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BESTUUR AMOS 
 
WIJ ZIJN AMOS 
Wij zijn AMOS, een groep van 29 scholen in Amsterdam, geworteld in de christelijke traditie. Wij 
geloven dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om 
die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen wel te bieden. Niet 
louter als fraai ogend motto maar door een keiharde inzet in de praktijk van alledag. Verschillen in 
herkomst, geloofsovertuiging, cultuur, enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid 
als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat 
hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde van diversiteit. Je talenten ontdekken en 
ontwikkelen is één ding.  Wij inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan) benutten voor onze 
stad, ons land, onze wereld. 
 
ONZE KERNWAARDEN  
Als AMOS maken wij verschil door wat wij doen. Die daden zijn geïnspireerd door onze overtuiging, 
door onze kernwaarden. Die overtuiging laat zich samenvatten in twee motto’s: Je staat in het leven 
voor de uitdaging om je talent te ontdekken en dat te ontwikkelen, het maximale hieruit te halen. 
 
Het is belangrijk om iets terug te doen voor je gemeenschap, je stad. Of om met onze betreurde oud-
burgemeester van der Laan te spreken: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar”.  
 
Onze ouders herkennen zich in deze kernwaarden. Samen stimuleren we onze kinderen nieuwsgierig 
te zijn naar de wereld om ons heen en zich bewust te worden dat betrokkenheid met de wereld niet 
gaat zonder de handen uit de mouwen te steken. En bovenal bestaat AMOS uit doeners: nieuwsgierig, 
betrokken, gedreven en doelgericht. 
 
ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS 
Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. 
Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele 
ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. 
Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs 
aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? 
Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische 
informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in 
de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig 
jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om 
die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij 
écht impact maken in de levens van onze leerlingen.  
 
College van bestuur en bestuursbureau 
Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door 
de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-bestuursbureau ondersteunt de AMOS scholen en 
het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting.  
 
Het bestuursbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau 
bereiken via: T: 020 4106810 E: info@amosonderwijs.nl  
 
Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nl vindt u meer informatie over onze stichting. Ook 
kunt u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals  
het mediaprotocol, het privacyreglement en het protocol medisch handelen.  
  

mailto:info@amosonderwijs.nl
http://www.amosonderwijs.nl/
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Klachtenregeling en meldplicht 
AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de schooldirectie of op  
www.amosonderwijs.nl. Heeft u vragen over de klachtenregeling of wilt u meer weten over hoe u een 
klacht indient? Iedere AMOS-school heeft een of meer contactpersonen die u op weg helpt bij het 
indienen van de klacht.  Op onze school is / zijn dat: Marlou Asser.  
 
Klachtenbehandeling op schoolniveau 
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met 
deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de directie: Edith Tjaden/ 
Gertjan Bart.  
 
Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het zogenoemde bevoegd 
gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer over de 
vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder. We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij 
fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.   
 
Vertrouwenspersoon  
AMOS heeft een vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is  
onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of 
door bemiddeling tussen school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan 
bestaat de mogelijkheid om alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur.  De contactgegevens van de 
vertrouwenspersoon van AMOS zijn: 
 
Mevrouw Minke Fuijkschot 
06-31631673 
mfuijkschot@hetabc.nl 
 
Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?  
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier 
invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. 
Het (digitale) klachtenformulier vindt u op www.amosonderwijs.nl en kan via de e-mail verstuurd 
worden naar: secretariaat@amosonderwijs.nl 
 
Heeft u geen toegang tot internet? De directie van onze school heeft ook (papieren) 
klachtenformulieren beschikbaar.  U kunt dit formulier invullen en per post versturen naar:  AMOS, 
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam. 
 
Na ontvangst van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens 
wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een 
zogenaamde hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht 
gegrond of ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar 
aanleiding van uw klacht.  
 
Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie 
Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is 
behandeld? Wendt u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Meer informatie over de 
landelijke klachtencommissie vindt u op  www.gcbo.nl. 
 

Contactgegevens: GCBO   Postbus 82324- 2508 EH Den Haag 
Telefoon 070 386 16 97    Fax 070 302 08 36 
E-mail info@gcbo.nl     Website www.gcbo.nl 

http://www.amosonderwijs.nl/library/files/1411725330_Hoofdstuk%203-02%20Klachtenregeling%20AMOS%20-%20definitief.pdf
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
http://www.amosonderwijs.nl/
mailto:secretariaat@amosonderwijs.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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Landelijke vertrouwensinspectie  
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, 
leerkrachten, directies en besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige 
klachten op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove 
pesterijen; discriminatie en radicalisering. 
 
