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INLEIDING
In dit nummer treft u een aantal zaken die van belang zijn. Leest u het rustig door en bewaart
u dit blad.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op afspraak (020-6313592) bij ons terecht.

Namens team, ouderraad en medezeggenschapsraad.
Ferdinand van Veen en Dick Bonsen

1

SAMENSTELLING GROEPEN EN PERSONEEL
Groep

Groepsleerkracht(en)

Lokaalnummer

1/2A
1/2B
1/2C
1/2D
1F
3A
3B
3D
4A
4B
4C
5A
5B
5D
6A
6B
7A
7B
8A
8B
8C

Rosita Amsdorf
Mariëtte Visser
Daniëlla van der Meer
Maaike Maijenburg
Eunice Bel & Elise Doelkahar (ma/di)
Inez Vree (ma/di/wo) & Boudewijn Rijkenberg (do/vr)
Miranda Veerman
Stacey Baars
Andrea Posthuma (ma/di/wo/do) & Nolda Hooplot (vr)
Douwe Koop
Mireille de Visser (ma/di/do) & Jantine Broekhoff (wo/vr)
Joosje van Gijlswijk (ma/di/do/vr) & Nolda Hooplot (wo)
Lucienne Klinkenberg (wo/do/vr) & Mirjam Krijthe (ma/di/do)
Jos Hulst (ma/wo/do/vr) & Boudewijn Rijkenberg (di)
Maite Weber
Marijke Watson
Peter Snijders
Jolanda Rietel
Astrid Brugman
Marsha Appelman (ma/di/wo) & Ria Brugman (do/vr)
Marianne de la Bey

09
11
07
08
10
02
01
18
12
13
14
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
17
15
21
16
1e verdieping
1e verdieping
1e verdieping
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Interne begeleiding :
Elly van Leeuwen
- OB = onderbouw  groepen 1 en 2 (di/wo)
Suzanne de Vries
- MB = middenbouw  groepen 3 t/m 5 (di/do/vr)
Frank Kloosterman - BB = bovenbouw  groepen 6 t/m 8 (di/wo)
Vakleerkrachten gymnastiek :
Niels Reijgersberg (ma/di) en Mieke Ho Tham Kouie (wo/do/vr)
Bouwcoördinatoren : Marianne van Leeuwen (OB), Jos Hulst (MB) en Ria Brugman (BB)
Taakleerkrachten (RT) en ondersteuning:
Marion van der Does (RT)
Berta Drost
Nolda Hooplot
Marianne van Leeuwen
Boudewijn Rijkenberg (ICT & Overstap)

Mirjam Krijthe
Jantine Broekhoff

Taalcoördinatoren:
Marianne van Leeuwen (OB), Lucienne Klinkenberg (MB) en Astrid Brugman (BB)
Voorschoolcoördinator: Marianne van Leeuwen
Onderwijsassistenten : Jill Sawade & Jane Nainge
Klassenassistenten: Geeta Sitaram & Jolanda Bosch
Conciërge : John Bras
Administratief medewerkster: Elaine de Koning
Oudercontactfunctionarissen: Linda Hup & Joke van der Vlugt
Schoolleiding : Ferdinand van Veen (directeur) en Dick Bonsen (adjunct directeur)

BEGELEIDING (I.B. & R.T.)
De Vier Windstreken heeft drie Intern Begeleidsters (I.B.-ers), één Remedial Teacher (R.T.er) en een aantal taakleerkrachten die de leerkrachten ondersteunen bij het lesgeven aan
kinderen die extra zorg nodig hebben. Extra zorg is er niet alleen voor leerlingen die
problemen hebben met b.v. spelling, maar ook voor leerlingen die meer kunnen of
emotionele problemen hebben. Het maken van handelingsplannen, het onderhouden van
contacten met het ABC (Amsterdams-Begeleidings-Centrum) en het samen beslissingen
nemen t.a.v. het werken met de kinderen, behoort in samenwerking met de R.T.-er tot de
taak van de I.B.-ers Het bij elkaar zoeken van geschikte leerstof en het daadwerkelijk helpen
van de kinderen is een taak van de R.T.-er en de taakleerkrachten.
SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn als volgt vastgesteld:
Groep 1 t/m 8

ma/di/do/vr.
wo.

van 08.45 t/m 12.00 uur
van 13.15 t/m 15.30 uur
van 08.45 t/m 12.30 uur

Groep 1 t/m 4 is één keer om de veertien dagen op de vrijdagmiddag vrij i.v.m. de
schooltijdenregeling binnen het openbaar onderwijs in Stadsdeel Amsterdam-Noord.
U vindt de precieze data van deze schoolloze vrijdagen elders in dit informatiebulletin.
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ROOSTERS
Gymnastiek

maandag

dinsdag

08.45 – 09.30 uur
08.55 – 09.20 uur
09.20 – 09.55 uur
09.30 – 10.15 uur
09.55 – 10 30 uur
10.15 – 11.00 uur
10.30 – 11.00 uur
10.30 – 11.15 uur
11.10 – 11.50 uur
11.15 – 12.00 uur
11.50 – 12.30 uur

gr. 6B
gr. 8A
…………………………….
…………………………….
gr. 4A
gr. 8B
…………………………….
gr. 4B
…………………………….
gr. 8C
…………………………….
gr. 4C
gr. 7A
…………………………….

