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VANUIT DE DIRECTIE EN HET TEAM
De 1e Amsterdamse Familieschool.
Het begon als een droom: een
familieschool waar onze kinderen meer
kansen krijgen zich te ontwikkelen.
Nu mogen wij die wens gaan
realiseren op IKC Het Talent! Wij doen
dit natuurlijk niet alleen, deze
onderwijsvernieuwing kunnen wij alleen
ontwikkelen in samenwerking met de leerlingen,
de ouders en het team.
Om u mee te nemen in onze gedachte, leg ik
graag uit waar het idee vandaan komt.

Zomer 2018 hebben wij onze ideeën over een
familieschool uitgesproken tijdens een
bijeenkomst bij de gemeente Amsterdam.
Burgemeester, wethouders en een groep
ambtenaren waren enthousiast. Ze vroegen ons
de ideeën verder uit te werken.
Daarmee hebben Tom Snelting samen met Edith
Tjaden (Frankendael) en Alex Bakker (interim
directeur) een start gemaakt, zodat er extra
geld zou komen.
Dat geld komt nu beschikbaar, dus nemen we
kinderen, ouders en het schoolteam nu mee in
het maken van plannen.
Het motto van de school is kleurrijk en kansrijk.
Om de kansen en talenten voor de leerlingen te
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vergroten is er meer nodig dan wat we nu
kunnen doen binnen een gewone basisschool.
Kunnen wij onze leerlingen verder helpen, als we
samen een groter plan maken?
Een impressie van mogelijkheden:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Kinderen gaan langer naar school, want
dan is er meer tijd voor de kinderen om
zich breed te ontwikkelen.
Kinderen kunnen sporten, uitstapjes
doen, musea bezoeken, muziek maken,
etc. Hun kennis van de wereld en hun
netwerken vergroten.
Misschien kan de schooldag wel tot 18.00
uur duren, dan eten we samen twee
gezonde maaltijden.
Om de hoek ligt de kinderboerderij, het
park, Sloterplas, zwembad, sportvelden,
theater, Talentenhuis. Genoeg kansen in
de buurt voor alle kinderen om hun
mogelijkheden te ontdekken en talenten
te ontwikkelen.
Als je meer tijd op school hebt, is er ook
meer tijd om in groepjes samen te leren
en samen te leven. Dat kan zijn in de
klas, op het sportveld, in de bus of ergens
anders.
Eigenlijk zou iemand ze moeten ophalen
en naar die plekken toebrengen.
De grote ouderbetrokkenheid (die er nu
al is) verder uitbreiden en verdiepen door
activiteiten te organiseren die de ouders
samen met hun kind doen. Ouders gaan
meer meehelpen in en om de school.
Het zou goed zijn als iemand ouders
helpt om gebruik te maken van allerlei
financiële vergoedingen. Of helpen om
andere ondersteuning binnen het gezin
te vinden.
Sterkere samenwerking met partijen voor
kinderen die speciale behoeften
hebben.

Laat het plan nu precies over deze zaken gaan.
Samen met AMOS, de Gemeente Amsterdam,
SEZO (Maatschappelijke dienstverlening), de
UvA en de HvA gaan we een concept
ontwikkelen op onze school.
We noemen dit de ‘1e Amsterdamse Familie
School’. Een concept waarbij we de
e
onderwijstijd van kinderen willen
verruimen, vanuit de visie dat
Amsterdamse
Familieschool
onderwijs niet alleen ‘schools’ is.
Met veel extra aandacht voor brede
talentontwikkeling, een langere schooldag en

ook gezonde maaltijden, liefst 2x per dag.
Hoe ziet dat er dan precies uit in de praktijk?
Dat gaan we dit jaar met elkaar verder
ontwikkelen. We hebben op lang niet alle
vragen al een antwoord, mede omdat we die
met elkaar moeten bedenken. We geloven erin
dat dit project écht kan zorgen voor gelijke
kansen voor onze kinderen.
Het is niet voor niets dat onze school hiervoor is
uitgekozen. De perfecte mix van verschillende
voorwaarden, zoals een nieuw schoolgebouw
en de aanwezige ervaring, gedrevenheid en
expertise binnen ons team, vind je niet snel
ergens anders.
Er kunnen de komende jaren in Amsterdam
Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord ongeveer 10
andere basisscholen ook Amsterdamse
Familieschool worden.
Het Talent kan als eerste gaan starten. Daarom
worden wij worden de
1e Amsterdamse Familieschool.
Dit alles zullen we realiseren met vooral heel veel
samenwerking met andere (bestaande) partijen,
waar we de regie over gaan voeren. In een
project van 3 jaar zijn onze doelen:
•
•
•

het uitbreiden van de onderwijstijd,
het vergroten/versterken van de
betrokkenheid van ouders
het verdiepen van de kennis van de
wereld.

