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Voor u ligt de schoolgids van katholieke basisschool ‘De Triangel’. 
Deze gids is bedoeld voor ouders1 die een school zoeken voor hun kind(eren). Natuurlijk kun-
nen ook onze huidige ouders gebruik maken van deze gids. Actuele informatie vinden zij op 
onze website en ontvangen zij via onze schoolapp. 

Deze schoolgids kan een persoonlijk gesprek natuurlijk niet vervangen. 
Het is gebruikelijk dat ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn op een basis- 
school, een afspraak maken met één van de directieleden. U kunt dan verder kennismaken 
met de werkwijze en de sfeer op onze school en u heeft gelegenheid om vragen te stellen.
Bent u geïnteresseerd in een verdere kennismaking? 
Neemt u dan contact op met onze school, wij staan u graag te woord!

Via deze schoolgids geven we informatie over de wijze waarop wij inhoud geven aan het on-
derwijs. Daarnaast vindt u in deze gids veel praktische informatie. De inhoud van deze gids is 
met zorg samengesteld. Onze school is echter steeds in ontwikkeling en zo kan het gebeuren 
dat sommige zaken iets anders gaan dan in deze gids vermeld staan. 
Aanvullende en actuele informatie is te vinden op onze website www.detriangel.net.

Onze school valt onder Onderwijsgroep Amstelland. Deze stichting voor RK (rooms katholiek) 
en PC (protestant christelijk) onderwijs verzorgt onderwijs op elf basisscholen in Amstelveen 
en Ouderkerk aan de Amstel. Meer informatie over de stichting vindt u op www.onderwijs-
groepamstelland.nl.

De tijd op de basisschool is een belangrijk deel van je leven, zowel voor uw kind als voor u. 
Jarenlang is er de weg van huis naar de basisschool en weer terug. Wist u dat u in de loop van 
de jaren uw kind in totaal zo’n 8.000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters? 
Een school kies je dan ook met zorg.

Wij hopen dat we de informatie over onze school in deze gids op een overzichtelijke manier 
hebben gepresenteerd. Graag horen we van u of er punten zijn waarop we onze schoolgids 
kunnen verbeteren.

Namens het team van De Triangel, 
Guus van Weezenbeek, directeur

1 Met ‘ouders’ bedoelen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind
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De Triangel is een katholieke basisschool in Amstelveen- 
Westwijk. Onze school heeft de beschikking over twee 
locaties. Behalve het hoofdgebouw, gelegen aan de 
Zeelandiahoeve, is er een dependance aan de Jane 
Addamslaan. De komende jaren zal er naar worden ge-
streefd om alle groepen zoveel mogelijk in één gebouw 
te huisvesten.
 
Onze school wordt bezocht door ongeveer 700 leerlin-
gen, het aantal groepen ligt rond de 29. De gemiddelde 
groepsgrootte is 28 leerlingen. 
De schoolbevolking bestaat hoofdzakelijk uit kinderen 
met een Nederlandse achtergrond. Het aantal leerlingen 
voor wie Nederlands de tweede taal is, bedraagt on-
geveer 10%. Bij het merendeel van onze leerlingen spe- 
len kerkelijke en/of religieuze aspecten geen grote rol in 
de opvoeding. Toch kiezen ouders vaak voor onze school 
omdat wij onze leerlingen tijdens de lessen levens- 
beschouwing verhalen uit de bijbel voorlezen of vertel-
len. Ouders kiezen de school ook vanwege de goede 
naam of vanwege vriendjes of vriendinnetjes die al op 
onze school zitten. 

Het team van De Triangel bestaat uit ruim 50 medewer- 
kers. Om onze grote school overzichtelijk te houden voor 
leerlingen, ouders en medewerkers, werken we met 3 
leerteams. Leerteam 1 bestaat uit de groepen 1 t/m 3, 

leerteam 2 uit de groepen 4 en 5 en leerteam 3 uit de 
groepen 6 t/m 8. Elk leerteam wordt geleid door een  
adjunct-directeur en ondersteund door een vaste interne 
begeleider. De directeur van de school draagt de eind-
verantwoordelijkheid.

De directeur en de 3 adjunct-directeuren vormen geza- 
menlijk de schoolleiding. Dit managementteam bestaat 
uit:

▲ Directeur: Guus van Weezenbeek

▲ Adjunct-directeur leerteam 1: Silvia Bezuijen

▲ Adjunct-directeur leerteam 2: Theo Bestman

▲ Adjunct-directeur leerteam 3: Simone Gorter

1. EEN KORTE KENNISMAKING MET DE TRIANGEL: ONZE 5 K’s

In het team zitten behalve groepsleerkrachten ook vakleerkrachten voor gymnastiek en levensbeschouwing. Gespe-
cialiseerde leerkrachten zijn aanwezig op het gebied van leer- en gedragsmoeilijkheden. Eén secretaresse en 2 
schoolassistentes (‘conciërges’) ondersteunen het team. 

Op De Triangel geloven wij dat onderwijs een krachtig middel is om te sturen in de ontwikkeling van kinderen. In ons 
dagelijks handelen laten we ons inspireren door de volgende uitspraak:

Deze uitspraak hebben we vertaald in 5 kernwaarden, de zogenaamde 5 K’s,  die ons houvast geven in ons doen en 
laten. Op de volgende bladzijden zijn de 5K’s omschreven. >>

 ‘KBS De Triangel, een leerzame en zorgzame school’.

vlnr Silvia Bezuijen, Guus van Weezenbeek, Theo Bestman, en Simone Gorter
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1. KIND
Wij zien het als onze kerntaak om onze leerlingen een passend onderwijs- 
aanbod te bieden, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen als 
mens en zich goed staande weten te houden in onze samenleving. Daarbij 
hebben we oog voor de brede ontwikkeling van kinderen omdat we geloven 
dat ieder kind over talenten beschikt en deze talenten kan gebruiken in de 
weg naar volwassenheid. We realiseren ons dat kennis en vaardigheden op 
het gebied van lezen, taal en rekenen van groot belang zijn als het gaat om 
de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen.
Verschillen tussen kinderen zijn voor ons vanzelfsprekend en worden als 
verrijkend ervaren. Ondanks dat ieder kind uniek is, krijgen de meeste van 
onze leerlingen geen individueel onderwijsaanbod. In ons handelen maken 
we gebruik van werkwijzen die zich bewezen hebben en waar alle leerlingen 
van	profiteren.	Dit	alles	moet	er	 toe	 leiden	dat	onze	 leerlingen	met	plezier	
naar school gaan.

3. KLIMAAT
In onze school is het rustig en ons handelen is er op gericht dat onze leer-
lingen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen. Ons onderwijsaanbod 
stemmen wij af op de behoefte van kinderen om (zelfstandig) te leren en te 
weten wat er van hen wordt verwacht. Wij hanteren duidelijke structuren en 
vaste school- en klassenregels, geven zelf het goede voorbeeld en dulden 
geen pestgedrag. Wij spreken onze leerlingen aan op hun bijdrage aan een 
positief klimaat. Regels zien we als een hulpmiddel.
Op onze grote school zijn wij goed in kleine, maar belangrijke dingen; een 
klein gebaar, een enkel woord, een blik die er toe bijdraagt dat onze leer-
lingen zich thuis voelen op school. In het groot, op schoolniveau, helpt de 
Kanjertraining ons onze kinderen hun eigenwaarde te behouden en zo nodig 
te vergroten en leren deze lessen de leerlingen hoe ze met respect met an-
deren kunnen omgaan.

2. KATHOLIEK
De Triangel is een katholieke school. Op onze school worden verhalen uit 
de bijbel verteld en katecheselessen gegeven. Wij staan stil bij katholieke 
tradities en feesten.
Belangrijke katholieke waarden zijn voor ons saamhorigheid en tolerantie. 
Wij leren onze leerlingen oog te hebben voor elkaar en zorg en verantwoor-
delijkheid te dragen voor elkaar. 
Bij ons op school sta je er niet alleen voor. Wij doen ons best wederzijds ver-
trouwen en respect tussen leerkracht en ouder te realiseren en verwachten 
van ouders dat zij het beleid van de school steunen.
Wij sluiten niemand uit en bieden alle bij de school betrokkenen een warm 
welkom. Over andere dan katholieke levensbeschouwelijke stromingen en 
opvattingen spreken wij met respect. Wel verwachten wij van alle ouders dat 
zij onze katholieke uitgangspunten, identiteit en cultuur onderschrijven en 
hun kinderen mee laten doen met onze vieringen en activiteiten.
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4. KENNIS 

Het beschikken over kennis en vaardigheden op een breed terrein maakt  
kinderen sterk en weerbaar. We zien het als onze primaire taak om kennis 
over te dragen en stellen daarnaast leerlingen in de gelegenheid om sociale 
en studievaardigheden te ontwikkelen. Daartoe bieden we vanaf groep 1 t/m 8 
actuele en gedegen programma’s aan. Wij kennen onze kinderen en weten 
wat we met ze willen bereiken. We maken ons druk om de prestaties van 
onze leerlingen, maar willen prestatiedruk voorkomen.
Wij zijn goed in ons vak en weten ook wat we (nog) niet kunnen. Continu le-
ren staat hoog in ons vaandel. Ons team volgt scholingen en is op de hoogte 
van actuele zaken die spelen in het onderwijs. Voor hulp en ondersteuning 
leggen we contacten met externe instanties.

5. KANSRIJK HANDELEN
Wij zijn bewust op zoek naar kansen voor elk kind om te leren. Dat doen we 
door naar onszelf te kijken en ook door met het kind en de ouders in gesprek 
te gaan en te zoeken naar factoren die het kind verder helpen in de ontwik-
keling. Een goede, open relatie met de ouders vinden we van belang; samen 
met de ouders komen we altijd verder.
Het ene kind is het andere niet. Op onze school hebben we een ondersteu- 
ningsstructuur	die	het	mogelijk	maakt	 leerlingen	met	specifieke	onderwijs- 
behoeften extra te begeleiden. Of het nu gaat om een leerling die meer  
uitdaging aan kan of een leerling die een intensievere instructie nodig heeft. 
We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van elk kind en geven geen kinde-
ren op. Ons handelen is doel- en resultaatgericht.▲

5K’s
Onze 5 kernwaarden
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2. HET ONDERWIJS OP DE TRIANGEL

Een katholieke school: wat houdt dat in?