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het 
indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij 
het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding. Het 
team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).  
 
Meldplicht 
Als we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOS-school verplicht 
om dit onder de aandacht te brengen van justitie.  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij (kinder-) 
mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed op. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het 
primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school 
moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u op 
www.amosonderwijs.nl   
 

  

http://www.amosonderwijs.nl/
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Ouderbijdrage en sponsoring 

 
Ouderbijdrage voor extra aanbod 
Onze school organiseert regelmatig voor alle groepen leuke en leerzame uitjes, excursies en andere 
activiteiten. Deze activiteiten bieden we in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.  
 
Voor deze extra activiteiten ontvangen wij geen volledige vergoeding vanuit het ministerie of de 
gemeente. Daarom vragen wij hiervoor een (vrijwillige) ouderbijdrage. Toelating tot de school is 
uiteraard niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.  
 
Lukt het u niet om deze bijdrage te betalen? Neem dan contact op met de directie zodat we samen 
naar een oplossing kunnen zoeken.   
 
Hoogte van de ouderbijdrage 
De directie stelt jaarlijks, na instemming van de medezeggenschapraad, de hoogte en de bestemming 
van de ouderbijdrage vast en legt hierover ook jaarlijks verantwoording aan de 
medezeggenschapsraad af . De hoogte van de ouderbijdrage voor onze school is in 2020-2021: € 60,- 
 
Sponsoring 
Als onze school gebruik maakt van sponsorgelden, dan houden wij ons aan de afspraken die hierover 
zijn vastgelegd in het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring’.  
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
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Procedure schorsing en verwijdering  
Schorsing  
De regels omtrent schorsing zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Schorsing kan 
aan de orde zijn in het geval van ernstig wangedrag van een leerling of als om andere redenen de 
situatie tijdelijk onhoudbaar is. Een schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren.  
De beslissing om een leerling te schorsen ligt bij het bestuur. De ouders ontvangen het besluit 
schriftelijk, voorzien van een motivatie. Bij een besluit tot schorsing van langer dan een dag worden 
de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie ingelicht. Ouders kunnen binnen zes weken 
schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het bestuur zal vervolgens de ouder(s) horen en beslist 
binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit tot schorsing kan ook ter toetsing 
aan de civiele rechter worden voorgelegd. 
 
Verwijdering 
Het bestuur heeft de wettelijke bevoegdheid om een leerling van school te verwijderen. Van die 
bevoegdheid wordt uiteraard alleen gebruik gemaakt als het echt niet anders kan. 
 
Wanneer besluit het bestuur tot verwijdering van een leerling van school?  
Vaak is er in zo’n geval sprake van leer- en/of gedragsproblemen en in sommige gevallen van niet te 
tolereren gedrag van ouders. Voordat deze beslissing genomen wordt kijken we uiteraard altijd eerst, 
samen met de leerling en ouders, uitgebreid naar andere oplossingen.  
 
Een kind van school verwijderen gebeurt niet zomaar. Er is dan al een aantal stappen gezet. Het bestuur 
zal altijd eerst de leerkracht en de directie van de school horen. Bovendien mag pas tot verwijdering 
worden overgegaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. De onderwijsinspectie 
en de leerplichtambtenaar worden zowel ingelicht over het voorgenomen als het definitieve besluit 
tot verwijdering.  
 
School-/pleinverbod voor ouders 
Het bestuur kan een ouder voor een periode de toegang tot de school of het schoolplein ontzeggen. 
Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betreffende ouder(s) toegestuurd.  
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Toelatingsbeleid 
 
Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam 
Voor onze school geldt het Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt 
ervoor dat alle Amsterdamse kinderen, geboren na 1 juli 2011, evenveel recht hebben op een plaats 
op een school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de 
voorrangsregels vindt u op de website van Amsterdam (www.amsterdam.nl). 
 
Uitzonderingen? 
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere om standigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een 
andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.  
 
