respectvol en open omgaan met verschillen 
vanuit de oecumenische traditie is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. Wij werken voortdurend aan een veilige sfeer 
op school en in de klas, we zorgen voor orde en structuur.

Door een groot onderwijsaanbod op het gebied van taal, 
lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de 
kinderen vaardigheden waarmee ze hun plek in de maat-
schappij kunnen vinden. Tastbare en meetbare opbreng-
sten zijn van groot belang. We stellen hoge doelen voor de 
kinderen en ons zelf. Deze doelen bespreken we regelmatig 
met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We 
werken handelingsgericht en we hebben hoge verwachtin-
gen.

Door een breed en gevarieerd onderwijsaanbod helpen we 
kinderen met het ontwikkelen van hun talenten. We leren 
kinderen om hun talenten in te zetten, zodat ze beter kun-
nen leren en al hun mogelijkheden benutten.

Om dit waar te maken is samenwerking en verbondenheid 
nodig tussen kinderen, ouders en school. Samenwerken is 
zowel voor 

kinderen als voor leerkrachten waardevol. Zo kunnen we 
leren mét en van elkaar. 

Wij zien de ouder als educatief partner. Wij stimuleren dat 
ouders betrokken zijn bij school en bij het leren van hun 
kinderen. Voor de buurt willen wij als school een centrum 
van ontwikkeling en kansen voor kinderen zijn.

Motto
Kleurrijk & kansrijk!!!

Speerpunten
Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zal het 
schoolteam van IKC Het Talent zich komend schooljaar 
vooral richten op:
-  Ontwikkelen van de Amsterdamse Familieschool: 

Vasthouden, versterken en uitbreiden van de rol die de 
school heeft, ook in de buurt en in de samenwerking met 
anderen;

-  Vasthouden en versterken van de goede 
onderwijsresultaten, verbeteren waar dat nodig is;

-  Starten met een nieuwe onderwijsmethode voor de VVE 
(voorschool en kleuters)

-  Onderzoeken en waar nodig versterken van ons 
pedagogisch klimaat.
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SCHOOL 

RUIMTE VOOR GROEI

VISIE 
Op ouders als educatief partners
Het team van IKC Het Talent creëert een veilige omgeving voor ouders en kinderen om samen te werken en te leren. 
Het team is direct en duidelijk in wat zij van ouders verwacht, informeert en betrekt ouders bij het leren en ontwikkelen 
van hun kinderen. Ouders worden serieus genomen en zijn gelijkwaardige gesprekspartners.

De leerlingen van IKC Het Talent voelen zich veilig en gestimuleerd en worden op school en thuis uitgedaagd hun talen-
ten te ontwikkelen.

De ouders van IKC Het Talent begrijpen het belang van hun steun  bij het leren en ontwikkelen van hun kinderen en 
handelen er naar. Zij voelen zich bekwaam hun kinderen te helpen en zetten zich naar kunnen en vermogen in.

Team, ouders en leerlingen werken bewust samen aan een plezierige en positieve schooltijd. 

Communicatie met ouders
Wij maken gebruik van de Social Schools 3.0 App om met 
ouders te communiceren over nieuws in de school en 
de klas. Daarnaast gebruiken wij e-mail om ouders over 
individuele zaken te benaderen. Nieuwe ouders krijgen 
automatisch een aanmeldlink. U kunt deze ook opvragen 
bij de administratie.

Op 20 november worden de ouders uitgenodigd voor 
een voortgangsgesprek. Dit gaat vooral over de start 
van uw kind in de nieuwe klas: de resultaten, het 
samenwerken en de leerhouding. 
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Wilt u de school extra steunen met een hogere bijdrage, 
dan kan dat ook! Iedere euro die wij ontvangen, komt 
immers ten goede aan de vele activiteiten voor alle 
kinderen.

Heeft u een stadspas voor uw kind(eren)? Dan kunt 
u de ouderbijdrage (inclusief schoolreis) daarmee 
voldoen bij de administratie! Alleen voor het 
schoolkamp betaalt u dan €50,- zelf bij. 
U kunt de ouderbijdrage storten op 
Rabobankrekeningnummer NL50 RABO 0157976653 
onder vermelding van HetTalentactiviteiten 
ouderbijdrage + de naam van uw kind (eren) of 
contant betalen bij de administratie. 