De Triangel is een katholieke school. 
Belangrijke katholieke waarden zijn 
voor ons saamhorigheid en toleran-
tie. Wij leren onze leerlingen oog te 
hebben voor elkaar en zorg en ver- 
antwoordelijkheid te dragen voor 
elkaar. Leerkrachten creëren een 
sfeer die er toe bijdraagt dat leer- 
lingen zich veilig en geborgen  
voelen. Wij vertalen dit naar onze 
jongste leerlingen als ‘Wij zijn een 
‘vriendenschool’ en naar de oudere 
leerlingen als ‘Heb zorg voor elkaar’. 
Bij binnenkomst staan leerkrachten 
bijvoorbeeld bij de deur van het lo-
kaal om ieder kind persoonlijk te 
begroeten. De kinderen spreken de 
leerkracht aan met ‘juf’ of ‘meester’, 
eventueel aangevuld met de voor-
naam van de leerkracht. 

Naast het creëren van een vellige 
sfeer bieden wij onze leerlingen het 
vak ‘levensbeschouwing’ aan, geven 
we Kanjertrainingen en voeren we 
een actief niet-pesten beleid.

Tijdens de lessen levensbeschou-
wing worden per jaar ongeveer 10 
verhalen, vaak uit de bijbel, verteld of 
voorgelezen en besproken met de 
leerlingen. Om begrip en accep-
tatie te bevorderen ten aanzien van  
andere culturen en levensbeschou-
wingen schenken we met name in  

de bovenbouw aandacht aan ver-
schillende geestelijke stromingen 
zoals bijvoorbeeld: christendom, 
boeddhisme, islam, jodendom, hin-
doeïsme.

De Kanjertraining die wij op school 
geven is bedoeld om de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Wij willen de kinderen 
bewust in situaties plaatsen, waarin 
ze elkaar ontmoeten en met elkaar 
werken. De vijf regels van de Kanjer- 
training zijn belangrijk bij ons op 
school: we vertrouwen elkaar, we 
helpen elkaar, niemand speelt de 
baas, niemand lacht uit en niemand 
is zielig. Meer informatie over de 
Kanjertraining kunt u vinden op 
www.kanjertraining.nl.

De Triangel voert een actief niet- 
pesten beleid. Pesten, schelden en 
discrimineren wordt niet toegestaan. 
Onderlinge ruzies praten we uit,  
‘terugslaan’ maakt de situatie niet 
beter. Zo nodig wordt een ruzie na  
schooltijd uitgepraat. 

Op school hanteren wij een protocol 
ten aanzien van fysiek geweld. Wij 
houden niet van oorlogsspelletjes of 
-speelgoed.

Kinderen gebruiken soms internet 
en sociale media om elkaar uit te 
dagen en te pesten. Als school zijn 
wij niet aansprakelijk voor wat thuis 
gebeurt. Toch spreken wij met de 
kinderen over internetgebruik en in-
ternetpesten. In de bovenbouw van 
de school geven wij lessen over in-
ternetgebruik. Ook staan we in de 
klas regelmatig stil bij het onderwerp 
‘mediawijsheid’. Wij leren kinderen 
daarbij bewust en kritisch gebruik te 
maken van sociale media.

Als wij merken dat kinderen pesten 
via internet of gepest worden, nemen 
wij direct contact op met de ouders 
van het desbetreffende kind. Er vindt 
een gesprek plaats met als doel het 
pesten te stoppen. Stichting Veilig 
Onderwijs kan een rol spelen bij 
het aanpakken van pesten. Deze 
landelijke stichting geeft informatie 
aan ouders en scholen. De stichting 
heeft ook een telefonische hulplijn / 
informatielijn (tel: 0346 - 550 655). 
Wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft over pesten kunt u natuurlijk 
ook hiermee op school terecht.▲

2.1

De Triangel voert een actief niet-pesten beleid. 
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Het onderwijs in de groepen 1 t/m 8

Persoonlijkheidsontwikkeling en cognitieve (verstande- 
lijke) ontwikkeling vormen belangrijke bouwstenen in de 
ontwikkeling van kinderen. Naast het verwerven van so-
ciale vaardigheden vinden we het verwerven van kennis 
belangrijk. Kennis vergroot het begrip van de wereld om 
ons heen.
We streven naar kwalitatief goed onderwijs dat aansluit 
bij de kinderen en een doorgaande ontwikkeling mogelijk 
maakt.

Voor De Triangel betekent dit dat wij werken met jaar- 
klassen waarin kinderen van min of meer dezelfde leef- 
tijd bij elkaar in een groep zitten. Wij verzorgen klassikale 
instructies en laten de leerlingen de lesstof verwerken 
op verschillende niveaus. Om goed in te kunnen spelen 
op individuele verschillen en mogelijkheden van leerlin-
gen en het onderwijs voor de leerkracht uitvoerbaar te 
houden, hanteren wij bij rekenen, taal/lezen en spelling 3 
niveaus. Dit realiseren we met behulp van de methoden 
die wij gebruiken; deze methoden bieden naast de basis-
stof ook herhalings- en verdiepingsstof aan. Daarnaast 
leren wij onze leerlingen  zelfstandig te werken, zodat de 
leerkracht, voor wie het nodig heeft, de instructietijd kan 
uitbreiden. Deze extra instructie geven wij in een klein 
groepje aan de instructietafel.

De uitgangspunten van ‘Handelingsgericht werken’ zijn 
voor ons leidend voor het werken in de klas. Ons onder-
wijsaanbod, op 3 niveaus, baseren we enerzijds op de 
behaalde resultaten op toetsen en anderzijds op de on-
derwijsbehoeften van onze leerlingen. Daarbij proberen 
we nadrukkelijk gebruik te maken van sterke kanten van 
kinderen.

Ons leerstofaanbod van groep 1 t/m 8 voldoet aan de 
kerndoelen die wettelijk worden voorgeschreven. Er zijn 
diverse leer– en ontwikkelingsgebieden waaraan we aan- 
dacht besteden op onze school:

Ook hebben we algemene leerdoelen. Hierbij gaat het om 
algemene vaardigheden die in allerlei speel- en leerge-
bieden geleerd en geoefend kunnen worden, zoals:

In de groepen 1/2 wordt spelenderwijs geleerd en ge- 
oefend. Gedurende een periode van een aantal weken 
wordt gewerkt aan de hand van een thema. Alle activi-
teiten en materialen hebben gedurende deze periode 
betrekking op dit thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld de 
seizoenen of onderwerpen uit de belevingswereld van 
het kind. In groep 1/2 neemt het zelfstandig werken in 
hoeken en groepen een belangrijke plaats in. Dit geeft 
de mogelijkheid met groepjes kinderen in een kleine 
kring te werken of extra instructie te geven. >>

2.2

LEER- EN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN

- Taal/lezen (Nederlandse taal)

- Rekenen/wiskunde

- Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, 
geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, 
gezond en redzaam gedrag, verkeer, natuuronderwijs)

- Kunstzinnige oriëntatie 
(tekenen en handvaardigheid, muziek, spel en beweging)

- Levensbeschouwing (catechese en de Kanjertraining)

- Engels

ALGEMENE LEERDOELEN

- Het ontwikkelen van een goede werkhouding

- Leren werken volgens een plan

- Gebruik maken van uiteenlopende aanpakken

- Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

- Het ontwikkelen van sociaal gedrag

- Goed gebruik maken van media 
(bijvoorbeeld het werken met de computer)
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In groep 3 wordt voor het grootste deel methodisch en 
soms thematisch gewerkt, vanaf groep 4 wordt metho-
disch gewerkt. Met ‘methodisch’ werken bedoelen wij dat 
de methoden die wij gebruiken op school onze leidraad 
vormen. Een overzicht van de methoden en programma’s 
die wij op school gebruiken vindt u in bijlage 1 van deze 
schoolgids. Bijlage 2 geeft overzichtelijk weer hoeveel 
tijd wordt besteed aan de verschillende ontwikkelings- 
en vakgebieden.

Computers nemen op onze school een belangrijke 
plaats in bij het inoefenen van de leerstof. Wij gebruiken 
de computer bij ons lees-, taal-, rekenonderwijs. Alle 
groepen hebben de beschikking over vier computers 
in de klas. De kinderen kunnen tevens gebruik maken 
van een aantal laptops uit de laptop car. Op deze manier 
raken kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het 
werken met een computer.

In alle groepen is een digitaal schoolbord aanwezig. De 
meeste methoden die wij gebruiken in de klas hebben 
een digitaal lesprogramma. Daarmee kan de leerstof op 
het ‘digibord’ getoond worden. Onze kinderen krijgen 
dan bijvoorbeeld een bladzijde uit het lesboek op het 
scherm	geprojecteerd	of	ze	krijgen	filmpjes	en	afbeeldin-
gen te zien die aansluiten bij het onderwerp van de les. 

Op onze school is veel aandacht voor leerlingen die meer 
uitdaging aankunnen. De methoden die wij inzetten voor 
ons onderwijs zijn vaak uitgerust met een apart plusboek 
waarin deze kinderen, naast hun gewone werk, extra uit-
dagend werk kunnen doen.

Onze meer- en hoogbegaafde kinderen kunnen vanaf 
groep 5, na een gedegen selectie en na overleg met de 
ouders, 1 ochtend in de week in een aparte groep, de  
‘A Different Day groep’, bijzondere lessen volgen in bij- 
voorbeeld	filosofie	en	wiskunde.	 In	deze	groep	werken	
wij nauw samen met het ABC in Amsterdam en hebben 
wij	gekwalificeerde	leerkrachten	in	huis	die	deze	kinde-
ren begeleiden. Het ABC is een onderwijsadviesbureau. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt in alle groepen  
Engels gegeven. De nadruk ligt hierbij niet op een per-
fecte beheersing van de grammatica, maar op het ont- 
wikkelen van een positieve leerhouding ten aanzien van 
het vak Engels en het ontwikkelen van een zekere  
communicatievaardigheid.

Op De Triangel geven we onze leerlingen ook de kans 
zich verder te ontwikkelen op het gebied van techniek 
en expressie. In het kader van de ‘brede school’ bieden 
we leerlingen zowel onder als na schooltijd diverse  
activiteiten aan. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende 
naschoolse activiteiten zijn:
▲ Blazersklas
▲ Typecursus
▲  Schaaktoernooi
▲ Techniek en wetenschap

‘Wij geven het vak Engels 
in de groepen 1 tot en met 8.’

8



De kwaliteit van ons onderwijs

Het team van De Triangel werkt continu aan het behou- 
den en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat 
wordt gegeven. Dat doen we op verschillende manieren.

In onze school geven we les met moderne methoden. Bij 
het kiezen van methoden en ander lesmateriaal vragen 
we ons af: kunnen alle kinderen goed leren met behulp 
van deze methoden, ziet het materiaal er aantrekkelijk uit 
en voldoen de methoden aan de door de wet opgestelde 
kerndoelen?