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur

gr. 3A
gr. 3B
gr. 3D

woensdag

donderdag

vrijdag

gr. 5A

gr. 6A

gr. 4/5C

gr. 6B

gr. 4B

gr. 8A

gr. 4A

gr. 8B

gr. 3A
gr. 3D

gr. 7C
gr. 7A

gr. 1/2A
gr. 1/2C
gr. 1/2B
gr. 1/2D
gr. 4C
gr. 3D

gr. 7B
gr. 5 Combinatie
gr. 5 6A

gr. 3B

gr. 7B

De gymnastieklessen worden gegeven door onze vakleerkrachten Niels
Reijgersberg en Mieke Ho Tham Kouie.
De kinderen van de groepen 1/2 gymmen ’s woensdags in de grote
gymzaal o.l.v. Mieke. Ieder kind heeft een gymtas nodig, waarin de
gymschoenen worden bewaard.
Naast gymkleding moeten de kinderen ook een handdoek bij zich
hebben. Leerlingen die geen gymkleding bij zich hebben, worden tijdens
de gymles in een andere klas geplaatst. Indien een leerling twee keer
zijn/haar gymkleding vergeet, zal er contact met de ouders/verzorgers
worden opgenomen. Leerlingen mogen geen gymkleding bij Elaine de
Koning of van elkaar lenen.
Voor het douchen is met instemming van de Medezeggenschapsraad het
volgende beleid vastgesteld:
Douchen na de gymles is vanuit het oogpunt van hygiëne verplicht *.
Op deze basisregel wordt alleen een uitzondering gemaakt als een ouder een medische
verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat zijn/haar kind niet mag douchen.
De meisjes en jongens van de groepen 3 t/m 8 douchen gescheiden van elkaar.
Tijdens het douchen is in beide ruimtes toezicht.
* Op schriftelijk verzoek van een ouder kan de directeur besluiten om een kind in onderbroek
te laten douchen (het kind moet wel over een extra onderbroek beschikken). In het verzoek
moet wel de reden of redenen genoemd worden.
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Zwemmen voor groep 5
De kinderen zwemmen op dinsdag van 14.30 - 15.15 uur in het Floraparkbad.
Rond 13.45 uur worden de kinderen met de bus naar het zwembad gebracht
en omstreeks 15.40 uur zijn de kinderen weer bij school terug.
Leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben, zwemmen het hele jaar. Voor hen starten de
lessen op dinsdag 7 september. De kosten voor een heel jaar zwemmen bedragen € 29,00.
De leerlingen met tenminste één zwemdiploma zullen alleen het tweede half jaar naar het
zwembad gaan. Zij beginnen op dinsdag 8 februari en betalen hiervoor € 14,50.
Schooltuinen
Groep 7A (Peter Snijders) gaat op maandagochtend en groep 7B
(Jolanda Rietel) op maandagmiddag naar de schooltuinen aan de
Heggerankweg.
De groepen 6 zullen waarschijnlijk in april 2011 starten. Groep 6A op
maandagochtend en groep 6B op donderdagochtend.
De hoogte van de ouderbijdrage is nu nog niet
bekend.
Kunstkijkuren groepen 8
In het kader van de cultuureducatie brengen de drie groepen 8 in de
periode september t/m november 2010 bezoek aan het Rijksmuseum (2x),
het Van Gogh Museum (1x), het Amsterdams Historisch Museum (2x), het Tropen Museum
en het Stedelijk Museum (2x). De ouderbijdrage is € 10,00.
Andere culturele activiteiten
Incidenteel, bijvoorbeeld als onderdeel van lessen, zullen wij bezoeken brengen aan musea,
theaters of meedoen aan workshops. Ook van het aanbod van culturele instellingen zoals de
Muziekschool Noord, Concertgebouw of het Nederlands Danstheater zullen wij - waar
mogelijk - gebruik maken.
ROOSTERWIJZIGINGEN
Soms kunnen wij als school besluiten de schooltijden te veranderen.
Zo’n wijziging zou plaats kunnen vinden bij extreem hoge
temperaturen. Bij een weersvoorspelling van 25 C of hoger voor een
langere periode, werken wij volgens het zogenaamde tropenrooster.
De schooltijden zijn dan voor alle groepen als volgt:
Ma/di/do/vr : van 08.00 tot 13.45 uur
Wo
: van 08.00 tot 12.45 uur
Dit rooster geldt voor tenminste één week. Uw kind eet dan op school
met de eigen leerkracht. Er wordt van u verwacht dat u uw kind
voldoende eten en drinken meegeeft. U krijgt 2 dagen van tevoren
bericht over deze roosterwijziging, zodat u (indien nodig) eigen
buitenschoolse opvang kunt regelen.
VERZUIM EN BUITENGEWOON VERLOF
Ziekmelden
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd melden!!!
Dus vóór 8.30 uur en vóór 13.00 uur op telefoonnummer 020-631.35.92.
Als u uw kind om een andere reden dan ziekte niet naar school wilt laten gaan,
dient u van tevoren toestemming te vragen aan de schoolleiding.
Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Extra vrije dagen/vakanties worden alleen bij hoge uitzondering verleend. Daarbij is
toestemming van de leerplichtambtenaar van het stadsdeel noodzakelijk.
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VAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Paas& Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma. 25-10-2010 t/m vr. 29-10-2010
ma. 20-12-2010 t/m vr. 31-12-2010
vr. 18-02-2011 t/m vr. 25-02-2011
vr. 22-04-2011 t/m vr. 06-05-2011
ma. 30-05-2011 t/m vr. 03-06-2011
ma. 13-06-2011 t/m di. 14-06-2011
vr. 22-07-2011 t/m vr. 02-09-2011