Als u niet in staat bent de ouderbijdrage in 1 keer 
te betalen, dan kunt u langskomen om een regeling 
te treffen. In veel gevallen, zoals voor ouders met een 
minimuminkomen, zijn er mogelijkheden voor betaling 
van de ouderbijdrage door gebruik te maken van een 
subsidie. Wij helpen u hier graag bij! Ook de Ouder Kind 
Adviseur kan u hierbij helpen.

OUDERBIJDRAGE
OUDERBIJDRAGE  
SCHOOLJAAR 2019-2020
Onze school organiseert bijzonder veel extra activiteiten, 
zoals: de talentenmiddagen, het Sinterklaas-, Kerst- en 
Paasfeest, uitstapjes naar musea en theater, Artis, 
schooltuin- en zwemlessen, sport- en spelletjesdagen, 
de aankleding van de school, het afscheidsfeest van 
groep 8, attenties voor ouders en kinderen, de profijtklas, 
studiezalen, enzovoort. Het grootste deel hiervan bieden 
wij gratis aan. Maar aan veel uitstapjes, workshops en 
activiteiten, zijn wel degelijk kosten verbonden. Als school 
vragen wij daarom aan ouders een vrijwillige bijdrage.

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, zult u begrijpen dat wij 
deze activiteiten alleen met uw steun kunnen uitvoeren. 
Vanaf dit schooljaar vragen wij u een richtbedrag van 
€17,50, exclusief schoolreis/-kamp.

Ieder jaar gaan we met alle groepen op schoolreis. 
Behalve groep 8, zij gaan op kamp naar Bladel. De 
betaling voor de schoolreis of het kamp is wél verplicht 
om te kunnen deelnemen. De schoolreis kost € 25,-. Het 
schoolkamp kost € 75,-

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
DEZE WEEK Ouderbijeenkomst

08.30 u. tot ± 10.00 u.
Verteltas van 

08.30 u. tot 11.00 u.

49
OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

2 3 4 5

Sinterklaasviering leer-
lingen om 11.45 uur vrij.

6 7 8

50

9 10 11 12 13 14 15

51

16 17

08.30 -9.00 u. koffie- 
inloop voor ouders.

18

Kerstviering.

19 20

Leerlingen om 11.45 uur 
vrij.

21 22

52

23

Kerstvakantie.

24

Kerstvakantie.

25

Kerstvakantie.

26

Kerstvakantie.

27

Kerstvakantie.

28 29

1

30

Kerstvakantie.

31

Kerstvakantie.



Ja
nu

ar
i 

20
20

In de ouderkamer vinden wekelijks ouderactiviteiten 
plaats. Iedere dinsdagochtend is er een activiteit rond 
onderwijs of opvoeding. Dat kan een uitleg zijn over een 
schoolse methode, een workshop, of we bespreken een 
opvoedingskwestie waar we allemaal als ouder mee 
te maken hebben. Het programma wordt steeds in de 
nieuwsbrief en via de app gepubliceerd en alle ouders zijn 
hierbij van harte welkom! 
Daarnaast zijn er bijeenkomsten en initiatieven vanuit de 
ouders zelf.  

Taallessen/Nederlands spreken:
Iedereen hoort er bij! Dat vinden we belangrijk en daar 
werken we op allerlei manieren aan. Om elkaar goed te 
kunnen (leren) begrijpen hebben we één taal nodig. In de 
school is daarom de afspraak dat iedereen Nederlands 
spreekt.
In het ouderlokaal worden wekelijks ook taallessen/
Nederlands voor ouders gegeven.  Dit gaat onder 
leiding van een speciaal opgeleide leerkracht. Als u wilt 
deelnemen aan deze lessen, kunt u zich aanmelden bij juf 
Ligtenberg.  
 
Verteltas:
Er is voor kinderen niets fijner, dan dat zij regelmatig 
worden voorgelezen door hun ouders. Dit kan ook 
aan de hand van een verteltas. In een verteltas zit een 
prentenboek en allerlei materialen die ouders kunnen 

gebruiken bij het interactief voorlezen. De verteltassen 
lenen wij ook uit!
De verteltassen worden gemaakt en onderhouden door 
ouders. Zij naaien een tas en schilderen er een mooie 
voorkant op. Ze verzinnen spelletjes bij het prentenboek 
en werken die uit op de computer. Dan printen ze 
de spelletjes uit en alles krijgt een plastic laagje. Het 
prentenboek wordt voorgelezen en op een cd gezet. Zo 
kun je er thuis ook naar luisteren. 