Nog belangrijker dan de methoden die een school ge- 
bruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwen 
ouders hun kind toe. Zij zorgen ervoor dat de materialen 
en de lesboeken zinvol gebruikt worden. Het streven is 
om elke leerkracht een aantal jaar achter elkaar dezelfde 
leeftijdsgroep te geven. 
Op onze school gaan de leerkrachten op professionele 
wijze met elkaar om. Dat wil zeggen dat wij elkaar zoveel 
mogelijk in positief professionele termen aanspreken 
op ons handelen. Wij zien scholing en ontwikkeling van 
leerkrachten als een onderdeel van een professionele 
cultuur. De leerkrachten van De Triangel werken niet ‘op 
eigen houtje’, maar besteden veel tijd aan samenwer- 
king en overleg. 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 
onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. 
Daarom organiseren we studiemiddagen en overlegmo-
menten. Leerkrachten volgen nascholing met als doel 
zich te blijven ontwikkelen.
Sommige leerkrachten coachen (nieuw) personeel. Dat 
doen wij structureel, volgens een plan. Beeldcoaching, 
waarbij	de	coach	filmopnamen	maakt	in	de	klas,	kan	on-
derdeel uitmaken van de begeleiding.
Op onze school zijn regelmatig stagiaires werkzaam. Dat 
is leerzaam voor ons en leerzaam voor de stagiaires. 
Het merendeel van de medewerkers heeft een mento- 
rencursus gevolgd, zodat deze studenten goed begeleid 
kunnen worden. Wij werken nauw samen met de Pabo 
Marnix	Academie	in	Utrecht.	De	Triangel	is	een	officiële	
opleidingsschool. 

Binnen ons team werken we met werkgroepen die ver- 
antwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een onderdeel 
van ons onderwijs. Op onze school hebben wij bijvoor-
beeld een methodencommissie. Deze werkgroep houdt  

zich bezig met het bewaken van de kwaliteit van onze 
methoden en zoekt indien nodig, naar nieuwe methoden 
die voldoen aan onze eisen.

Een andere manier om de kwaliteit van het onderwijs 
te bewaken is het afnemen en analyseren van toetsen. 
Toetsresultaten geven ons informatie over de sterke en 
minder sterke kanten van de door ons gegeven lessen. 
Minder sterke kanten verbeteren we met behulp van een 
plan van aanpak. 

Eén keer per vier jaar wordt onder ouders, leerlingen en 
personeel een schriftelijke enquête gehouden. De resul-
taten van deze enquêtes gebruiken wij om daar waar 
mogelijk ons onderwijs te verbeteren.

Met behulp van het verplichte, 4-jaarlijkse schoolplan ver- 
antwoorden we ons aan elkaar, aan onze ouders, ons 
bestuur en aan de inspectie. Het schoolplan is een rich- 
tinggevend document waarin het beleid van de school 
wordt geformuleerd en vastgesteld. Jaarlijks stellen we 
op basis van dit schoolplan een jaarplan op. In dit jaar-
plan zijn onze doelen voor een schooljaar praktisch uit-
gewerkt. Aan het einde van een schooljaar maken we de 
balans op met behulp van een interne rapportage en een 
jaarverslag voor ouders en andere belangstellenden. 

De onderwijsinspectie heeft als taak toezicht te houden 
op de scholen. De inspecteur bezoekt regelmatig onze 
school en controleert of wij ons houden aan de wetten 
en regels die de overheid heeft gesteld. Vervolgens stelt 
de inspecteur een rapport op over de kwaliteit van onze 
school. Deze rapporten zijn openbaar en te vinden op 
www.scholenopdekaart.nl. De Triangel valt al jaren onder 
het reguliere (standaard) toezicht van de inspectie. ▲ 

2.3

‘Nieuwe ontwikkelingen 
 volgen we op de voet.’ 
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De overgang naar het 
voortgezet onderwijs (VO) 

Normaal gesproken stromen leerlingen na acht leerjaren 
door naar het voortgezet onderwijs. Met ons onderwijs 
stimuleren wij ieder kind zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen en zo willen we er voor zorgen dat uw kind 
in de meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs 
terecht komt. In groep 7 gaan we ons een beeld vormen 
van de vervolgmogelijkheden voor uw kind. De speci- 
fieke	 voorbereiding	 op	 het	 voortgezet	 onderwijs	 vindt	
plaats in groep 8. De leerlingen krijgen van de leerkracht 
informatie over de verschillende vormen van vervolg- 
onderwijs. Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 
is er aan het begin van het schooljaar een algemene in-
formatiebijeenkomst. Er wordt dan uitleg gegeven over 
de samenstelling van het schooladvies, de verschillende 
richtingen in het voortgezet onderwijs en de belangrijkste 
aandachtspunten met betrekking tot de overstap van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 
Om tot het advies van de basisschool te komen, wordt de 
ontwikkeling van kinderen in brede zin bekeken. Naast 
de feitelijke gegevens (de resultaten op de methode-
gebonden toetsen en het CITO leerlingvolgsysteem), 
worden ook leerlingkenmerken als inzet, tempo, zelf-
beeld, interesse, motivatie, huiswerkattitude, probleem- 
oplossend vermogen, concentratie en zelfstandigheid in 
het advies meegenomen.  

De uitslag van de Cito eindtoets wordt bekend in mei, 
nadat de schooladviezen zijn afgegeven en geldt als 
wettelijk, tweede gegeven. In de meeste gevallen sluit 
de uitslag van de eindtoets aan bij ons advies. Wanneer 
de uitslag hoger is dan het advies, zullen wij het advies 
heroverwegen en bestaat de mogelijkheid het advies 
naar boven bij te stellen. Dit gebeurt in uitzonderlijke 
gevallen. Als de uitslag lager is dan het gegeven advies, 
blijven de toelating en het advies onveranderd.

 
 

De kernprocedure2 is een set van afspraken die de 
schoolbesturen van het basisonderwijs in de regio 
Amstelland, samen met schoolbesturen van het voort-
gezet onderwijs hebben gemaakt. Deze afspraken gaan 
over het proces van de overstap van leerlingen van het  
primair onderwijs (PO) naar het regulier voortgezet on-
derwijs (VO). 
In het schooljaar 2014-2015 hebben veranderingen 
plaatsgevonden in de overgang van PO naar VO, 
die van invloed zijn op de kernprocedure. Eén van de  
belangrijkste wijzigingen is dat het basisschooladvies, 
gegeven in groep 8, leidend en bindend is. 

Om een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs 
te realiseren, hebben wij contact met collega’s van mid-
delbare scholen in Amstelveen en omstreken. Zo horen 
wij hoe onze oud-leerlingen presteren en ook wat we nog 

kunnen verbeteren aan ons onderwijs.▲ 

2.5 De resultaten van ons onderwijs

Wij behalen met onze leerlingen resultaten die over het 
algemeen boven het landelijk gemiddelde liggen. De af-
gelopen 3 schooljaren ligt het percentage leerlingen met 
een verlengde leertijd (doublure) ruim onder het landelijk 
gemiddelde. Wij verwijzen naar de losse bijlage met de 
cito-scores van de afgelopen 3 jaar, behaald door onze 
groepen 8.▲

2.4

2 Zie www.swvam.nl
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Toelating van leerlingen

Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar de basis-
school. Voordat het zover is vindt een kennismakings-
gesprek plaats met één van de directieleden. Nieuwe 
ouders kunnen zich via de website aanmelden voor zo’n 
gesprek. Vervolgens krijgen ze de schoolgids toege- 
stuurd. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij de 
ouders informatie over de school en vragen hen of zij 
de identiteit en het beleid van de school kunnen onder-
schrijven. Tijdens dit gesprek ontvangen de ouders het 
aanmeldingsformulier en de procedure die wij hanteren 
bij de aanmelding en toelating van leerlingen.

Als het kind 3,5 jaar is, wordt aan de ouders van een kind 
dat binnenkort naar groep 1/2 gaat het toelatingsformu-
lier toegestuurd waarin de school extra informatie over 
de ontwikkeling van het kind vraagt. Als daar aanleiding 
voor is, wordt contact opgenomen met de ouders voor 
een mondelinge toelichting. Eventueel 
worden ook andere instanties die het 
kind kennen benaderd. Als duidelijk is 
dat het kind beter tot zijn of haar recht 
komt op een school voor speciaal (basis)
onderwijs, gaan wij samen met de ouders 
op zoek naar een passende onderwijs- 
plek.

Meestal is de eerste schooldag van uw 
kind op of de dag na de vierde verjaardag. 
Alleen in de laatste drie weken van het 
schooljaar gaan wij niet tot plaatsing over. 
Er vinden dan allerlei extra activiteiten 
plaats, zodat er van een rustig begin op 
school geen sprake kan zijn. Het is dan 
beter te wachten tot het begin van het 
nieuwe schooljaar. Wordt uw kind vier jaar 
in de eerste drie weken na de start van 
het schooljaar dan mag uw kind vanaf de 
eerste schooldag starten. Een start direct 
na de grote vakantie bevordert het groeps-
gevoel.

Soms worden kinderen van een andere basisschool 
aangemeld bij De Triangel. We gaan dan volgens een 
vaste procedure te werk:
De intern begeleider vraagt aanvullende informatie over 
het kind aan de school waar de leerling vandaan komt, 
waaronder een onderwijskundig rapport van de leerling.
Het kind wordt zo nodig getoetst en/of geobserveerd met 
als doel het niveau en de onderwijsbehoeften van het 
kind te bepalen.
Indien	er	specifieke	ondersteuning	nodig	is,	wordt	beke-
ken of De Triangel de leerling voldoende perspectief kan 
bieden. Uiteindelijk beslist de school of het kind toegelat-
en kan worden. In overleg met de intern begeleider wordt 
bekeken in welke groep het kind het best geplaatst kan 
worden. Uiteraard wordt er ook contact gelegd met de 
ouders van de leerling. Zo mogelijk komt het kind vooraf 
een halve dag kennismaken op De Triangel.

Als bij De Triangel kinderen met een beperking worden 
aangemeld, zal per kind bekeken worden of onze school 
de ondersteuning die het kind behoeft, kan bieden. Dit 
gaat in samenspraak met ouders en eventuele ande-
re instanties. Deze procedure geldt ook voor kinderen 
die vanuit het speciaal (basis)onderwijs teruggeplaatst 
worden naar de basisschool. 