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? 
Soms blijkt bij de aanmelding dat een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. In dat geval is het 
de taak van AMOS om te onderzoeken of de school waar het kind is aangemeld de noodzakelijke zorg 
en daarmee ‘passend onderwijs’ kan bieden. AMOS moet hier binnen tien weken uitsluitsel over geven. 
Deze procedure (‘Van aanmelding tot toelating’) vindt u beschreven op de AMOS-website. Kan de 
school aan de ondersteuningsbehoefte voldoen? Dan wordt het kind ingeschreven op de school. Lukt 
dit niet? Dan zorgt AMOS dat het kind op een school kan worden ingeschreven die wel de juiste 
ondersteuning kan bieden.  
 

 
  

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk/
http://www.amsterdam.nl/
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Sociale veiligheid op school  
 

Sociale veiligheid nemen wij zeer serieus op de Frankendael. Enerzijds richten wij ons sterk op het 

creëren en behouden van een gezond, veilig leef- en leerklimaat. Dit doen wij o.a. door de 

Kanjertraining, duidelijk klassen- en school regels en protocollen voor bijvoorbeeld pestgedrag. 

Anderzijds ondernemen wij (wettelijke) acties en stappen om de veiligheid te monitoren en actie te 

ondernemen indien nodig. Jaarlijks inventariseren wij bijvoorbeeld het sociaal welbevinden van onze 

leerlingen. 
 
Antipest programma: De Frankendael werkt met het programma Kanjertraining. De school monitort 
de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Scholen met Succes. De school 
monitort de sociale veiligheid op verschillende manieren: 

• KanVas via Kanjertraining (twee keer per schooljaar) 

• Sociogram (twee keer per schooljaar) 

• Vragenlijst Vensters PO (jaarlijks) 

Anti-pestcoördinator Mevr. Tjaden (Edith.tjaden@amosonderwijs.nl) 

Vertrouwenspersoon: Mevr. Asser (Marlou.Asser@amosonderwijs.nl) 

  

mailto:Edith.tjaden@amosonderwijs.nl
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Verzekeringen en aansprakelijkheid  
 
Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-
ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd.  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school 
actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid 
of een fout van de school. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een 
losliggende stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen niet 
worden verholpen.  
 

Vrijstelling van activiteiten 
Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen 
om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd.  
Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende 
onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd. 
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Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) 

 
Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO  
De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en 
inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie 
over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.voschoolkeuze020.nl. 
  
De verplichte eindtoets  
Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs 
afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Cito- Eindtoets. 
Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets 
aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt 
u op www.rijksoverheid.nl.   
 
Het schooladvies 
Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO.  Alle leerlingen in groep acht 
krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau 
voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele 
basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens 
alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van uw kind spelen hierbij 
een belangrijke rol.  
 
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies 
heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het 
resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies 
níet aanpassen.  Meer weten over het schooladvies VO? Klik hier of kijk op 
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. 

  

https://www.swvadam.nl/uploads/Kernprocedure_2018.pdf
http://www.voschoolkeuze020.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/schooladvies/
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
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Kwaliteit en bereikte onderwijsresultaten 
 
Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsontwikkeling:  
Onze school werkt continu aan de ontwikkeling van het onderwijs. We onderzoeken het onderwijs  en 
voeren nieuwe inzichten door en verbeterde plannen uit. Natuurlijk evalueren we deze aanpassingen 
altijd, zodat we zien of onze aanpassingen het gewenste effect hebben.  
 
Tijdens het laatste inspectiebezoek (26-01-2016) werden wij met een basisarrangement (voldoende) 
gewaardeerd. Voor aankomende periode staan de volgende onderwerpen op de agenda: het verder 
inrichten van de ICT omgeving, uitvoeren beleid en aanbod t.b.v.  meer- en hoogbegaafdheid en het  
rekenonderwijs.  
 
Onderwijskwaliteit 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld 
zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie naar 
kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. De inspectie kijkt daarnaast naar allerlei 
andere aspecten om de kwaliteit van de school te beoordelen. De score van de eindtoets zegt namelijk 
niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom hoeven niet alle scholen dezelfde gemiddelde 
scores te halen voor de eindtoets om kwalitatief sterk  beoordeeld te worden. Scholen moeten wel 
boven de ondergrens scoren.  
 
Eindopbrengsten: 
 

 
 
Gegeven adviezen 

  
 
Waar kijkt de onderwijsinspectie, naast de eindtoets, nog meer naar?  
De onderwijsinspectie beoordeelt dus de kwaliteit van scholen in Nederland. Naast de eindtoets, kijkt 
zij ook naar andere aspecten. Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. In het kort 
betekent dit dat de inspectie vanaf die datum onderscheid maakt tussen de zogenaamde bij wet 
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geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Belangrijk in 
de wijziging van het onderwijstoezicht is het toezicht op schoolbesturen.  
 