Veel kleuters hebben met hun ouders al een verteltas 
geleend. 
Ze vinden het leuk om de boekjes samen met hun vader, 
moeder, broer of zus te lezen. En natuurlijk om de 
spelletjes te spelen. Maar het is niet alleen leuk! Lezen en 
spelen, en praten over verhalen is heel belangrijk voor de 
taalontwikkeling van de kinderen! 
Wilt u eens zien hoe we een tas maken of wilt u zelf 
een tas (helpen) maken, kom dan eens langs op onze 
supergezellige woensdagochtend. 
We zijn van 08.30 uur tot 11.00 uur in het ouderlokaal aan 
het werk.

Medezeggenschapsraad: 
De MedezeggenschapsRaad (MR) bevordert en regelt 
de inspraak en medezeggenschap van de ouders en 
stimuleert onderling overleg. Zij onderhoudt het contact 
tussen school, ouders/verzorgers en bevoegd gezag (het 
schoolbestuur, AMOS). 
De MR is er ook voor ouders/verzorgers die met hun 
vragen niet op school terecht kunnen. U kunt altijd 
rechtstreeks contact opnemen met de MR-leden. 
De MR bestaat uit teamleden en 
oudervertegenwoordigers.
Meer informatie over de MR vindt u op onze website.

Ouderhulp:
Als ouders meehelpen in school hebben we daar allemaal 
plezier van: school, ouder én kind! En wij kunnen uw 
hulp goed gebruiken bij o.a.: het leesonderwijs, sport- 
en feestdagen, uitstapjes, enz. Vanaf dit jaar zullen 
de verschillende commissies in de school ouders 
rechtstreeks en via de nieuwe schoolapp benaderen. 

OUDER
ACTIVITEITEN
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IKC Het Talent heeft de voorschool in eigen beheer 
en is hiermee een unieke school, voor kinderen van 
2 tot 12 jaar. Afspraken, regelingen, schoolplan en 
ondersteuningsprofiel gelden ook voor de peuters.  

De lestijden
Kinderen komen op onze voorschool 5 dagdelen per 
week, van 3 uur en 10 minuten. De voorschool houdt 
dezelfde kalender aan als de school. Op studiedagen en 
in de schoolvakanties is de voorschool dus ook gesloten.

De groepen vs1 en vs3 komen op: 
-  Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 

vrijdagochtend van 8:20 tot 11:30 uur.
De groepen vs2 en vs4 komen op: 
-  Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 11:50 tot 15:00 uur.

Als u een voorkeur heeft (bijvoorbeeld in verband met 
uw werk of opleiding) dan kunt u die bij aanmelding 
doorgeven. Na inschrijving ontvangt U thuis een kaartje 
wanneer uw kind op de voorschool wordt verwacht.
U, als ouder, kent uw kind het allerbeste. Daarom 
nemen wij, kort nadat uw kind op de voorschool zit, een 
vragenlijst met u door. Op die manier zijn wij goed op de 

hoogte van de interesses, hobby’s en mogelijkheden van 
uw kind. 
Omdat het lesprogramma een duidelijke leerlijn heeft 
is het de bedoeling dat uw kind altijd aanwezig is. Als 
uw kind ziek is of om een andere dringende reden niet 
aanwezig kan zijn, geeft u dit ’s morgens vóór negen uur 
telefonisch door aan de administratie. U kunt absenties 
ook doorgeven via de Social Schools App.

VVE-programma
In de voorschoolgroepen werken wij met het 
goedgekeurde programma PUK & KO. Dit programma 
sluit ook aan bij de lessen van groep 1 en 2, daar wordt 
gewerkt met IK & KO. 

Ouders doen ook mee!
Het is de bedoeling dat de ouders thuis ook aan de 
slag gaan met PUK EN KO. Elk nieuw thema wordt 
in de ouderkamer gepresenteerd, hier krijgt u ook 
suggesties en voorbeelden van hoe u thuis met 
uw kind aan het thema kunt werken. Ouders van 
kinderen van de voorschool worden, evenals van alle 
andere kinderen, 1 keer per jaar uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek en 2 keer per jaar voor een 
“voortgangs-/ rapportbespreking”.

De kosten:
Ouders betalen € 8.02 per uur. Afhankelijk van uw 
inkomen kunt u (een deel van) de kosten via de 
kinderopvangtoeslag terugkrijgen. Heeft u geen recht 
op toeslag, dan valt u mogelijk onder de gemeentelijke 
regeling, waardoor u een beperkte eigen bijdrage 
betaald. Wij vertellen u hierover graag meer tijdens een 
kennismakingsgesprek.