Als een leerling van onze school vertrekt naar een an-
dere basisschool, wordt een onderwijskundig rapport 
gestuurd naar de toekomstige school.▲

3.1

3. PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN

‘Uiteindelijk beslist de school of 
    het kind toegelaten kan worden.’
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Ons leerlingvolgsysteem (LVS)

Op De Triangel doen we een passend onderwijsaanbod 
aan onze leerlingen. Daarom werken we binnen elke 
groep op 3 niveaus. De meeste van onze leerlingen prof-
iteren voldoende van onze ‘basisaanpak’. Leerlingen die 
meer aan kunnen bieden we verdiepings- en verrijkings- 
opdrachten aan. Sommige van hen kunnen ook deelne-
men aan een speciale groep, de ‘A Different Day’-groep. 
In deze groep, waar les wordt gegeven door een  
‘teacher’, worden (hoog)begaafde leerlingen extra uitge- 
daagd. Leerlingen worden voor deze groep geselecteerd 
en na toestemming van de ouders aangemeld. 
Leerlingen die moeite hebben met de lesstof en niet vol- 
doende hebben aan de basisaanpak, bieden we extra 
ondersteuning in de vorm van extra instructie en/of  
herhalingsopdrachten. Sommige van deze leerlingen 
ontvangen Remedial Teaching. 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen 
volgen maken we, naast onze dagelijkse observaties en 
de correctie van het gemaakte werk, gebruik van toetsen. 
Wij gebruiken toetsen die behoren bij de methoden die 
we aanbieden en landelijk genormeerde toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem van Cito. Deze Cito-toetsen worden 
afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over 
het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen 
van uw kind te vergelijken met die van leeftijdgenoten 
elders in het land. 

In de groepen 1/2 gebruiken we het observatie- registra- 
tiesysteem ‘Kijk!’. 
Met behulp van dit systeem volgen leerkrachten systema- 
tisch de ontwikkeling van elk kind op alle leer- en ontwik-
kelingsgebieden. Om een nog beter beeld te krijgen over 
de ontwikkeling van een kind laten we alle kinderen van 
groep 2 twee keer per schooljaar een toets maken uit het 
leerlingvolgsysteem van Cito. Voor de leerling houdt dit 
in dat het in januari en mei/juni een aantal werkbladen 
maakt. Dit doet het kind voor rekenen en taal onder be-
geleiding van de eigen, vertrouwde leerkracht. 

In de groepen 3 t/m 8 worden, naast de toetsen die horen 
bij de methoden, Cito-toetsen afgenomen op het gebied 
van:
- Technisch lezen (groep 3 t/m 8)
- Spelling (groep 3 t/m 8)
- Rekenen (groep 3 t/m 8)
- Begrijpend Lezen (groep 3 t/m 8)
- Woordenschat (groep 3 t/m 5)
- Studievaardigheden (groep 6 en 7)
- Werkwoordspelling (groep 7 en 8)
In groep 8 wordt de centrale eindtoets voor het primaire 
onderwijs afgenomen.▲

3.3 Leerlingen met specifieke 
      onderwijsbehoeften

Als het resultaat van de toetsen niet overeenkomt met 
onze verwachtingen, nemen wij onderwijskundige maat- 
regelen. Op basis van de resultaten wordt kinderen meer 
hulp geboden of juist meer uitdaging aangeboden. De 
intern begeleiders (zorgcoördinatoren) van onze school 
vervullen hierbij een belangrijke rol. Regelmatig houden 
de intern begeleider en de leerkracht een groepsbespre-
king waarin zij het onderwijs aan de groep en aan indi-
viduele kinderen bespreken. Om de juiste maatregelen 
te kunnen nemen observeren intern begeleiders in de 
klas of doen zij aanvullend onderzoek bij de leerling. Zo 
nodig wordt een individueel handelingsplan opgesteld 
waarin wordt beschreven op welke wijze de leerling 
wordt ondersteund. Het kan hierbij gaan om gedrags- 
problemen, leerproblemen of een combinatie hiervan. 
Dit plan wordt besproken met de ouders. Na een periode 
van ongeveer 6 weken wordt bekeken of verdere hulp 
noodzakelijk is. 

Wanneer het handelingsplan niet het beoogde resultaat 
heeft gehad, bestaat de mogelijkheid de hulp te ver-
volgen in of buiten de groep in de vorm van Remedial 
Teaching. Deze hulp buiten de groep wordt tijdelijk in-
gezet en verzorgd door een daartoe opgeleide Remedial 
Teacher. Ook dit plan wordt besproken met de ouders. 

In enkele gevallen komen we tot de conclusie dat alle ex-
tra inzet niet voldoende effect heeft. Mogelijk dat verder 
onderzoek gewenst is (zie 3.4) of dat verlengde leertijd 
het kind kan helpen (zie 3.5). Een andere mogelijkheid 
is dat de leerling voor één vakgebied een eigen leerlijn 
gaat volgen.▲ 

3.2
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Aanvullend onderzoek

De school kan externe instanties, bijvoorbeeld Onderwijs- 
Advies of Buro Leerhulp, verzoeken om een uitgebreid, 
aanvullend onderzoek af te nemen bij de leerling. Ouders 
moeten hiervoor toestemming geven en de resultaten 
van het onderzoek worden besproken met de ouders 
en de leerkracht. Aanvullend onderzoek kan antwoord 
geven op vragen die er leven bij school en/of ouders en 
kan er toe bijdragen dat het onderwijs nog beter afge-
stemd kan worden op het kind. 
Ouders kunnen zelf contact opnemen met Onderwijs- 
Advies als zij er met de school niet naar tevredenheid uit-
komen. OnderwijsAdvies fungeert dan als bemiddelaar 
tussen school en ouders (tel: 023 – 510 00 00).▲

Verlengde leertijd en de overgang van 
groep 2 naar groep 3

Normaal gesproken stromen leerlingen na acht leerjaren 
door naar het voortgezet onderwijs. In sommige situaties 
kan het wenselijk zijn een leerling verlengde leertijd te 
gunnen. Met name als een leerling op meerdere ontwik-
kelingsgebieden achterblijft bij de klasgenoten, kan dou-
bleren in een groep een positief effect hebben op de 
ontwikkeling van de leerling. Behalve naar de cognitieve 
ontwikkeling, kijken we daarbij ook naar de lichamelijke 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wanneer op grond van het leerlingvolgsysteem en ob-
servaties enige maanden voor de zomervakantie wordt 
vermoed dat uw kind (ernstige) problemen zal ondervin-
den in de volgende groep, stellen we u daarvan op de 
hoogte. Uiterlijk vier weken voor de zomervakantie ne-
men we een besluit over de schoolloopbaan. We streven 
naar een besluit dat door iedere betrokkene gedragen 
wordt. Onjuist genomen beslissingen kunnen ernstige 
gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van uw kind 
en het onderwijs aan de hele groep. Een groep met 
teveel ‘zorgkinderen’ remt immers ook de voortgang van 
het onderwijs in de groep. Vanwege deze nadelige con-
sequenties is het schooladvies bindend.

Wanneer uw 4-jarig kind bij ons op school komt, start 
het in groep 1. Deze instroom kan het gehele schooljaar 
door plaatsvinden. In principe gaan kinderen die voor 
januari op school komen het volgend schooljaar naar 
groep 2. In januari van dat schooljaar wordt, in overleg 
met de ouders, besloten wanneer het kind naar groep 3 
doorstroomt. Onze ervaring is dat de meeste kinderen 
gebaat zijn bij een kleuterperiode van minimaal 2 jaar, 
voordat de overstap naar groep 3 wordt gemaakt.▲

3.6 Schoolartsendienst 
(jeugdgezondheidszorg van de GGD)

Gedurende de basisschooltijd zijn er twee contactmo-
menten tussen school en de jeugdgezondheidszorg. 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, onderzoekt een mede- 
werker van de jeugdgezondheidszorg uw kind op school. 
Er wordt dan gelet op het zien, het horen, de lengte en het 
gewicht. Alleen als er bijzonderheden zijn, krijgt uw kind 
een uitgebreid onderzoek. Het onderzoek dat plaatsvindt 
wanneer uw kind in groep 7 zit, wordt uitgevoerd door 
een verpleegkundige, in het bijzijn van 1 van de ouders. 
Onderwerpen die hier met name aan de orde komen  
zijn hygiëne, slapen, voeding en gedrag. Er kan altijd 
een extra onderzoek aangevraagd worden door school 
en/of ouders. De schoolarts is telefonisch bereikbaar via 
het secretariaat van de jeugdgezondheidszorg van de 
GGD: 020 - 555 59 64.▲

3.7 Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. 
Dat betekent dat ze verplicht zijn ieder kind een passend 
aanbod van onderwijs en ondersteuning te bieden. Het 
liefst op de eigen school, maar dat is niet altijd mogelijk. 
Door nauw samen te werken met andere scholen en or-
ganisaties wordt de kans op passend onderwijs voor elk 
kind vergroot.
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsver-
band Amstelronde (www.amstelronde.nl). Wij kunnen 
een deskundige van Amstelronde om advies vragen. Het 
komt echter ook voor dat een (leer)ontwikkeling zodanig 
vast dreigt te lopen, dat wij een kind niet meer verant-
woord kunnen opvangen. Het kind heeft dan een ande-
re schoolomgeving nodig. De onderwijsspecialisten van 
Amstelronde begeleiden en ondersteunen school, kind 
en ouders in het traject om een passende onderwijsplek 
voor het kind te vinden.▲

3.4 

3.5
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Samenwerking met ouders

Wij verwachten van ouders dat zij de visie en het beleid 
van onze school onderschrijven. Ook verwachten wij dat 
ouders te allen tijde op een respectvolle wijze met onze 
school en de medewerkers omgaan.

Een goed contact tussen school en thuis is heel belang- 
rijk. De Triangel hecht waarde aan de invulling van het 
begrip ‘de ouder als partner’. Wij vinden het vanzelfspre-
kend dat we met u samenwerken als het gaat om de 
ontwikkeling van uw kind. Samen komen we verder! Wij 
stellen het dan ook op prijs als u ons van bijzonderheden 
thuis op de hoogte houdt.
Deze samenwerking kan verschillende vormen aan- 
nemen. Behalve dat ouders worden geïnformeerd over 
relevante zaken, krijgen ouders ook gelegenheid mee te 
denken, mee te beslissen, mee te leven, mee te helpen 
en mee te onderwijzen. 
Gelukkig zijn veel ouders actief betrokken bij activiteiten 
die plaatsvinden op onze school. Er zijn bijvoorbeeld 
ouders die ons helpen bij de schoolbibliotheek en bij 
spelletjesochtenden en er zijn ouders die groepjes leer-

lingen begeleiden bij excursies. Als u ook wilt helpen op 
school, kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht. ‘Mee 
onderwijzen’ houdt voor ons in dat wij ouders om steun 
en hulp vragen bij de ontwikkeling van hun kind, bijvoor-
beeld in de vorm van samen oefenen, huiswerkbegelei- 
ding of bij het lezen op school.▲

Berichtgeving en rapportage aan ouders

Zes tot acht weken na de start van uw kind op de basis-
school zal een kennismakingsgesprek met de leerkracht 
plaatsvinden. Afhankelijk van de startdatum volgen in 
januari en juni voortgangsgesprekken.
Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van 
groep 1, die na de zomervakantie naar groep 2 gaan, 
hun eerste rapport mee. 
Een kind in groep 2 ontvangt in januari en aan het einde 
van het schooljaar een rapport met daarin informatie 
over hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Rappor- 
ten worden tijdens de kleuterperiode altijd met ouders 
besproken.
Rapporten volgen de ontwikkeling en het functioneren 
van het kind en worden ingevuld op basis van het leer-
lingvolgsysteem KIJK en in groep 2 de recente toets ge-
gevens.