VRIJE DAGEN (alle groepen)
* vrijdag 10 sept. 2010 (Suikerfeest/personeelsdag leerkrachten)
* dinsdag 16 nov. 2010 (Offerfeest/collectieve WTO-dag leerkrachten)
VRIJE VRIJDAGMIDDAGEN (alle groepen):
* vrijdagmiddag 22 oktober 2010 (collectieve schoolloze vrijdagmiddag)
* vrijdagmiddag 03 december 2010 (collectieve schoolloze vrijdagmiddag)
* vrijdagmiddag 17 december 2010 (collectieve schoolloze vrijdagmiddag)
* dinsdagmiddag 18 januari 2011 (studiemiddag leerkrachten)
UUR EERDER VRIJ (alle groepen)
* donderdagmiddag 16 december 2010 (i.v.m. kerstmaaltijd)
SCHOOLLOZE VRIJDAGMIDDAGEN (groepen 1 t/m 4):
* vrijdagmiddag 27 augustus
2010
* vrijdagmiddag 24 september
* vrijdagmiddag 08 oktober
* vrijdagmiddag 05 november
* vrijdagmiddag 19 november
* vrijdagmiddag 14 januari
2011
* vrijdagmiddag 28 januari
* vrijdagmiddag 11 februari
* vrijdagmiddag 11 maart
* vrijdagmiddag 25 maart
* vrijdagmiddag 08 april
* vrijdagmiddag 20 mei
* vrijdagmiddag 17 juni
* vrijdagmiddag 01 juli
* vrijdagmiddag 15 juli
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BELANGRIJKE DATA
2010
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Dinsdag 7 september
Woensdag 8 september
Dinsdag 14 september
Woensdag 15 september
Vrijdag 17 september
Woensdag 22 september
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 4 december
Donderdagmiddag 16 december
Donderdagavond 16 december
2011
Dinsdag 25 januari
Woensdag 26 januari
Dinsdag 1, woensdag 2 & donderdag
3 februari
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 en vrijdag 18 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Maandag 28 maart t/m donderdag
14 april
Donderdag 21 april
Donderdag 19 mei
Maandag 20 juni
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Dinsdag 19 juli (o.v.b.)
Woensdag 20 juli (o.v.b.)
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Donderdagmiddag 21 juli

sportdag groepen 6/7/8
sportdag groepen 1/2
reservedatum sportdag groepen 6/7/8
reservedatum sportdag groepen 1/2
info-/inloopavond
sportdag groepen 3/4/5
schoolreis 7/8
reservedatum sportdag groepen 3/4/5
rapportgesprekken (rapport 1) groepen 3 t/m 8
rapportgesprekken (rapport 1) groepen 3 t/m 8
Sinterklaas
alle leerlingen vanaf 14.30 uur vrij
Kerstdiner van 17.30 tot 19.00 uur
tien-minutengesprekken gr.1 en 2
tien-minutengesprekken gr.1 en 2
eindtoets Cito groep 8
juffendag groepen 1 t/m 3
schoolfotograaf
rapportgesprekken (rapport 2) groepen 3 t/m 8
rapportgesprekken (rapport 2) groepen 3 t/m 8
project
Paasontbijt
schoolreisje groepen 1/2
groepen 1 en 2 naar Artis
tien-minutengesprekken groepen 1 en 2
tien-minutengesprekken groepen 1 en 2
afscheidsavond groepen 8 (musical)
afscheidsavond groepen 8 (officieel)
rapport 3 voor de groepen 3 t/m 7
laatste schooldag
inloop voor ouders vanaf 15.00 uur

VOORSCHOOL
Kinderen vanaf 2½ jaar kunnen vier dagdelen in de week (twee ochtenden en twee
middagen) naar de voorschool die aan De Vier Windstreken verbonden is. Zo wennen de
kinderen aan het ritme van een schoolweek.
Een voorschool is te vergelijken met een gewone peuterspeelzaal. Het grote verschil is, dat
er op een voorschool veel aandacht voor het leren van de taal is. Dat gebeurt aan de hand
van de methode “Ko Totaal”. Ook leren kinderen spelen met leeftijdsgenootjes. Dat is
belangrijk, want spelen is leren en leren is leuk!
Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor de voorschool, dienen hun kind ruim
voordat hun kind 2½ jaar wordt in te schrijven op De Vier Windstreken. Dat kan in principe
iedere woensdag, echter wel op afspraak. Voor de twee groepen zijn er zes begeleidsters:
Monique Munier, Simone Otte, Nigar Karagul, Gerda Beumkes, Marieke Bloemendal en
Caroline IJsselstein.