Praktische afspraken
De peuters worden om 11.30 uur en om 15.00 uur uit 
de voorschool opgehaald. Wanneer iemand anders uw 
kind komt halen, geeft u dit aan de leerkracht door. De 
peuters worden zonder afspraak met de leerkracht niet 
aan oudere broertjes en/of zusjes meegegeven. 
Voor vragen over uw kind en/of andere dingen kunt u na 
schooltijd bij de leerkrachten terecht.
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De VOORSCHOOL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
DEZE WEEK Ouderbijeenkomst

08.30 u. tot ± 10.00 u.
Verteltas van 

08.30 u. tot 11.00 u.

5
OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

1 2

6

3 4

Gr.4 gaat naar de  
Hermitage.

5

Talentenmiddag BB.

6 7 8 9

7

10 11

Gr.7 Blisemstage.

12

Afsluiting  
Talentenmiddag BB.

13

Gr.3 naar Het Van  
Goghmuseum.

14

Studiedag.

15 16

8

17

Voorjaarsvakantie.

18

Voorjaarsvakantie.

19

Voorjaarsvakantie.

20

Voorjaarsvakantie.

21

Voorjaarsvakantie.

22 23

9

24

Voorjaarsvakantie.

25

Voorjaarsvakantie.

26

Voorjaarsvakantie.

27

Voorjaarsvakantie.

28

Voorjaarsvakantie.

29



SPORT & Bijzondere Activiteiten

Bewegingsonderwijs: 
De lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door 
een vakleerkracht. De groepen 1 t/m 8 krijgen les in de 
gymzaal.
Tijdens deze lessen dragen de kinderen sportkleding. 
Het dragen van gymschoenen is verplicht. Gymschoenen 
waarop buiten wordt gelopen, zijn niet toegestaan. 

Zwemmen:
De zwemlessen voor groep 5 worden  gegeven in 
het Sloterparkbad. De kinderen kunnen hun A- en/of  
B-diploma halen en eventueel het C-brevet. 
Een protocol met de geldende afspraken en de verdeling 
van verantwoordelijkheden rond het schoolzwemmen is 
op school in te zien.

Sportdagen:
De kleutersportdag is in en rond de school. Kinderen van 
de bovenbouw en ouders helpen mee bij de begeleiding.
De groepen 3 t/m 8 doen mee aan de Amsterdamse 
Olympische Dagen.

Talentenmiddag:
Ook het komende schooljaar hebben we weer 
talentenmiddagen. Op een talentenmiddag zijn de 
kinderen van de groepen bezig met verschillende 
activiteiten zoals muziek, rappen, dansen, koken, 
reporterteam, grimeren, natuur, borduren, naar 
het bejaardenhuis, vilten, en sport. Kinderen uit 
verschillende groepen zitten dan door elkaar. 
Ouders zijn hierbij van harte welkom om te helpen. 
Heeft u een leuke activiteit in gedachten of bent u 
specialist in iets wat u graag met een groepje kinderen 
wilt doen, laat het ons weten! U kunt hierover contact 
opnemen met Juf Ligtenberg. 

Schooltuinen: 
De leerlingen van de groepen 6 krijgen schooltuinles. 
De tuinlessen zijn in het leerprogramma opgenomen en 
daarom verplicht. 

Uitstapjes:
De kinderen gaan regelmatig op stap: bijvoorbeeld naar 
de kinderboerderij, schooltuinen, naar het theater en op 
schoolreis. 
De leerkrachten regelen zelf de begeleiding bij deze 
uitstapjes. Ze vragen daarbij meestal het eerst ouders 
die regelmatig (op school en in de groep) mee helpen.
Daarnaast wordt gekeken naar ouders die om een 
medische of andere belangrijke reden met hun kind mee 
moeten.
Het is belangrijk voor onze kinderen dat ouders die 
meegaan met een uitstapje goed Nederlands begrijpen 
en spreken en dat ze overzicht hebben over een groepje. 

Schoolkamp:
Groep 8 gaat op schoolkamp. Het kamp is bedoeld om 
de kinderen vertrouwd te maken met de natuur, te 
leren omgaan met elkaar in een andere situatie en om 
sport, spel en creativiteit te stimuleren. Het kamp is een 
onderdeel van het onderwijsprogramma en daarom een 
verplichte activiteit.
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

DEZE WEEK Ouderbijeenkomst
08.30 u. tot ± 10.00 u.