In de groepen 3 t/m 7 krijgen de kinderen drie keer per 
jaar een rapport. U heeft, als uw kind in groep 3 t/m 6 zit, 
naar aanleiding van het eerste en tweede rapport een 
gesprek met de leerkracht over de vorderingen van uw 
kind. In groep 7 vindt het tweede gesprek plaats naar 
aanleiding van het derde rapport en de resultaten bij de 
LVS-toetsen eind groep 7.

In groep 8 ontvangen de leerlingen 2 rapporten. Het 
eerste rapport wordt opgesteld in december, het tweede 
rapport aan het einde van het schooljaar. Het rapport in 
december wordt met u besproken.
Op de rapporten van de groepen 3 tot en 8 staan niet 
alleen de beoordeling van de reguliere vakken die wij 
geven op school maar ook de resultaten van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem van het Cito.

Maandelijks wordt er een informatiebrief verstuurd via de 
mail. Deze informatiebrief is ook te vinden op de website 
van de school: www.detriangel.net. Wij proberen zo min 
mogelijk op papier met u te communiceren. Bijna alle in-
formatie over de groep van uw kind vindt u op de website 
(hoofdstuk: groepen). En wij maken gebruik van DigiDuif 
als school-app.

Elk schooljaar worden er in alle groepen informatieavon-
den gehouden. Deze zijn bedoeld om u  op de hoogte te 
brengen van de manier van lesgeven, de belangrijkste 
doelen van dat jaar en de activiteiten in de betreffende 
groep. Het vakantie- en vrije dagenrooster vindt u op 
de jaarkalender die u van de website kunt downloaden. 
Deze kunt u ook installeren op uw smartphone.▲

4.1 

4.2 

4. CONTACTEN MET OUDERS
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4.5 De oudercommissie en 
de klassenouder

Samen met de leerkrachten organiseert de oudercom-
missie allerlei festiviteiten voor de kinderen. De data van 
deze activiteiten vindt u in de jaarkalender en op de web-
site. Vindt u het ook leuk om mee te helpen met activitei- 
ten op school, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter 
van de oudercommissie via oc@detriangel.net. 
Elke leerkracht vraagt of één of twee ouders ‘klassen- 
ouders’ willen zijn. Een klassenouder regelt bijvoorbeeld 
het vervoer bij excursies en helpt, indien nodig, tijdens 
feesten op school.▲

De oudercommissie en de klassenouder

Zoals vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap Onder-
wijs’ bepaalt de medezeggenschapsraad  (MR) mede 
het beleid van de school. De MR bestaat uit vertegen-
woordigers van twee geledingen: ouders en personeel. 
De ouderleden worden gekozen door de ouders, de 
personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel. 
Ouderleden hebben een zittingsperiode van drie jaar, 
personeelsleden zitten voor een periode van twee jaar in 
de MR. De MR houdt zich onder andere bezig met beleid 
ten	aanzien	van	huisvesting,	personeel,	onderwijs	en	fi-
nanciën. De bevoegdheden van de raad zijn wettelijk en 
in een reglement vastgelegd. De directie is regelmatig bij 
de vergadering aanwezig, maar is geen lid van de MR. In 
de jaarkalender en op de website kunt u de namen van 
de leden van de MR vinden. Het e-mailadres van de MR 
is: mr@detriangel.net.

Onderwijsgroep Amstelland, het schoolbestuur waar-
onder De Triangel valt, heeft ook een gemeenschappelij- 
ke medezeggenschapsraad (GMR). Daar worden onder-
werpen besproken die voor de medezeggenschapsraden 
van de afzonderlijke scholen van het schoolbestuur van 
belang zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn 
wettelijk geregeld en in een reglement vastgelegd. In de 
GMR zitten één ouder en één personeelslid van iedere 
school van de Onderwijsgroep Amstelland.▲

4.6 De vrijwillige ouderbijdrage 

Verschillende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het 
kerstfeest, het schoolreisje, de sportdag, de schooltuinen, 
de groep 8 musical en diverse excursies, worden niet ge-
subsidieerd door de gemeente of het Rijk. Daarom vraagt 
de	Oudercommissie	aan	alle	ouders	een	financiële	bij-
drage. Via een brief waarin de door de medezeggen-
schapsraad goedgekeurde begroting wordt voorgelegd, 
worden de ouders om betaling van deze bijdrage ver-
zocht.
Voor kinderen die na 1 januari tijdens het schooljaar in-
stromen wordt géén bijdrage gevraagd. De hoogte van 
het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het school-
jaar 2015-2016 was dit  € 50,- per kind per schooljaar. 
Via de informatiebrief en de website wordt u regelmatig 
op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ouder-
commissie. Naast deze ouderbijdrage wordt door school 
aan de ouders van leerlingen uit groep 8 een bijdrage 
gevraagd voor het schoolkamp.▲

4.4

4.3
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Gesprekken met de leerkracht, de intern 
begeleider en de directie

Als u over uw kind wilt praten, doet u dat in eerste instan-
tie met de groepsleerkracht. De leerkracht maakt het kind 
de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikke-
ling van uw kind. Bij het eerste en tweede rapport krijgt 
u een uitnodiging voor een tien-minuten-gesprek met de  
leerkracht. Buiten deze gesprekken om kunt u natuurlijk 
altijd met de leerkracht over uw kind praten. U kunt hier- 
voor een afspraak maken, bij voorkeur na schooltijd. U 
kunt de intern begeleider spreken nadat een gesprek met 
de groepsleerkracht heeft plaatsgevonden. Het gesprek 
met de intern begeleider is op afspraak.
De	directie	heeft	geen	officieel	spreekuur.	U	kunt	leden	
van de directie altijd aanspreken, maar het is niet altijd 
mogelijk dat zij u direct uitgebreid te woord kunnen staan. 
Als het nodig is, kunt u een afspraak met hen maken via 
de administratie van de school.▲



4.7 Klachtenregeling 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als 
ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van vrije 
dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop 
uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de 
school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klach-
ten in onderling overleg kunnen oplossen. 
We adviseren u bij ontevredenheid rechtstreeks de leer-
kracht of de directeur aan te spreken.  Als u er met de 
leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, ofwel als 
naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, 
dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur en 
daarna voor een objectief onderzoek aan de Landelijke  
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. In hoofdstuk 6 
vindt u de adresgegevens van beide instanties. 

Klachten ongewenste omgangsvormen 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op 
school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discrimi- 
natie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen 
een beroep doen op de ondersteuning door de contact-
persoon ongewenst gedrag. 
De contactpersonen zijn er voor u en uw kind. Zij luis-
teren en geven informatie over mogelijke vervolgstap-
pen en advies. Zij maken met u of uw kind een stappen- 
plan voor het stoppen van het door u gesignaleerde 
ongewenste gedrag.
De contactpersoon ongewenst gedrag is door het be- 
stuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren  
en de belangen van de klager, ouder of kind, te beharti- 
gen. De contactpersoon is onafhankelijk om belangen-
conflicten	te	voorkomen	en	zal	vertrouwelijk	met	alle	in-
formatie omgaan. De namen van onze contactpersonen 
vindt u in hoofdstuk 6 van deze schoolgids.

Externe Vertrouwenspersoon 
De scholen binnen de Onderwijsgroep Amstelland ken-
nen ook een externe vertrouwenspersoon. De externe 
vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van 
buiten de school. De vertrouwenspersoon kan naast het 
geven van informatie en advies ook optreden als bemid-
delaar.
 
De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Pepita 
David, psycholoog en geregistreerd psychotherapeut.▲
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Aanvangstijden van de school
Hoofdgebouw (groepen 1 t/m 5):  
Ochtend: 8.30 tot 12.00 uur (deur open om 8.20 uur)
Middag: 13.00 tot 15.00 uur (deur open om 12:50 uur)

Dependance (groepen 6 t/m 8):  
Ochtend: 8.40 tot 12.10 uur (deur open om 8.30 uur)
Middag: 13.10 tot 15.10 uur (deur open om 13.05 uur)

Op woensdag zijn de eindtijden als volgt:
Hoofdgebouw: 12.15 uur
Dependance: 12.25 uur

Op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 3 om 12:00 vrij.

Beeldmateriaal
Op school worden er tijdens activiteiten regel- 
matig	foto’s	of	filmbeelden	gemaakt.
De groepsleerkracht bepaalt of dit materiaal 
wordt gepubliceerd op de website. Reden is 
dat niet alle ouders toestemming hebben ge-
geven om beelden van hun kind te publiceren. 
Deze regeling zal ook gelden voor onze 
schoolapp. Om het beeldmateriaal te kunnen 
zien is, ter beveiliging, een wachtwoord no-
dig. Dit wachtwoord wordt regelmatig gewij- 
zigd. 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat beeld-
materiaal van uw kind op onze beveiligde 
website zichtbaar wordt gemaakt, dan kunt u 
dit bij de start van ieder schooljaar schriftelijk 
bekend maken aan de juf en/of meester van 
uw kind. 
Beeldmateriaal dat door ouders, leerlingen of 
derden wordt gemaakt en/of gedeeld, valt bui- 
ten de verantwoordelijkheid van de school.

In het kader van scholing en ontwikkeling van 
leerkrachten kunnen er soms opnamen ge-
maakt worden in een groep. Deze opnamen 
zijn gericht op het handelen van de leer-
kracht. De opnamen worden achteraf beke-
ken en besproken met de leerkracht door 
een begeleider. Ook studenten maken in het 
kader van hun opleiding soms gebruik van 
filmopnamen.	Deze	opnamen	worden	na	ge-
bruik vernietigd. 

Buitenschoolse opvang (BSO) en naschoolse activiteiten 

Sinds augustus 2014 werkt De Triangel samen met buitenschoolse opvangorganisatie KinderRijk. Er wordt gebruik 
gemaakt van een locatie op loopafstand van het hoofdgebouw, aan de Asserring. Van vervoer is geen sprake omdat 
onze leerlingen worden opgehaald door vaste pedagogische medewerkers en vervolgens wandelen naar deze locatie.
Kinderrijk biedt sportieve en creatieve activiteiten in een veilige en bovenal inspirerende omgeving. Voor meer infor-
matie: zie www.kinderrijk.nl of bel: 020-426 08 66. Andere buitenschoolse opvangorganisaties vindt u op onze website. 