7

TOELATING TOT HET BASISONDERWIJS
Het basisonderwijs is bestemd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Als een kind 4 jaar is, is
het nog niet leerplichtig, maar moet het wel ingeschreven staan op een basisschool. Vanaf
drie jaar en 10 maanden tot aan het 4e jaar mag het kind 5 dagen/dagdelen wennen. Dit
gebeurt in overleg met de school. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig, d.w.z. dat het kind
verplicht naar school moet.
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan, na telefonische afspraak (tel.nr. 631.35.92), op
woensdag.
SCHOOLLOOPBAAN START IN GROEP 1F
De leerlingen die als vierjarigen op school beginnen, worden in groep 1F geplaatst.
Dit is een zogenaamde instroomgroep. In deze groep zullen de kinderen naast het normale
leerstofaanbod onder andere de volgende basisvaardigheden leren:









de klassenregels;
zich houden aan de klassenregels;
in de kring zitten;
met andere kinderen omgaan en spelen;
een poosje met een werkje bezig zijn;
een werkje afmaken;
een werkje uit de kieskast pakken en opruimen;
zich zelfstandig aan- en uitkleden;

Na acht weken zal per kind – aan de hand van een lijst met criteria – gekeken worden of de
leerling door kan stromen naar een van de vier 1/2 groepen. Is dit nog niet het geval, dan zal
het kind nog iets langer (met een maximumduur van zes maanden) in de instroomgroep
blijven.
GEDRAG
Wanneer een leerling zich in de les, op het schoolplein, tijdens de overblijf of excursies
ernstig misdraagt, zullen de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld
worden. Tevens zullen zij uitgenodigd worden voor een gesprek met de groepsleerkracht en
een directielid.
WIE GEBRUIKT WELKE IN- en UITGANG(EN)?
Naar binnen
’s Morgens tussen 08.30 – 08.45 uur en ’s middags tussen 13.00 – 13.15 uur komen alle
leerlingen door de hoofdingang naar binnen.
Naar buiten
Om 12.00 uur (op wo. om 12.30 uur) en om 15.30 uur gaan
 de peuters via het peuterplein
 de groepen 1/2 via de uitgang bij het kleuterplein
 de groepen 4, 6 en 7 via de uitgang bij het middenbouwplein
 de groepen 3, 5 en 8 via de hoofdin-/uitgang naar buiten.
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UITSTROOMGEGEVENS.
Na gemiddeld acht jaren basisschool stromen de leerlingen uit naar een vorm van
Voortgezet Onderwijs. Hieronder treft u de uitstroomgegevens en de eind Cito-scores van de
laatste vier schooljaren aan.
Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar
2008-2009 2009-2010
2006-2007 2007-2008

Praktijkonderwijs

1
(2,56%)

2
(3,70%)

0
(0%)

0
(0%)

VMBO b/k + LWOO

10
(25,64%)

16
(29,63%)

14
(31,81)

4
(9,1%)

VMBO basis/kader

9
(23,08%)

6
(11,11%)

4
(9,09)

7
(15,9%)

VMBO theoretisch

4
(10,26%)

15
(27,78%)

8
18,19)

13
(29,6%)

VMBO t/HAVO

4
(10,26%)

1
(1,85%)

2
(4,55)

7
(15,9%)

HAVO/VWO

10
(25,64%)

8
(14,82%)

8
(18,18)

11
(25%)

VWO/Gymnasium

1
(2,56%)

6
(11,11%)

7
(15,91)

2
(4,5%)