En het hele land kijkt mee.
In de hal staat een groene bus voor vragen van
ouders en kinderen. Als je een vraag hebt over
de Amsterdamse Familieschool, dan kun je die
opschrijven en in de bus stoppen.
Deze vragen worden besproken tijdens de
informatiebijeenkomsten.
Op dinsdag 19 en op donderdag 21 november
van 19.00 – 20.30 uur zijn er 2
informatiebijeenkomsten over de
1e Amsterdamse Familieschool.
Bij de bijeenkomst zijn er veel betrokken mensen
aanwezig, die meehelpen om samen met de
kinderen en ouders van het idee een goed plan
te maken.
We hopen elkaar binnenkort te zien!
Tot zover,
Alex Bakker en het team

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl

2

De lessen eindigen dus om 14.15 uur.
Daarna gaan de kinderen pas opruimen
en hun spullen pakken. Het betekent
dus ook dat kinderen soms pas om 14.30
buiten kunnen zijn.
Wij vragen u hiermee rekening te houden, want
dit is een verplichting waaraan wij wettelijk
moeten voldoen.

Op deze avond zullen o.a. aanwezig zijn: Alex
Bakker (interim Directeur IKC Het Talent), Lex
Polman (bestuurslid van AMOS) en Mohamed
Chaara.
Op de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over
de “eerste Amsterdamse Familieschool” en krijgt
u antwoord op de door
u ingeleverde vragen.

Het is herfst. Het wordt buiten
kouder, het wordt donkerder, het
wordt natter en vallende bladeren
van verschillende kleuren. In dit thema
werken en praten de kinderen over
alles wat ze zien en voelen in de herfst.
Uiteraard is er ook onze jaarlijkse
Herfstwandeling met peuters en ouders.
Het liefst met een prachtig
herfstzonnetje.

SCHOOLTIJDEN
Er is weleens verwarring over hoe laat de school
precies begint en uit is.
De lestijd voor de groepen 1 t/m 8 loopt van
08.30 tot 14.15 uur. Daarmee voldoen wij precies
aan de inspectie-eis om 940 uur per
schooljaar te maken.
De groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 8.20
uur naar binnen, De lessen beginnen om
08.30 uur, de kinderen moeten dan op
hun stoel in de klas zitten.
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.
Ook te laat komen is een vorm van verzuim.
Bij veelvuldig te laat komen wordt dit
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Groep 1/2c stelt zich voor
In onze groep zitten 20 leerlingen. In groep 1
zitten 12 leerlingen en in groep 2 zitten 8
leerlingen. Er komen nog 5 leerlingen bij de
komende maanden. We hebben 2 juffen, Juf
Mareth op maandag, dinsdag en woensdag
(om de week) en juf Annemieke op woensdag
(om de week), donderdag en vrijdag.
Wat wij allemaal heel leuk vinden is natuurlijk
spelen en tijdens dat spelen leren we enorm
veel. We veranderen ongeveer elke 3 á 4
weken van thema, met de methodes
Kleuterplein(taal)
en Wizwijs (rekenen).

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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Deze thema’s sluiten aan bij onze beleving en
dagen ons uit. Het past ook bij wat er allemaal
gebeurt in school, thuis en daarbuiten.
We leren nieuwe woorden, zinnen maken,
letters, getallen, begrippen. Dit doen we
allemaal vaak in spelvorm.
We knutselen, tekenen, knippen en plakken,
schrijven, zingen, maken muziek en bewegen.
Er wordt gewerkt met allerlei materialen zoals
papier, klei, verf, chroom-books, natuurlijke
materialen.
Ook buiten en in de gymzaal bij meester Dave,
leren we vrij te bewegen, fijne en grove
motoriek. Heel belangrijk, want we hebben heel
veel energie.

VOORTGANGSGESPREKKEN
Op dinsdag 19 en donderdag 21 november zijn
de voortgangsgesprekken, dit is i.v.m. de
informatiebijeenkomsten verzet.
Bij de groep van uw kind
komen intekenlijsten te
hangen, dit zal per groep
verschillen of dit een of twee
dagen zijn.
De eindtijd van de gesprekken zal 17.30 uur zijn.

Vergeet ik bijna te vertellen dat wij
het ook fijn vinden dat we veel
samen doen en dat samenwerken
en elkaar helpen eigenlijk boven
aan moet staan!
Nu weet u een klein beetje wat we allemaal
doen in groep 1/2 C. Heeft u vragen kom gerust
een keertje langs.
Hartelijke groeten, Annemieke en Mareth.

Groep 6 stelt zich voor

Even kennismaken
Dag allemaal. Wij zijn groep 6. Wij zijn met z'n
23en in de klas, 12 meisjes en 11 jongens.
Naast alle vakken die ook andere
groepen hebben, hebben wij in groep 6
schooltuinen.
In februari starten de binnenlessen en in
april de buitenlessen.

05
05
06
07
07
08
10
11
13
14
19
20
21
21
22
24
26
26
29

Ensar
Yasmin
Brahmroop
Sherihan
Mandeeq
Kyran
Diariou
Livanur
Aya
Zumra
Anouar
Ouiam
Amir
Cengiz
Sirac
Amin
Yusuf
Danillinho
Selim

8
1/2 C
5
7
7
4
1/2 C
VS 4
1/2 A
VS 2
4
8
3A
3A
1/2 B
VS 4
7
5
7

Het werken op de chromebooks vinden wij erg
leuk. Het is goed dat wij zo extra kunnen
oefenen. We maken ook sommige toetsen al
digitaal.
Wij hebben allemaal een agenda in
onze lade, zo kunnen wij alle
belangrijke data noteren en
bijhouden.
Natuurlijk vinden wij het nog steeds
fijn om in zo'n mooi nieuw gebouw te
zitten!
Groet, groep 6!
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