De Triangel biedt regelmatige naschoolse activiteiten aan waarvoor u uw kind kunt inschrijven. 
Voorbeelden van jaarlijks terugkerende naschoolse activiteiten zijn:
▲ Typecursus (informatie via Rapido Typen, contactpersoon René Friggen, www.rapidotypen.nl)
▲ Blazersklas (informatie via de Muziekschool Amstelveen, contactpersoon André Vulperhorst);
▲ Schaaktoernooi groep 5 t/m 8, georganiseerd door meester Marchel
▲ Techniek en wetenschap (m.m.v. MadScience en Jetnet). Contactpersoon techniek op onze school is meester Theo.
▲ Buro Leerhulp (Praktijk voor dyslexie en studiebegeleiding, www.buroleerhulp.nl)

5. PRAKTISCHE ZAKEN VAN A-Z
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Culturele vorming
Ieder jaar vindt er een aantal activiteiten plaats in het 
kader van culturele vorming, bijvoorbeeld een bezoek 
aan het Concertgebouw of aan een poppen- of kinder-
theater. Ouders ontvangen ruim van tevoren een brief 
of mail met informatie over de activiteit. Hierin staat  
bijvoorbeeld wat de kinderen mee moeten nemen en of 
er hulp van ouders nodig is.

Eten en drinken
Elke ochtend is er in alle groepen een korte 
pauze waarin de kinderen meegebracht eten 
en/of drinken kunnen nuttigen. Frisdrank, 
chips en snoep vinden wij hiervoor niet ge-
schikt. We denken aan melkproducten, water, 
brood, gezonde koeken of fruit. Voor de jong-
ste kinderen kan het eten en drinken al snel 
teveel zijn. Eén of twee versnaperingen zijn 
voor hen vaak genoeg.
Voor de groepen 1/2 en 3 vragen wij u de 
naam van uw kind op de beker/het bakje te 
zetten. Bij de kapstok staat een bak om het 
één en ander in te zetten. Op woensdag is 
het ‘fruitdag’. Wij vragen u dan uw kind een 
stuk fruit mee naar school te geven.
Voor meer informatie over ons voedings- 
beleid verwijzen wij naar onze website.

woensdag is ‘fruitdag’

Fietsen
Fietsen van onze leerlingen moeten worden geplaatst 
in	de	fietsrekken.	Op	het	schoolplein	mag	niet	gefietst	
worden.	Wij	verzoeken	u	om	uw	eigen	fiets	even	op	de	
standaard te zetten en niet in de rekken. Dit om te voor-
komen dat er niet genoeg plaatsen beschikbaar zijn voor 
de kinderen. De school is niet aansprakelijk voor even- 
tuele	schade	aan	fietsen

Excursies en vervoer met de auto
Enkele malen per jaar kunnen de groepen 
excursies maken naar bijvoorbeeld het  
Broersepark of naar kinderboerderij Elsen-
hove. Het vervoer gebeurt over het alge-
meen	met	auto’s	of	met	de	fiets.	Hierbij	zal	
assistentie van ouders worden gevraagd. 
Voor het vervoer met de auto hanteren wij de 
wettelijke regels. Bij de directie kunt u hier in-
formatie over opvragen. Wij houden ons aan 
het protocol ‘autovervoer tijdens excursies’, 
dat te vinden is op onze website.

Gevonden voorwerpen
Kinderen raken wel eens wat kwijt. U wordt aangeraden 
kledingstukken van uw kind te voorzien van een naam. 
Mocht u iets missen, informeer dan even bij de groeps-
leerkracht of schoolassistentes. Gevonden voorwerpen 
worden regelmatig in het  hoofdgebouw tentoongesteld 
of in ‘de gevonden voorwerpkast’ van het hoofdgebouw 
en onze dependance gelegd.
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Inlooptijden
In de groepen 1/2 kunnen de ouders ‘s morgens en  
‘s middags met hun kind meelopen de klas in. In de 
groepen 3 t/m 8 kunnen de ouders alleen ’s ochtends 
mee naar binnen lopen met hun kind. ‘s Middags gaan 
de kinderen zonder begeleiding van hun ouder(s) naar 
de klas. Het afscheid nemen gebeurt dan op de speel-
plaats. Zeker voor de leerlingen in de bovenbouw (groep 
6 t/m 8) is het van belang dat ze leren ook ’s ochtends 
zelfstandig naar de klas te gaan.

Goede doelen 

Wij vinden de zorg voor elkaar erg belangrijk. De kin-
deren van onze school groeien over het algemeen in 
een beschermde omgeving op. De meeste gezinnen 
hebben	het	financieel	goed.	Wij	vinden	het	daarom	van	
belang onze kinderen ook via school regelmatig te laten 
ervaren dat er plaatsen op de wereld zijn waar het veel 
minder goed gaat. Onze school organiseert om die re-
den acties die gerelateerd zijn aan een actueel thema of 
speciale gebeurtenis. 

Gymnastiek
De kinderen van groep 1/2 gymmen 2 tot 
3 keer per week in de speelzaal. Voor elke 
kind van groep 1/2 hangt een gymtas aan 
de kapstok waarin u voor uw kind een paar 
passende en eenvoudig aan te trekken gym-
schoenen (met naam) kunt doen. 
De andere groepen gymmen 2 keer per week 
in de gymzaal van het hoofdgebouw of in de 
gymzaal van onze dependance. Alle kin-
deren zijn verplicht gymschoenen te dragen. 
Het mogen geen schoenen met zwarte zolen 
zijn en ook geen schoenen waarop zij ook 
buiten lopen. Gymnastiek op blote voeten 
is niet toegestaan. De kinderen gymmen in 
sportbroek en t–shirt of gympak (kinderen van 
groep 1-2 in hun onderkleding). Eén van de 
lessen wordt verzorgd door de vakleerkracht, 
de andere les door de eigen leerkracht of een 
andere collega. Beiden moeten bevoegd zijn 
om deze lessen te geven. 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten ver-
plicht douchen na elke gymles. Wilt u ze dus 
een handdoek meegeven? Laat de kinderen 
geen sieraden dragen op de dagen dat ze 
gymmen. Als kinderen geen gymkleding 
bij zich hebben, blijven zij in de klas, onder 
toezicht van de eigen of een andere leer-
kracht. Over de gymtijden van groep 3 t/m 8 
wordt u aan het begin van het schooljaar 
geïnformeerd op de website van de school. 
Voor, tijdens en na de gymles gelden  
bepaalde regels die ervoor zijn bedoeld de 
veiligheid van de kinderen te garanderen. 
Deze regels kunt u opvragen bij de directie.

Kleding
Wij staan niet toe dat kinderen binnen school 
hoofdbedekking dragen. Daarnaast is het dragen 
van ‘uitdagende’ kleding ook niet toegestaan.

Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie controleert een aantal ouders uit de 
groep de kinderen op hoofdluis. In het geval dat er hoofd- 
luis wordt geconstateerd, worden er maatregelen getrof- 
fen om verspreiding te voorkomen. Als ouder wordt u 
dan telefonisch benaderd. Op onze website kunt u het 
protocol ‘Hoofdluis’ vinden.

Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar kunt u de jaarkalen-
der downloaden van onze website, www.detriangel.net. 
U kunt de jaarkalender bijvoorbeeld downloaden op uw 
smartphone. Alle belangrijke activiteiten, vakanties en 
vrije dagen zijn hierop te vinden.
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Rust in de school
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de buitendeuren open en kunnen kinderen en ouders die dat 
willen al binnenkomen. Zo zorgen we voor een rustige start van de dag.
Voor jonge kinderen kunnen de tien inloopminuten een hele drukte zijn. Wij vragen u dan ook nadat u uw kind 
naar de groep heeft gebracht eventueel iets te bekijken en dan weer afscheid te nemen. Op deze manier is 
er ruimte voor de volgende binnenkomers, komen nieuwe, jonge kinderen niet in de verdrukking en kan de 
leerkracht op tijd en rustig beginnen met de les. Rust en stilte willen we ook graag in de gangen van beide 
locaties. Zou u na het wegbrengen van uw kind de school willen verlaten? 
Zo nodig spreken we ouders en kinderen hier op aan.

Medicatie
Wanneer uw kind medicijnen gebruikt willen we 
dat graag weten. Op school hanteren wij een pro-
tocol waarin beschreven staat hoe wij omgaan 
met medicijngebruik door onze leerlingen.

Schoolbibliotheek
Onze school heeft een eigen bibliotheek 
waarvan de kinderen elke dinsdag- of 
woensdagochtend gebruik kunnen maken. 
Zij mogen in de schoolbibliotheek lees-
boeken lenen. De kinderen van groep 1/2 
nemen het boek mee naar huis in een plas-
tic tas, voorzien van hun naam. Zij nemen 
het boek de volgende dinsdag weer mee 
naar school. Wilt u erop toezien dat de kin-
deren goed omgaan met de boeken die ze 
mee naar huis nemen? Op die manier kan 
iedereen nog lang van de boeken genieten. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 houden het 
boek op school. Op vaste momenten mogen 
zij het leesboek omruilen in de schoolbiblio- 
theek.

Niet te vroeg op de speelplaats
De kinderen zijn ’s middags 10 minuten voor het begin van de middaglessen 
weer welkom op het schoolplein. Dit betekent niet vóór 12:50 uur als het kind op 
het hoofdgebouw zit en niet vóór 13.00 uur als het kind op onze dependance zit.
De overblijfouders zijn tussen de middag verantwoordelijk voor de kinderen die 
overblijven, maar niet voor de andere kinderen.

Schoolfotograaf
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf een groepsfoto en een 
portret van uw kind maken. Er bestaat dan ook de mogelijkheid 
om uw kinderen samen te laten fotograferen. U bent uiteraard niet 
verplicht de foto’s af te nemen.

Schoolmelk
Als u wilt, kan uw kind schoolmelk krijgen. U kunt uw 
kind daarvoor aanmelden via de volgende website: 
www.schoolmelk.nl. Na het digitaal invullen van het in-
schrijfformulier, ontvangt u een verzoek om te betalen. 
Het duurt enkele weken voordat één en ander bij  
Campina is verwerkt en uw kind melk ontvangt. Na elke 
vakantie zijn er een aantal dagen waarop uw kind houd-
bare melk krijgt.

Kluis in de klas
In ieder lokaal van de groepen 5 t/m 8 is een kluis. In deze 
kluis worden waardevolle spullen en mobiele telefoons van 
kinderen bewaard. Aan het begin van de dag leggen de 
kinderen hun apparaat in de kluis en na schooltijd gaat de  
kluis weer open. Indien u uw zoon of dochter telefonisch wilt 
bereiken, bijvoorbeeld in bijzondere gevallen, dan kunt u altijd 
telefonisch contact opnemen met de school.
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Schoolreisje, sportdagen en sportactiviteiten
Het ene jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Het andere 
jaar wordt er een sportdag voor de kinderen van groep 1 t/m 8 
georganiseerd. Het schoolreisje en de sportdagen worden 
betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. 
Jaarlijks vindt ook de gemeentelijke sportdag voor groep 8 
plaats, waar onze school aan deelneemt.
In het kader van de ‘brede school’ worden onze leerlingen 
in de gelegenheid gesteld mee te doen aan diverse sport- 
activiteiten, die buiten schooltijd worden georganiseerd. Voor-
beelden daarvan zijn het schoolvoetbal- en hockeytoernooi. 
Ook vindt ieder jaar het ‘Triangel schaaktoernooi’ plaats.