Schoolverlaters
Gemiddelde Citoscore

39

54

44

44

534,4

535,4

534,6

535,9

OVERBLIJF/TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om tijdens de middagpauze
over te blijven. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden in één of twee
kleuterlokalen opgevangen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 worden
in aparte groepen opgevangen. Iedere week wordt er van een ander lokaal
gebruik gemaakt. Dit geldt niet voor de groepen 6 t/m 8. Zij lunchen in het NSO-lokaal.
Er wordt gewerkt met strippenkaarten van € 15,00 voor 10 strippen. Een strippenkaart
dient vooraf aangeschaft te worden. Liefst te betalen via de giro. Rekeningnummer
8385491 t.n.v. L.V. Hup, Parlevinker 11-13 te Amsterdam.
De kinderen moeten zelf brood, drinken en fruit (liefst geschild) meenemen. Om
misverstanden te voorkomen is het raadzaam om op broodtrommels en bekers een naam te
zetten. Bij aanhoudend onbehoorlijk gedrag, kan een kind voor een bepaalde tijd van de
overblijf geschorst worden. Tijdens het overblijven mogen de kinderen niet terug naar de
eigen klas.
Wanneer een kind is opgegeven voor de overblijf en bij een
vriendje/vriendinnetje gaat eten, moet het kind een briefje van zijn/haar
ouder(s) meenemen, waarop staat dat hiervoor toestemming wordt
gegeven. Tijdens het overblijven mogen de kinderen niet van het
schoolplein af. Natuurlijk gelden de schoolregels ook tijdens de
overblijf!! Ouders blijven verantwoordelijk voor schade aan derden, dus
is een WA-verzekering geen overbodige luxe.
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TWEEWEKELIJKSE MEDEDELINGEN
Naast dit informatiebulletin wordt u gedurende het schooljaar door middel van
de “Tweewekelijkse mededelingen” op de hoogte gehouden van allerhande
schoolse zaken. Deze mededelingen komen altijd uit op de donderdag voor
de schoolloze vrijdag en worden meegegeven aan het oudste kind. Zorg dat
u bij blijft en vraag er iedere keer naar bij uw kind.
HULP VAN OUDERS
Ouders spelen in de school een belangrijke ondersteunende rol. Naast de ouderraad en de
medezeggenschapsraad kunnen de ouders rechtstreeks meehelpen met het werk in de klas.
Mede dankzij deze directe hulp zijn wij in staat de kinderen tijdens b.v. het lezen of de
handenarbeidlessen sneller en beter te helpen.
Een goede relatie tussen de ouders en de school is erg belangrijk en kan bepalend zijn voor
de vorderingen van het kind.
Wilt u aan één van de activiteiten deelnemen, meldt u zich dan bij de leerkracht van uw kind
aan. De activiteiten zijn o.a.
Schoolzwemmen
Schoolzwemmen
Hoofdluiscontroles
Schoonmaken in de groep einde schooljaar
Allerhande klussen
Tevens zijn er ouders nodig voor begeleiding tijdens schoolreisjes, excursies en allerlei
sportevenementen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij de organiserende leerkrachten.
OUDERBIJDRAGE
Allerlei leuke nevenactiviteiten kunnen niet met schoolgeld of subsidie worden bekostigd.
Denk onder andere aan Sint Nicolaas, Kerst, Pasen, sportdagen, afscheid groep 8 en Artisabonnement.
Om deze activiteiten te kunnen realiseren, wordt de volgende Ouderbijdrage gevraagd:
€ 23,00 voor één kind
€ 42,00 bij twee kinderen
€ 55,00 bij drie of meer kinderen.
Hiervoor krijgt u een acceptgirokaart.
Schoolreisjes kunnen per giro of contant betaald worden. Wanneer u het schoolreisgeld
gespreid wilt betalen (1 x per maand) dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw
kind. Postgiro Oudercommissie: O.B.S. De Vier Windstreken te Amsterdam is 7576372
Verder dient er rekening gehouden te worden met de volgende bijdragen:
Zwembijdrage groep 5 (geen diploma):
€ 29,00 (heel jaar = 36 weken)
Zwembijdrage groep 5 (tenminste A):
€ 14,50 (half jaar = 18 weken)
Schooltuinen groep 6/7:
€ ??,?? (nog niet bekend
Kunstkijkuren groep 8
:
€ 10,00
OUDERRAAD
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en heeft als
voornaamste taak het organiseren en begeleiden van leuke
activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest (versieren school en
cadeautje kinderen groepen 1 t/m 4), het Kerstfeest (versieren
school en aankleding kerstmaaltijd), het Paasfeest (verzorgen
paasontbijt), het afscheid van de groepen 8 (lunch en bowlen
op de laatste schooldag en cadeautje als afscheid).
De ouderraad heeft op dit moment geen voorzitter, secretaris
en penningmeester. Wel vijf actieve leden: Linda Hup, Joke van
der Vlugt, Lisette Wijdenbosch, Sladjana Vukovic en Mahassine
Zentari.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Volgens de wet moet een school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR vormt
een soort ondernemingsraad van de school. Deze raad bespreekt desgewenst alle zaken die
de school aangaan. Zo kan er ongevraagd advies worden uitgebracht aan het bevoegd
gezag (het schoolbestuur en de inspectie). Het bevoegd gezag is verplicht advies te vragen
over een aantal zaken (b.v. benoeming van de directie en onderwijskundige veranderingen).
De ouders kiezen tijdens de jaarvergadering de oudervertegenwoordiging en het schoolteam
kiest de leerkrachten, die zitting nemen in de MR. De MR vergadert gemiddeld eens per zes
weken.
Samenstelling vanuit de ouders:
René Postma
voorzitter
Esther Eckenhaussen
lid
Sladjana Vukovic
lid
Mohammed El Bouhali
lid
Hasan Kurt
lid
Lisette Wijdenbosch
lid

Samenstelling vanuit het team:
Jos Hulst
lid
Jolanda Rietel
lid
Marianne de la Beij
lid
Peter Snijders
lid
Vacature
lid
Vacature
lid