Verteltas van 
08.30 u. tot 11.00 u.

10
OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

2

Rapportgesprekken.

3 4

Talentenmiddag 1/2.

5 6 7 8

11

9 10 11

Talentenmiddag 1/2.

12 13 14 15

12
De Week van de 

Lentekriebels.

16

Leerlingenraad.

17 18

Talentenmiddag 1/2.

19 20 21 22

13

23 24

MR-vergadering.

25

Grote Rekendag.

Talentenmiddag 1/2.

Gr.8 naar Bladel.

26

Gr.8 naar Bladel.

27

Gr.8 naar Bladel.

28 29

14
28-29 maart  
zomertijd, 

klok 1 uur vooruit.

30 31

08.30 -9.00 u. koffie- 
inloop voor ouders.



Het eerste rapport komt op 02 maart. Dan worden de 
ouders uitgenodigd voor een rapportgesprek met de 
leerkracht. Per vak en ontwikkelingsgebied wordt kort 
aangegeven welke resultaten in de afgelopen periode 
door het kind zijn behaald. 
De beoordeling komt op verschillende manieren tot 
stand. Het gaat om toetsresultaten en vaardigheden, 
maar ook om werkhouding, tempo, zelfstandigheid en 
de manier waarop de leerling samenwerkt. 

IKC Het Talent biedt komend jaar aan een selectie van 
leerlingen uit groep 7 en 8 de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de Profijtklas.
De Profijtklas is een klas waarin een groepje leerlingen 
elke week vijf kwartier extra les krijgt in Begrijpend Lezen, 
Studievaardigheden, Informatieverwerking (studerend 
leren) en persoonlijke leerdoelen.
De ervaring heeft geleerd dat deze kinderen met behulp 
van de extra lessen én het extra huiswerk dat eraan 
verbonden is, vaak meer uit zichzelf halen. Hun motivatie 
is daarbij heel belangrijk. Ook van de ouders verwachten 
we betrokkenheid. Ouders en kinderen tekenen daarom 
een contract. De lessen zijn altijd heel gezellig en er 
vinden diverse excursies plaats naar bijzondere plaatsen. 
De profijtklas wordt georganiseerd in samenwerking met 
Studiezalen.

Huiswerkbegeleiding/Studiezaal 
IKC Het Talent:
IKC Het Talent biedt 1 keer per week huiswerkbegeleiding 
aan voor leerlingen van groep 6 en 7. Zij stellen zelf hun 
doelen vast, samen met ouders en de leerkracht van de 
Studiezaal. Dat kunnen doelen zijn binnen een vakgebied, 
maar ook persoonlijke leerdoelen (life-coaching). Er 
zijn slechts 15 plekken, dus worden er met ouders en 
kinderen aan het begin goede afspraken gemaakt over 
de doelen en deelname. Hiervoor wordt een contract 
opgesteld. Als kinderen meerdere keren 
niet komen, gaat de plaats naar een 
andere leerling.

De PROFIJTKLAS
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De Grote Oversteek:
Ook werkt IKC Het Talent samen met de Weekend 
Academie aan het programma ‘De Grote 
Oversteek’. In deze wekelijkse lessen voor een 
selectie van leerlingen uit groep 8 wordt 
extra aandacht besteed aan de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. Ook na 
de zomervakantie, als de kinderen in de 
brugklas zitten, loopt de begeleiding door. 
Daarmee zorgen we voor een extra duwtje 
in de rug voor een goede start op de 
middelbare school. Ook bij dit programma 
is de betrokkenheid van ouders heel 
belangrijk!
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14
OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

1

Afsluiting  
Talentenmiddag 1/2.

2

Gr.8 Bliksemstage.

3 4 5

15
12 april,  

1e Paasdag.

6 7 8

Talentenmiddag OB.

9

Paasviering.

10

Goede vrijdag.

11 12

16

13

2e Paasdag.

14 15

Centr. Eindtoets gr.8.

Talentenmiddag OB.

16

Centr. Eindtoets gr.8.

17

Koningsspelen.

18 19

17

20 21

08.30 -9.00 u. koffie- 
inloop voor ouders.

22

Talentenmiddag OB.

23 24 25 26

18

27

Meivakantie.

Koningsdag.

28

Meivakantie.