Schooltuinen
In maart, de tijd van het zaaien, starten de 
groepen 5 met schooltuinlessen. Eén keer 
per week is er dan schooltuinles op het 
schooltuinencomplex van Westwijk. Na 
de zomervakantie, wanneer de kinderen 
in groep 6 zitten, worden vóór de herfst-
vakantie de schooltuinlessen afgerond. 
In deze tijd wordt geoogst. In de loop van 
groep 5 ontvangt u hierover informatie. 
De schooltuinen vormen een verplicht on-
derdeel van het lesprogramma dat hoort 
bij het vak ‘Natuur’.

Speelgoed- of spelletjesochtend
In groep 1/2 worden speelgoed- of spelletjesochtenden 
georganiseerd. Uw kind mag op die ochtend iets van zijn 
speelgoed of spelletjes van huis meenemen. Geef uw 
kind iets mee waar het wat langer en ook met anderen 
mee kan spelen. Uw kind mag geen pistolen, geweren, 
zwaarden en dergelijke meebrengen. Als speelgoed of 
spelletjes zoekraken of stuk gaan kan de school daar-
voor niet aansprakelijk gesteld worden.

Sponsoring en Triangelsupporters
Er bestaat op De Triangel een mogelijkheid tot sponso- 
ring. De Triangelsupporters ondersteunen onze school  
op gebieden waarvoor geen wettelijke vergoeding be- 
staat. De laatste jaren zijn bijvoorbeeld schoolshirts, 
speelgoed en speeltoestellen aangeschaft. Het geld 
wordt gebruikt ten behoeve van onze eigen school. 
Voor sponsoring bestaan afspraken, conform de minis-
teriële richtlijnen over sponsoring. Als u hierover meer 
wilt weten, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
directeur.

Schoolplan en jaarplan
Er komt veel af op scholen en de verwachtingen daarbij 
zijn vaak hooggespannen. Onze school maakt daarom 
keuzes in waar de school, naast haar lesgevende taken, 
aandacht en energie in wil stoppen. De centrale vraag 
bij het maken van keuzes is de vraag of onze leerlingen 
er beter van zullen worden. Het schoolplan, geldig gedu- 
rende 4 jaar en het jaarplan, uitwerking van het school-
plan per schooljaar, vormen hierbij onze leidraad. Ons 
schoolplan is te vinden op de website.
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Triangelviering
Vier tot vijf keer per jaar houden wij 
een gezellige bijeenkomst met de 
kinderen	 in	 het	 amfitheater	 van	 het	
hoofdgebouw. Iedere groep verzorgt 
dan een deel van het programma, in 
de vorm van een liedje, een dansje of 
een toneelstuk. De Triangelviering is 
bedoeld om de saamhorigheid binnen 
de school te versterken.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Onze school kent geen continurooster. Wij bieden onze 
kinderen de mogelijkheid tussen de middag op school te 
blijven. Ongeveer 85% van de kinderen maakt hier gebruik 
van. De kinderen eten in hun eigen groepen onder leiding 
van één of twee TSO krachten. Bij de bovenbouw worden, 
indien nodig, groepen samengevoegd. De kinderen nemen 
hun eigen eten en drinken mee naar school. Tijdens het 
verblijf op school hebben we regels opgesteld waar de kin-
deren zich aan moeten houden. 

Voor de TSO werken wij met abonnementen. U kunt een 
abonnement voor een heel schooljaar afsluiten of voor 
een half schooljaar. Periode 1 is van de eerste schooldag 
tot eind januari en periode 2 is van begin februari tot het 
einde van het schooljaar. Een abonnement dat eenmaal 
is afgesloten voor een periode kan niet tussentijds worden 
stopgezet. ‘Gemiste’ dagen kunnen niet worden gecom-
penseerd. U kunt ook een strippenkaart kopen. Hiervoor 
kunt u geld overmaken o.v.v. de naam en de groep van uw 
kind. 
Voor de tarieven van de TSO verwijzen wij u naar onze 
website. Hier kunt u precies zien wat de tussenschoolse 
opvang per periode en het aantal dagen dat u wenst, kost. 
Van het ontvangen geld betalen wij de TSO krachten en 
kopen wij speelgoed en buitenspeelmateriaal voor de  
kinderen die tussen de middag op school blijven. Jaarlijks 
wordt er verantwoording afgelegd aan de medezeggen-
schapsraad.
Voor uitzonderingen en vragen kunt u contact opnemen 
met onze schoolassistentes, Gea Smit en Nancy Wiegmink.  
U kunt hen bereiken via telefoonnummer 020-6453825 
(Nancy, hoofdgebouw) of 020-6408706 (Gea, dependance) 
of via schoolassistentes@detriangel.net. Ons TSO beleid 
ligt ter inzage bij de schoolassistentes.

(T)Huiswerk
In de groepen 1 t/m 4 worden in principe geen thuisop- 
drachten gegeven. Het kan wel voorkomen dat aan u 
wordt gevraagd thuis met uw kind wat extra te oefenen. 
In de groepen 5 en 6 wordt de kinderen regelmatig 
gevraagd thuis iets voor te bereiden. In de groepen 7 en 8 
krijgen de kinderen iedere week (t)huiswerk mee. Tijdens 
de jaarlijkse informatieavond informeren wij u over dit  
(t)huiswerk.
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Vakantie en leerplicht
Het vakantie- en vrije dagenrooster vindt u op de jaarkalender die u van de website kunt downloaden. Wij zijn niet 
voor	flexibilisering	van	vakanties	en	schooltijden.	Toch	kunnen	er	situaties	zijn	dat	u	extra	vakantie	of	vrije	dagen	
wilt aanvragen. Alle aanvragen moeten minstens acht weken van tevoren schriftelijk bij de directeur worden inge-
diend en door beide ouders zijn ondertekend. Formulieren hiervoor zijn bij de administratie op het hoofdgebouw 
verkrijgbaar. Aan de achterkant van deze formulieren zijn de belangrijkste regels uit de leerplichtwet op een rijtje 
gezet. U bent als ouders of verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. 
Uw kind moet elke dag naar school. Zie voor de regels ten aanzien van leerplicht ook de website van ons bestuur: 
www.onderwijsgroepamstelland.nl.

Er zijn maar een paar uitzonderingen:

- Als uw kind ziek is, is het uiteraard niet verplicht de school te bezoeken. U moet dit echter wel onmiddellijk
aan de school melden.

- Als u plichten te vervullen heeft die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging, die uitsluitend tijdens
schooltijden kunnen worden uitgevoerd, kunt u hiervoor aan de directeur van de school toestemming vragen.

Vrij krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties 
is vrijwel niet mogelijk. Alleen als het vanwege het 
beroep van de ouders onmogelijk is om binnen één 
van de schoolvakanties met de kinderen met vakan-
tie te gaan, kan de directeur één keer per schooljaar 
toestemming geven voor maximaal 10 schooldagen. 
Dus niet: 2 keer 5 dagen, of 3 keer 3 dagen. U moet  
hiervoor een werkgeversverklaring overleggen, waaruit 
blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakanties 
niet mogelijk is. 
Bij gewichtige omstandigheden kan extra verlof worden 
aangevraagd. Dit kan zijn een verhuizing, een huwel-
ijk of begrafenis van een familielid of de viering van 
een jubileum. Dit extra verlof moet altijd aangevraagd 
worden bij de directeur. Deze beoordeelt per leerling 
of de aanvraag wordt toegekend. Als het een verzoek 
voor meer dan 10 schooldagen betreft, beoordeelt de 
leerplichtambtenaar de aanvraag.

Aanvragen voor een extra vrije dag voorafgaand aan 
een schoolvakantie, of een vrijdag of maandag om een 
lang weekend weg te gaan, kunnen dus niet worden ge-
honoreerd. Er mag 2 weken na de zomervakantie geen 
verlof worden gegeven. Het beleid van de school is er 
op gericht de verlofaanvragen van niet-leerplichtige 
leerlingen op dezelfde manier te behandelen als die 
van leerplichtige leerlingen.
Voor alle aanvragen voor verlof geldt dat als de direc-
teur dit verlof ten onrechte toekent, hij hiervoor straf-
baar is. Ouders/verzorgers zijn strafbaar als kinderen 
de school niet bezoeken, zonder dat daarvoor toestem-
ming is verleend. De leerplichtambtenaar van de ge-
meente ziet er scherp op toe dat er geen ongeoorloofd 
verzuim plaatsvindt. Bedenkt u echter ook dat extra vrije 
dagen niet bevorderlijk zijn voor de schoolprestaties 
van uw kind. Tijdens het door u aangevraagde verlof 
wordt geen huiswerk meegegeven.
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Verwijdering van leerlingen
Als het gedrag van een kind daartoe 
aanleiding geeft, kan het kind in over-
leg met het schoolbestuur voor een 
aantal dagen geschorst worden. In uit-
zonderlijke gevallen kan een kind van 
school verwijderd worden. Dit gebeurt 
pas nadat de ouders in de gelegen-
heid zijn gesteld een bezwaarschrift 
in te dienen bij de klachtencommis- 
sie. Het schoolbestuur moet er voor 
zorgen dat het kind op een andere 
school voor (speciaal) basisonderwijs 
geplaatst wordt. Op school hanteren 
wij een protocol gedrag, time-out, 
schorsing en verwijdering. Zie hiervoor 
onze website.

Veiligheid
Wij vinden een veilige omgeving voor uw kind erg belangrijk. Veiligheid be-
treft onder meer onderhoud van gebouwen en materialen. Ongeveer twee 
keer in het jaar wordt er een brandoefening gehouden. Beide locaties, het 
hoofdgebouw en de dependance zijn voorzien van een ontruimingsplan.
Diverse leerkrachten hebben een cursus ‘bedrijfshulpverlening’ gevolgd. 
Met regelmaat worden de leerkrachten (bij)geschoold in eerste hulp bij 
ongelukken.

Vlekken op kleding
Zand, krijt, verf, lijm en klei zijn belangrijke materialen voor de ontwikkeling 
van een kind, maar kunnen vlekken op kleding veroorzaken. Ook onder 
goed toezicht is niet altijd te voorkomen dat er vlekken worden gemaakt. 
Wij hopen dat u daarvoor begrip zult hebben. De school kan hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.