SCHOOLMELK
Vijf maal per week kunnen de kinderen schoolmelk drinken. Op school
kunt u een inschrijfformulier krijgen om er voor te zorgen dat ook uw
kind dagelijks melk krijgt. U kunt kiezen uit: halfvolle of volle melk,
chocolademelk of yokidrink. Houdt u er wel rekening mee, dat de
eerste dag na de zomervakanties geen melk wordt geleverd. U kunt
dan zelf iets te drinken meegeven.
NAAM OP SCHOOLBENODIGDHEDEN + KLEDINGSTUKKEN
Om vermissingen en omwisselingen te voorkomen graag gymschoenen, jassen, mutsen,
wanten, broodtrommels en bekers voorzien van een naam.
GEVONDEN VOORWERPEN
Het gebeurt regelmatig, dat kinderen hun eigendommen vergeten mee te nemen.
Voorwerpen die wij vinden en waar geen naam in of op staat, verzamelen wij op de tafel net
voorbij de hoofdingang rechts.
Niet opgehaalde gevonden voorwerpen schenken we 5x per jaar (herfst-, kerst-, voorjaars-,
mei- en zomervakantie aan een goed doel.
SPREEKTIJDEN/TELEFONEREN
Natuurlijk kunt u met vragen altijd bij de leerkracht terecht.
Wij vragen u echter wel van tevoren even een afspraak te maken.
Probeert u telefoneren tijdens schooltijd te vermijden.
HOOFDLUIS
Hoofdluis is op alle scholen een steeds terugkerend fenomeen. Ook op
onze school. Om dit onder controle te krijgen worden alle kinderen na
iedere vakantie verplicht door de zgn. hoofdluiscontrolegroep
nagekeken. Bij constatering van hoofdluis wordt u als ouder/verzorger
geïnformeerd en dient u uw kind zelf te controleren en zonodig direct
met de behandeling te starten.
Wilt u de hoofdluiscontrolegroep helpen, meldt u zich dan aan bij de
leerkracht van uw kind.
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HUISWERK
In de bovenbouw krijgen de kinderen soms huiswerk mee.
In de groepen 6 als extra inoefening en in de groepen 7 en 8
als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Het is niet de bedoeling om de kinderen – door het laten maken van huiswerk bij te spijkeren. In bepaalde gevallen kan het zinvol zijn sommige kinderen toch
wat extra werk mee te geven. Dit zal altijd in overleg met de ouders gebeuren.
COMPUTERS
De computer vervult een belangrijke plaats binnen het onderwijs. In iedere groep staan
twee computers en in de centrale hal is een computerruimte met 24 computers. Al deze
computers zijn aangesloten op een goed, snel en veilig netwerk.
Naast oefenprogramma’s die vooral gericht zijn op het leren werken met b.v. de muis,
gebruiken wij ook allerlei taal-, reken-, (begrijpend)lees- & topografieprogramma’s.
De werkstukken maken de kinderen natuurlijk ook “op de computer”.
SCHOOLVERZEKERING
De ouderraad heeft de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen
op school.
Deze verzekering geldt ook tijdens het van en naar school gaan en
tijdens schoolreisjes e.d.
Kleding, brillen en fietsen zijn niet meeverzekerd.
Denkt u er wel aan een eventuele schade of ongeval binnen 24 uur te
melden bij de directie.
SCHOOLARTS/SCHOOLTANDARTS
De schoolarts/schoolverpleegkundige onderzoekt dit schooljaar:
- de jaargroep in 2005 (kinderen uit de groepen 1 en 2)
- de jaargroep geboren in 2000 (kinderen uit de groepen 6 en 7)
Daarnaast staan de volgende vaccinaties op het programma:
- een herhaaloproep DTP/BMR voor kinderen geboren in 2001 in september 2010.
- een oproep DTP/BMR voor kinderen geboren in 2002 in maart 2011.
- een herhaaloproep HPV voor meisjes geboren in 1997 in september 2010.
- een oproep HPV voor meisjes geboren in 1998 in maart 2011.
- een herhaaloproep HPV voor meisjes geboren in 1998 in april 2011.
De schoolartsendienst is telefonisch te bereiken onder nummer 5555736. Op verzoek van
ouders, school en/of andere hulpverleners kan een (extra) onderzoek aangevraagd worden.
De schooltandarts komt 2x per jaar op school langs. Hiervoor kunt u uw kind aanmelden.
Een inschrijfformulier is op school te verkrijgen.
SCHOOLREISJES
Eén keer per jaar maken de kinderen een schoolreisje. Meestal wordt er per
bouw een bestemming gekozen.
Mede in het kader van groepsvorming maakt de bovenbouw (in dit geval de
groepen 7 en 8) één keer per twee jaar een meerdaags reisje aan het begin
van het schooljaar.
Voor alle duidelijkheid: schoolreisjes zijn een verplicht onderdeel van het
lesprogramma.
VERJAARDAGEN
Snoepen is ongezond en daarom mag er alleen op verstandige traktaties worden
getrakteerd. Bijvoorbeeld op een appel, een mandarijn, soepstengels, een mini krentenbol of
een doosje rozijntjes. Maar een traktatie hoeft niet altijd om te eten te zijn. Andere leuke
traktaties zijn bijvoorbeeld: ballonnen, stuiterballen, stoepkrijtjes, potloodjes of roltongen.
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VIDEO/TV-LESSEN
De school beschikt over videoapparatuur en DVD-spelers zodat ook wij
gebruik kunnen maken van het uitstekende aanbod van de Nederlandse
Onderwijs Televisie.
Kinderen kunnen de video of DVD-speler eventueel ook gebruiken bij b.v.
spreekbeurten.
TOETSEN
Elk kind wordt de gehele schooltijd door geobserveerd en getoetst.
In de groepen 1 en 2 wordt de Cito-toets taal voor kleuters en de Cito-toets ordenen
afgenomen. De technische onderdelen (lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen)
worden vanaf groep 3 twee of drie keer per jaar getoetst. Daarbij worden
gegevens niet alleen per leerling, maar ook per groep bijgehouden.
Op deze manier krijgt de school een duidelijk beeld van het niveau van elk
kind en van de groep als geheel. Daaruit kan worden afgeleid welk kind
herhaling nodig heeft of welk kind meteen wat dieper op de stof in kan gaan.
Middels een vaste observatieperiode (éénmaal per jaar), aangevuld met
informatie uit de leerlingenbesprekingen, wordt de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling bekeken. In groep 7 doen de kinderen mee
aan de CITO-entreetoets en in groep 8 aan de CITO-eindtoets.
MAATSCHAPPELIJK WERK en PREVENTIEVE LOGOPEDIE
In het kader van de Brede School is mw. Meta Peek (Doras) voor één dag in de week als
maatschappelijk werker aan onze school verbonden.
Ouders die vragen of problemen hebben op het gebied van arbeid (bijv. collega´s,
werkloosheid, ziektewet of arbeidsongeschiktheid) – bestedingsproblemen – eenzaamheid –