29

Meivakantie.

30

Meivakantie.



Schoolafspraken verzuim:
-  In het belang van de veiligheid van uw kind moet school 

altijd weten waar hij of zij is onder schooltijd;
-  Als een kind ziek is of te laat komt, meldt de ouder het 

tussen 8.00 uur en 8.30 uur.  
Dit kan telefonisch, via de Social Schools App, 
persoonlijk of door middel van een briefje.  
Het telefoonnummer van school is 020-6190094;

-  Aan het begin van de ochtend voert de leerkracht de 
leerlingen die te laat komen en/of afwezig zijn in op de 
computer;

-  Als uw kind afwezig is zonder dat we de reden daarvoor 
kennen wordt u voor 09.30 uur door onze administratie 
gebeld;

-  Horen wij niets en/of bent u niet bereikbaar dan geldt 
het verzuim van uw kind als ongeoorloofd. In dat geval 
kunt u later een oproep van de leerplichtambtenaar 
verwachten.

-  Daarom is het belangrijk dat wij u altijd kunnen 
bereiken, dus ook op uw werk, en dat wij steeds de 
juiste telefoonnummers hebben.

-  Ook te laat komen is een vorm van verzuim.  
Bij veelvuldig te laat komen wordt dit doorgegeven aan 
de leerplichtambtenaar.

Leren: een recht, 
maar ook een plicht
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor 
ieder kind gratis en verplicht. Volgens UNICEF gaan op de 
wereld 93 miljoen kinderen niet naar school. Meer dan de 
helft daarvan zijn meisjes. Onderwijs biedt kinderen de 
kans om een goede toekomst op te bouwen en om een 
gezond leven te leiden. 
Het zal duidelijk zijn dat de dingen waar kinderen recht op 
hebben, ook plichten met zich meebrengen. 
Kinderen hebben recht op onderwijs en ze hebben ook de 
plicht om naar school te gaan. In Nederland geldt vanaf 
de vijfde verjaardag tot zestien jaar de leerplicht voor 
vijf dagen in de week. Ook voor kinderen van 2 tot 5 jaar 
geldt, dat het heel belangrijk is dat het leren niet onnodig 
onderbroken wordt!
De overheid pakt schoolverzuim aan. Voor verzuim hebben 
we daarom bindende afspraken. De wettelijke kaders vindt 
u in de schoolgids.

RESULTATEN CITO-EINDTOETS. 
Groep 8 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ondergrens Inspectie 529,9 529,7 530,3

Citoscore (ongewogen) 530,2 535,6 528,7

Landelijk gemiddelde  
(vergelijkbare scholen)

531,9 nvt nvt

LWOO percentage 14,8% 18.5% 20,8%

PRO 11%   3,7% 8,3%

VMBO 52% 48.1% 45,8%

Havo/VWO 37% 48,1% 45,8%

We kijken met tevredenheid naar het eindresultaat van dit jaar. 
Met een gecorrigeerde score van 532,3, voldoen we ruimschoots 
aan de norm. Maar belangrijker; onze leerlingen hebben een 
mooie groei laten zien ten opzichte van de verwachte scores op 
basis van het voorlopig advies! Ongeveer 2/3 van onze leerlingen 
gaat naar VMBO-T of hoger. Daarmee ligt onze uitstroom iets 
boven het landelijk gemiddelde. De score en uitstroom waren dit 
jaar boven verwachting.

Leerplicht & VERZUIM
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OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

1

Meivakantie.

2 3

19

4

Meivakantie.

5

Meivakantie.

6

Meivakantie.

7

Meivakantie.

8

Meivakantie.

9 10

20

11 12 13

Talentenmiddag OB.

14 15 16 17

21
Kijk! Vs 1 t/m gr.2.

18 19

MR-vergadering.

20

Studiedag.

21

Hemelvaartsdag.

22

Vrij.

23 24

22
Cito E gr.1 t/m gr.8.
Kijk! Vs 1 t/m gr.2.

25

Leerlingenraad.

26

08.30 -9.00 u. koffie- 
inloop voor ouders.

27

Afsluiting Talentenmid-
dag OB.