Verjaardagen
Op verjaardagen is het een goede gewoonte dat de jarige iedereen laat delen in de feestvreugde. 
In de groepen 1/2  wordt de verjaardag gevierd aan het begin van de ochtend. Overlegt u even 
met de klassenleerkracht óf u de verjaardag viert en op welke dag. De ouders in de groepen 1/2 
zijn welkom om bij de viering aanwezig te zijn. 
In groep 3 t/m 8 wordt de verjaardag of aan het begin van de dag gevierd of vlak voor de pauze 
in de ochtend. Hier zijn ouders niet bij aanwezig. Wij stellen vooral gezonde traktaties op prijs.  
Kauwgom is in onze school niet toegestaan. Op een bepaald moment van de dag mag de jarige 
met twee klasgenoten ‘de klassen rond’. Zij gaan dan bij andere groepen langs en de leerkrach- 
ten schrijven dan iets op de verjaardagskaart. Voor een gezonde traktatie verwijzen wij naar ons 
voedingsbeleid dat u kunt vinden op onze website.

Verzekering
Alle kinderen zijn verzekerd via een collectieve scholierenongeval-
lenverzekering bij Aegon. Deze verzekering geldt op weg van huis 
naar school (en terug) en gedurende het verblijf op school. Ook is 
de verzekering van toepassing op alle activiteiten die onder de ver-
antwoording van school vallen. U kunt deze verzekering aanvullen 
tot een 24 uur verzekering en uitbreiden met een eigendomsver-
zekering. Dan is alle schade (tot een zeker maximum) aan kleding 
en andere eigendommen van uw kind gedurende de schooltijden, 
de TSO, evenementen in schoolverband en tijdens het komen en 
gaan van en naar school verzekerd. Informatie hierover is bij de 
directie verkrijgbaar. Voor de ouders is informatie beschikbaar over 
‘autovervoer tijdens excursies’ en hoe het een en ander wettelijk 
in elkaar steekt in geval van schade en/of letsel. Zie hiervoor onze 
website.
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Ziekte van uw kind
Wilt u bij ziekte uw kind telefonisch ziek melden?

▲ Hoofdgebouw, groepen 1 t/m 5: 020 - 645 38 25 (tussen 8.00 en 8.20 uur)

▲ Dependance, groepen 6 t/m 8:   020 – 640 87 06 (tussen 8.00 en 8.25 uur)

Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft opgelopen willen we dat graag weten. 
We nemen dan (zo mogelijk) passende maatregelen in verband met het risico van in-
fecteren van andere kinderen.

Ziekte van de leerkracht
Het ziekteverzuim van leerkrachten bij ons op school 
is gelukkig laag. Mocht een leerkracht onverhoopt toch 
ziek zijn, dan wordt een invalkracht geregeld of verdelen 
we de groep kinderen over andere groepen. Wanneer er 
meerdere leerkrachten ziek zijn en verdelen niet mogelijk 
is, zullen wij in het uiterste geval vragen of u uw kind thuis 
kunt houden.

Website: www.detriangel.net
Op onze website vindt u informatie over onze schoolorganisatie en over 
de wijze waarop wij invulling geven aan ons onderwijs.  Bovendien treft u 
allerlei informatie aan over praktische en actuele zaken. Kortom: handige 
informatie waarmee u het schooljaar van uw kind goed kunt plannen.

Voedingsbeleid
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ou-
ders of verzorgers. Onze school ziet het echter ook als taak om bij 
te dragen aan een gezonde leefstijl en de ouders hierover te in-
formeren. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over 
waar ons eten vandaan komt en over de invloed van voedsel op het 
lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed. U, als ouder, 
plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt 
dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school  
vaker fruit en groente eten. Wij hebben daarom de woensdag tot 
fruitdag uitgeroepen. Op de woensdag stimuleren wij dan ook actief 
het eten van fruit.

Wij verwijzen naar ons voedingsbeleid, dat u kunt vinden op onze 
website, www.detriangel.net.
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KBS De Triangel ▲ Hoofdgebouw: 
Zeelandiahoeve 7
1187 KR Amstelveen
020 – 645 38 25 
e-mail : triangel@xs4all.nl
www.detriangel.net

 
▲ Dependance:   

Jane Addamslaan 13
1187 DA Amstelveen
020 – 640 87 06

  
▲ Directieleden:  

Guus van Weezenbeek (directeur)
Silvia Bezuijen (adjunct-directeur leerteam 1: groepen 1/2 – 3)
Theo Bestman (adjunct-directeur leerteam 2: groepen 4-5)
Simone Gorter (adjunct-directeur leerteam 3: groepen 6-7-8)

▲ Intern begeleiders:
Groep 1-2-3: Caroline Stalenhoef
Groep 4-5: Eveline Willems
Groep 6-7-8: Femke Pijnenborg

▲ Schoolassistenten en TSO-coördinatoren: 
Gea Smit (dependance)
Nancy Wiegmink (hoofdgebouw)

▲ Administratief medewerkster:  
Belinda Klein (hoofdgebouw)

6. NAMEN EN ADRESSEN
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Femke Pijnenborg (020-640 87 06)
Astrid Hoffscholte (020-645 38 25)

De schoolarts is telefonisch bereikbaar via het secretariaat  
van de jeugdgezondheidszorg van de G.G.D.: 020 - 555 59 11

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl

020 - 345 47 18
info@onderwijsgroepamstelland.nl
www.onderwijsgroepamstelland.nl

Bezoekadres:
Bouwerij 102
1185 XX Amstelveen

Postadres:
Postbus 8079
1180 LB Amstelveen
020 - 640 19 71
e-mail: info@amstelronde.nl
www.amstelronde.nl

Inspectie van het Onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Receptie: 088 - 669 60 00
Bij de inspectie zijn ook vertrouwensinspecteurs werkzaam.
www.onderwijsinspectie.nl

Telefonische hulplijn/informatielijn: 0346 - 550 655

Coördinatoren:
Gea Smit (dependance)
Nancy Wiegmink (hoofdgebouw)

▲ Contactpersoon ongewenst gedrag 

▲ Jeugdgezondheidszorg van de GGD

▲ Landelijke Klachtencommissie 
Christelijk Onderwijs

▲ Onderwijsgroep Amstelland

▲ Samenwerkingsverband 
Amstelronde en onderwijsloket

▲ Onderwijsinspectie

▲ Stichting Veilig Onderwijs

▲ TSO (Tussenschoolse opvang)
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▲ Bijlage 1: Overzicht methoden en programma’s

In onderstaand overzicht is te zien welke methoden en programma’s worden gebruikt bij 
de diverse vak- en ontwikkelingsgebieden.

Vak- en 
ontwikkelings-
gebieden 

Methode Groep 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
Lezen Veilig leren lezen   x      
 Schatkist x x       
Begrijpend lezen Goed gelezen    x x x x x 
Schrijven Pennenstreken  x x x x x x x 
Rekenen Wereld in getallen   x x x x x x 
Taal Schatkist x x       
  Taal op Maat 

Spelling op Maat 
   x x x x x 

Aardrijkskunde Wijzer. Aardrijkskunde 
(proef) 

    x x x x 

Geschiedenis Bij de tijd     x x x x 
Biologie Natuurzaken     x x x x 
WO (aard, gesch, 
bio) 

Wijzer! (proef)    x     

Engels Groepen 1 t/m 4: 
iPockets 
Groepen 5 t/m 8: Big 
English 

x x x x x x x x 

Studievaardigheden Blits     x x x x 
Topografie Eigenprogramma     x x   
 Geobas       x x 
Televisie-
programma’s 

Koekeloere x x       

 Leesdas, lettervos, 
boekentas. 

  x      

 Huisje, boompje 
Beestje 

   x     

 Buitendienst     x x   
 Zapp-weekjournaal       x x 
Sociale redzaamheid Kanjertraining x x x x x x x x 
Levensbeschouwing Catechese project  x x x x x x x x 
Verkeer Stap vooruit    x     
  Op voeten en fietsen     x x   
  De verkeerskrant        x x 
  Verkeersexamen 

theorie 
      x  

 Verkeersexamen 
praktijk 

       x 

Muziek  Bronnenboeken x x X x x x x x 
  Moet je doen x x x x x x x x 
  Liedlijsten   x x x x x x 
Handvaardigheid Moet je doen x x       
 BEVO x x x x x x x X 
Tekenen Moet je doen x x       
 BEVO x x x x x x x x 
Gymnastiek Basisdocument van de 

SLO/KVLO en 
Basislessen 
bewegingsonderwijs 
van  Wim van Gelder en 
Hans Stroes 

x x x x x x x x 
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▲ Bijlage 2: Overzicht van de lesuren

In onderstaand overzicht is te zien hoeveel uur (per week, per groep) besteed wordt aan de 
diverse vak- en ontwikkelingsgebieden.
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Bijlage 2: Overzicht van de lesuren 
	
In onderstaand overzicht is te zien hoeveel uur (per week, per groep) besteed wordt 
aan de diverse vak- en ontwikkelingsgebieden. 

Vak- en ontwikkelingsgebieden Gr. 1/2  Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr.8 
Zintuiglijke oefening 
 

5.00       

Lichamelijke oefening 
 

5.00 1.25 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Taal (ontwikkeling) (incl. 
voorbereidend lezen) 

4.00 4.30 4.30 4.30 4.30 4.00 4.00 

Lezen 
 

 4.30 4.45 4.30 4.30 4.00 4.00 

Schrijven / fijne motoriek 
 

0.30 2.15 2.15 1.45 1.30 0.45 0.45 

Rekenen  
 

1.00 3.45 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Engels 
 

* * * 0.30 0.30 1.00 1.00 

Biologie 
 

 0.45 1.00 1.00 1.00 1.15 1.15 

Aardrijkskunde 
 

  0.30 1.00 1.00 1.15 1.15 

Geschiedenis 
 

 0.30 0.30 1.00 1.00 1.15 1.15 

Wereldoriëntatie 
 

1.00       

Verkeer / sociale redzaamheid 
 

0.30 0.30 0.45 0.45 0.30 1.50 1.50 

Muziek 
 

1.00 1.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Tekenen 
 

 1.00 1.00 0.45 0.45 1.00 1.00 

Handvaardigheid 
 

 1.00 1.00 0.45 0.45 1.00 1.00 

Overige expressie 
 

4.00       

Levensbeschouwing en 
Kanjertraining 

0.30 0.35 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Pauze 
 

1.15 2.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Totaal in uren 
 

23.45 23.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 

 
* Het vak Engels wordt in de groepen 1 t/m 4 spelenderwijs aangeboden. De 
leerkrachten gebruiken daarvoor de methode: iPockets. 
 
 
 

* Het vak Engels wordt in de groepen 1 t/m 4 spelenderwijs aangeboden.   
De leerkrachten gebruiken daarvoor de methode: iPockets.
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