sociale contacten – onderwijs en scholing – relaties (bijv. partner, kinderen of ouders) –
spanningsklachten – verwerking na een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, mishandeling,
het overlijden van een dierbaar persoon, seksueel misbruik), kunnen bij haar terecht.
De hulp is vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Mw. Linda van de Hurk (GGD) verzorgt de logopedische screening van alle 5-jarigen. Zij is
één keer per veertien dagen op school.
Voor meer informatie over maatschappelijk werk en/of logopedische hulp kunt u terecht bij
de interne begeleidsters Elly van Leeuwen, Suzanne de Vries of Frank Kloosterman.
WEER SAMEN NAAR SCHOOL
“Weer samen naar school” is een landelijk project dat ten doel heeft het aantal leerlingen dat
naar het speciaal onderwijs gaat (o.a. LOM en MLK) terug te dringen.
Om dit doel te bereiken heeft men de zgn. samenwerkingsverbanden ingesteld. In zo’n
samenwerkingsverband zitten basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het idee is
dat door nauwere samenwerking en betere begeleiding vanuit het speciaal onderwijs,
kinderen in het reguliere basisonderwijs kunnen blijven.
De Vier Windstreken maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam-Noord. Wij
werken dus samen met scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam-Noord. Dit zijn sbo
Universum, sbo Zeppelin en svo Kolom Praktijkcollege Noord.
SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST
Onze school maakt gebruik van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst ABC. De diensten variëren van adviezen met betrekking tot de
aanschaf van lesmateriaal tot suggesties op het gebied van de schoolorganisatie. Als leerlingen leerproblemen hebben kan het ABC een
onderzoek doen.
Dit laatste gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.
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KLEDINGREGLEMENT
Voor het openbaar basisonderwijs in Amsterdam-Noord is het onderstaande
kledingreglement vastgesteld.
Kleding van leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers mag
 geen uiting van discriminatie zijn
 de fysieke veiligheid en/of hygiëne niet in gevaar brengen
 herkenbaarheid en functionele communicatie niet belemmeren.
In de school dragen leerlingen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ouders geen kleding
of accessoires met discriminerende opschriften of symbolen die in strijd zijn met de wet. Op
school worden in de klas geen hoofddeksels gedragen. Het dragen van hoofdbedekking om
religieuze redenen is toegestaan. Om tijdens de communicatie gezichtsuitdrukkingen en
articulatie waar te kunnen nemen, moet het gezicht zichtbaar zijn.
Het kan zijn dat een kind om medische redenen of op grond van geloofsovertuiging een
bepaald kledingstuk draagt. De school zal dan steeds de veiligheid van de leerlingen in acht
nemen.
De leerlingen dragen tijden de gymlessen gymkleding en tijdens het zwemmen zwemkleding.
Het is niet toegestaan om tijdens de gym- en zwemlessen sieraden te dragen. Wel mag een
sporthoofddoek worden gedragen, mits dit geen gevaar oplevert.
Wij vragen u op gym- en zwemdagen uw kind geen sieraden te laten dragen.
Van u als ouder verwachten we, dat u de
bovenstaande uitgangspunten onderschrijft en naleeft.
In het openbaar onderwijs hechten we aan open communicatie.
Dit betekent dat we het nadrukkelijk op prijs stellen,
wanneer ook van ouders binnen de school het gezicht zichtbaar is.
Indien de kledingregels niet worden nageleefd, zal de school dit bespreken om te zien op
welke manier een praktische oplossing kan worden gevonden. Mocht u vragen over deze
regels hebben, dan nodigen wij u uit om hierover met de directie te komen praten.
KLACHTENREGELING ( zie schoolgids )
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
School en ouders streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede
samenwerking.
Soms echter botsen de belangen. U bent het als ouder bijvoorbeeld niet eens met de
beoordeling van uw kind of met de wijze waarop uw kind begeleid wordt. Dergelijke klachten
worden meestal in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding
weggenomen.
Het kan echter voorkomen dat u er samen niet uitkomt of dat het om ernstiger zaken gaat
dan een verschil van inzicht. U kunt hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie,
agressie of geweld.
U of uw kind kan dan een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon van de
school.
Met de contactpersoon kan u of uw kind vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt
zorgvuldig behandeld. De contactpersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de
externe vertrouwenspersoon. Als het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat,
zal de contactpersoon u altijd direct doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van
ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte
bij de officier van justitie.
Naam schoolcontactpersoon :
Suzanne de Vries
Telefoonnummer :
020-6313592
Naam externe vertrouwenspersoon :
mevr. E. van den Elsaker
Telefoonnummer :
020-7990010
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U kunt ook besluiten dat uw klacht moet worden voorgelegd aan de Landelijke
Klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon kan u bij deze procedure begeleiden.
Naam voorzitter Klachtencommissie :
de heer mr. H.Th. van der Meer
Secretaris :
mevrouw M.R.Backer
Telefoonnummer :
0348-405245
De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school.
U kunt hiernaar vragen bij de directie of contactpersoon.
Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat alle klachten die de school betreffen in eerste
instantie bij de school(leiding) of bij de vertrouwenspersoon op school (Ria Brugman) terecht
moeten komen.
Samen kunnen wij een heleboel problemen aan!
DAGARRANGEMENT
Het is mogelijk dat een kind vanaf 7.30 uur naar de voorschoolse opvang gebracht kan
worden en uiterlijk om 18.30 uur van de naschoolse opvang opgehaald kan worden. De
schooldag voor een kind kan er dan als volgt uitzien:
Schooldag Voorschoolse School
Opvang
(VSO)
Tijd
7.30 uur tot
begin school
Activiteit