28 29 30 31
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EXTRA  Actviteiten
Naschoolse activiteiten
Een goede besteding van de vrije tijd vinden we heel 
belangrijk. Juist in die tijd kunnen kinderen hun talenten 
op een andere manier ontdekken en uitbreiden. Daarom 
heeft de school een actief beleid op naschoolse activiteiten. 
Meestal worden de activiteiten gesubsidieerd.
Leerlingen van onze school kunnen na schooltijd aan 
verschillende activiteiten meedoen. De activiteiten vinden 
plaats in onze school of een andere school in de buurt, 
buiten school, in de gymzaal of op Sportpark Ookmeer. Ze 
beginnen na schooltijd en kunnen duren tot ongeveer 
15.30 uur.

Voor iedere periode krijgen de kinderen een 
aanmeldformulier waarmee zij zich kunnen inschrijven 
voor de diverse activiteiten. Een activiteit wordt wekelijks 
gegeven gedurende een periode van 6 tot 8 weken. In de 
nabije toekomst zal het mogelijk zijn via de schoolapp in te 
schrijven op naschoolse activiteiten.

Ouders die opvang wensen voor hun kind kunnen 
 contact opnemen met: 

Hullenbergweg 379, 
1101 CR Amsterdam.  
020-3986106  
www.partou.nl

Partou is gevestigd op Meer en Vaart 286. 
Er is sprake van toenemende samenwerking tussen 
school en deze BSO vestiging. 

vd Sande Bakhuijzenstraat 2,
1061 AG Amsterdam 
020-5158888

Buitenschoolse opvang (BSO)
Sinds 1 augustus 2007 moeten ouders erop kunnen 
rekenen dat de school de aansluiting met kinderopvang 
heeft geregeld. 
Deze plicht houdt ook in dat opvang in alle 
schoolvakanties en tijdens studiedagen tegen betaling 
beschikbaar moet zijn indien ouders dat wensen. 
Overigens houden ouders de mogelijkheid om zelf 
opvang te regelen zonder gebruik te maken van het 
aanbod van de school. 
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23
OKA, Gonny de 

Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

1

2e Pinksterdag.

2

Pinkstervakantie.

3

Pinkstervakantie.

4

Pinkstervakantie.

5

Pinkstervakantie.

6 7

24
Vervolg Cito E 

afname 1 t/m 8.

8 9

Schoolreisje gr.1/2.

10 11 12

Schoolreis gr.3 t/m 7.

13 14

25

15

Avond4daagse.

16

Avond4daagse.

17

Avond4daagse.

18

Avond4daagse.

19

Studiedag.

20 21

26
Gr.7 voorlopig 
adviesgesprek.

22 23

MR-vergadering.

24 25

Rapportgesprekken.

26 27 28

27

29

Schoolreisje VS.

30

Afscheidsavond gr.8.



Aanmelden leerlingen
Vanaf 2 jaar kunnen leerlingen bij ons terecht op de 
voorschool. Bij de administratie kunt u een afspraak 
maken voor een kennismaking, een rondleiding en het 
invullen van het aanmeldingsformulier.

Aanmelden voor de basisschool verloopt via de 
procedure van het stedelijk toelatingsbeleid. U ontvangt 
uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 wordt een brief 
van de gemeente Amsterdam met alle informatie. Met die 
brief kunt u komen aanmelden.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden 
en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel 
dat iets niet helemaal goed loopt of heeft u een klacht, 
dan kunt u dit altijd aan de leerkracht of de schoolleiding 
melden. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. 
 
Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er 
ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te 
lossen. Een uitgebreide beschrijving van de procedure bij 
klachten vindt u in de schoolgids.

Mobieltjes
Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen 
naar school. Als een leerling om een dringende reden 
toch een mobiele telefoon nodig heeft, maakt de ouder 
hierover een afspraak met de leerkracht. De school 
draagt geen verantwoordelijkheid voor meegebrachte 
apparatuur en kostbare eigendommen.

Rapport 
Ieder kind krijgt aan het begin van de basisschool een 
rapport. Bent u het rapport kwijt of is het stuk, dan dient 
u bij juf Tiny een nieuwe aan te schaffen. De prijs van een 
nieuw rapport is € 2,50.

Schoolarts
Voor alle onderzoeken en inentingen krijgt u van de 
schoolarts van tevoren bericht. Indien u contact met het 
team schoolgezondheidszorg wilt opnemen, dan kan dat 
het best telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 
11.30 en 12.30 uur      
      Evertweertplantsoen 2
      1069 RL Amsterdam
      020-5555732

Schooltandarts
De schooltandarts komt op school voor de leerlingen 
waarvan de ouders toestemming hebben gegeven 
voor controle en behandeling. Ouders kunnen bij de 
behandeling aanwezig zijn.
Er wordt poetsles en fluoridebehandeling gegeven. De 
jeugdtandarts voor onze school is: mevrouw Jellie Joren, 
zij heeft als assistente mevrouw Pearl van Vliet. 
De aangesloten kinderen kunnen in geval van nood, b.v. 
bij plotselinge kiespijn, het hele jaar bij de jeugdtandarts 
terecht.  Bij pijnklachten kunt u 020-6166332 bellen. 