Wilt u meer weten over het (vernieuwde) inspectietoezicht? Kijk dan op de website van de 
Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. De rapportages van de onderwijsinspectie zijn 
openbaar en kunt u ook op deze website inzien. Ook vindt u op de site van AMOS hoe het bestuur 
samen met haar scholen haar onderwijskwaliteit bewaakt en stimuleert.  
 
 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Verzuimbeleid 

 
Geoorloofd verzuim 
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. 
Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? 
Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:  
 
Als uw kind ziek is (zo nodig ter beoordeling van de schoolarts). 

Als uw kind ziek is: Bij ziekte belt u tussen 08.00- 08.30 uur met school of geeft u dit door per e-

mail aan administratie en de leerkracht.  Dit laatste dient ook vóór 08.30 uur te gebeuren i.v.m. de 

start om 08.30 uur.   

Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. 

Als u een verlofaanvraag doet omdat u wilt dat uw zoon/dochter thuis is bij een 

levensbeschouwelijke (feest)dag kunt dit aanvragen bij de directie. In Amsterdam geldt als 

richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft. Dit verlof vraagt u uiterlijk 10 dagen voor 

de verlofdag aan. 

Het beroep van een van de ouders heeft soms tot gevolg dat hij/zij alleen buiten de schoolvakanties 
op vakantie kan gaan.  
In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het 
besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat. Onze directeur mag 
wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de 
reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het 
schooljaar. 
 
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden.  
Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens 
gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt 
gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan 
beslist de leerplichtambtenaar.  
 
Ongeoorloofd verzuim 
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk 
verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar Uiteraard informeren wij de 
ouders van de leerling over de melding. 
 
Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar. In de volgende gevallen kan melding 
gedaan worden bij de leerplichtambtenaar: regelmatig te laat komen; zorgwekkend ziekteverzuim; 
twijfel bij ziekmeldingen; verzuim rondom schoolvakanties; ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een 
verlofaanvraag; vertrek naar het buitenland. 
 
Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De inspecteur kan 
hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de 
inspecteur ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd 
op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. 
Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een 
proces-verbaal opmaken.  
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Kinderen jonger dan 6 jaar 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar 
is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, geldt het volgende:  
u kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week;  
daarnaast kan de schooldirecteur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week 
vrijstelling van schoolbezoek verlenen.  Meer informatie hierover vindt u op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) .  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school
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Passend Onderwijs 
Wat houdt Passend onderwijs in? Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede 
onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste 
plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 
Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar 
mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning. 
Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op 
eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft. 
 
Zorgplicht 
Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich 
aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf 
kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de 
school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij 
het beste past. Klik hier voor meer informatie over zorgplicht of kijk op www.swvamsterdamdiemen.nl.  
 
De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu? 
Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen 
passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling 
ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school 
van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  
De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school 
waar de leerling is aangemeld.  
 
Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen 
Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een 
samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV 
ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs.  
 
Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het 
Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het 
Samenwerkingsverband als volgt bereiken: 
 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen 
Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam 
T: 020 7237100 
E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  
 
Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp  
Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt  
daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, 
neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school: Uliane Bartelink. Zij is op vrijdag   
aanwezig en bereikbaar op telefoonnummer 06-31631581) of via mail  
  

http://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/Documenten/Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school-PDF-114-KB.pdf
http://www.swvamsterdamdiemen.nl/
http://www.swvamsterdamdiemen.nl/
mailto:secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
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Medezeggenschap bij passend onderwijs: 
Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs: 
 
Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en 
ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad 
heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen 
die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen 
bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen. 
 
GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van 
de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft 
zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband 
primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft 
informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra 
ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. 
 
Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl.   
 
Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam 
T: 020 7237100 
E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  
www.passendonderwijs.nl.  

 
Onderwijstijd  
Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 
7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 
3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak 
gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.  
 
Onze school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke 
schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 naar school. Dus ook op de 
woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding van de eigen 
leerkracht 15 minuten geluncht en aansluitend buiten gespeeld ook onder begeleiding van de eigen 
leerkracht. Er zijn geen kosten verbonden aan de TSO (tussenschoolse) opvang. De vrije dagen en 
vakanties zijn vermeld op onze website en op scholen op de kaart.  
 
 

http://www.swvamsterdamdiemen.nl/
mailto:secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
http://www.passendonderwijs.nl/