Wakker
worden,
ontbijten (zelf
meenemen).
Naar school
gebracht
worden.

Tussenschoolse
opvang (TSO)

School

Nachoolse
opvang (NSO)

Eind ochtend tot
Eind school tot
18.30 uur
begin middag in
de school zelf
Lesprogramma Middagboterham Lesprogramma Ophalen van
(zelf meenemen)
school.
Buitenspelen.
Thee/Limonade.
Spelletjes.
Deelname
naschoolse
activiteiten.

Een combinatie van VSO, TSO en NSO noemen we een DAGARRANGEMENT.
Voorschoolse Opvang (VSO)
De kinderen worden vanaf 7.30 uur opgevangen in de locatie van de Naschoolse Opvang De
Banne. U brengt de kinderen bij de opvang. Een leidster of een vrijwilliger zorgt ervoor dat
uw kind op tijd op school is.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Die blijft op dezelfde manier geregeld als voorgaande jaren. De inschrijving voor de
Tussenschoolse Opvang gebeurt bij de coördinator TSO: Linda Hup.
Naschoolse Opvang (NSO)
Aan het eind van de schooldag haalt een leidster of een vrijwilliger uw kind van school. In
een groep van maximaal 20 kinderen brengen ze hun vrije tijd door in een huiselijke en
ontspannen sfeer. Als een kind ingeschreven is voor een naschoolse activiteit, zorgen de
leidsters ervoor dat uw kind daar komt.
Naschoolse activiteiten (NSA)
Naast de opvang worden naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze zijn voor alle
kinderen van basisschool De Vier Windstreken toegankelijk.
Kinderen die niet op de Naschoolse opvang zitten, worden door de eigen ouders gebracht en
weer opgehaald.
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De Naschoolse Activiteiten (NSA) worden afgestemd op de activiteiten van de verlengde
schooldag (indien van toepassing). Voor de Naschoolse Activiteiten wordt apart
ingeschreven en apart betaald. Inschrijfformulieren liggen klaar op de eerste schooldag na
de zomervakantie.
De Voorschoolse en Naschoolse Opvang doet de school niet zelf. Dat wordt verzorgd door
Kinderopvang Compagnie. Voor nadere informatie kunt u bij Kinderopvang Compagnie
terecht (020-4350950).
De folder “BSO De Banne 4 – 12 jaar” is bij de administratie (Elaine de Koning) te verkrijgen.
SPORTBUURTCLUB
De sportbuurtclub is een stimuleringsprogramma voor de groepen 1 t/m 8 van alle
basisscholen in De Banne. Het doel van de sportclub is, dat de kinderen kennismaken met
verschillen sporten. Zo wordt de stap verkleind om lid te worden van een vereniging. De
sportactiviteiten worden aangeboden in samenwerking met verschillende sportverenigingen,
Sportbuurtwerk Noord en de vier basisscholen.
Over het aanbod en de kosten wordt u door middel van een aparte folder geïnformeerd.
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