Het Weten Waard VAN  A-Z   

Ju
li 

20
20

Verjaardagen
Welke traktatie? Wij stimuleren de gezonde traktatie. 
Een waaier met suggesties voor een gezonde traktatie 
is verkrijgbaar bij de administratie. Gezonde traktaties 
mogen na het uitdelen in de klas worden opgegeten! 
Andere traktaties worden mee naar huis genomen, zodat 
u zelf kunt bepalen wanneer uw kind mag snoepen.
Wanneer een peuter jarig is, wordt de verjaardag in 
de klas gevierd. Uw kind mag bij de andere juffen een 
verjaardagskaart laten tekenen. 

Verlof
Als u denkt dat uw kind om een gewichtige reden in 
aanmerking komt voor extra verlof, neemt u dan zo 
spoedig mogelijk contact met de schoolleiding op. Van 
rechtswege mag nooit eerder met vakantie worden 
gegaan, noch later teruggekomen aansluitend aan de 
vakanties.
Extra verlof in de laatste schoolweek van dit schooljaar en 
in de eerste weken van het nieuwe schooljaar is op last 
van de Officier van Justitie niet mogelijk. 
In bijna alle gevallen van extra verlof roept de 
leerplichtambtenaar u op om uw verzoek toe te lichten.
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Winter aanwezig op 
maandagmiddag 
en woensdagoch-
tend. (Elke week)

1 2

Studiedag.

3

Studiedag.

4 5

28

6

Zomervakantie.

7

Zomervakantie.

8

Zomervakantie.

9

Zomervakantie.

10

Zomervakantie.

11 12

29

13

Zomervakantie.

14

Zomervakantie.

15

Zomervakantie.

16

Zomervakantie.

17

Zomervakantie.

18 19

30

20

Zomervakantie.

21

Zomervakantie.

22

Zomervakantie.

23

Zomervakantie.

24

Zomervakantie.

25 26

31

27

Zomervakantie.

28

Zomervakantie.

29

Zomervakantie.

30

Zomervakantie.

31

Zomervakantie  
t/m 16 aug.



OMGANGREGELS

Het schoolbestuur
De school is onderdeel van stichting AMOS (Amsterdamse 
Oecumenische Scholengroep). AMOS verzorgt regulier 
basisonderwijs op 33 locaties vanuit 29 basisscholen 
verspreid over Amsterdam. Daarmee is AMOS een 
speler van betekenis in het Amsterdamse en landelijke 
scholenveld voor primair onderwijs. 
Het bestuur heeft een eigen administratiekantoor en een 
beleidsbureau.
      Het adres van AMOS:  

Laarderhoogtweg 25 
1101 EB Amsterdam 
020-4106810. 
info@amosonderwijs.nl 

Op de website van AMOS is veel informatie te vinden over 
onze stichting: www.amosonderwijs.nl

De missie van het bestuur
Vanuit onze Christelijke grondslag willen we bijdragen 
aan de ontwikkeling van kinderen. Dat streven komt goed 
tot uitdrukking in onze missie. Die luidt als volgt.  
-  AMOS wil leerlingen laten uitgroeien tot 

geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die volop 
deelnemen aan de samenleving. Daarom bieden 
we ze ondersteuning ‘op maat’ om hun talenten en 
gemeenschapszin te ontplooien

Contact
De school is te bereiken op  
telefoonnummer 020-6190094 of via de  
email  HetTalent_dir@amosonderwijs.nl

Binnen Onze School

- Wij komen elke dag op  
tijd op school;

- Wij lopen rustig door de school;
- Wij zijn aardig voor elkaar;

- Wij houden de school netjes en schoon;
- Wij luisteren naar elkaar;

- Wij zorgen goed voor elkaar;
- Wij veroordelen iemand niet op het uiterlijk;

- Wij lachen elkaar niet uit;
- Wij hebben respect voor de spullen  

van anderen;
- Iedereen hoort erbij.
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IKC Het Talent
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