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1

WOORD VOORAF

Voor u ligt de schoolgids van katholieke basisschool ‘De Triangel’.
Deze gids is bedoeld voor ouders1 van wie de kinderen op onze school zitten en voor ouders
die een school zoeken voor hun kind(eren).
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 basisschool, een afspraak maken met één van de directieleden of bouwcoördinatoren. 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!
Wij geven u via deze schoolgids informatie over de wijze waarop wij inhoud geven aan het
onderwijs. 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 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.onderwijsgroepamstelland.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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1.

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

De Triangel is een katholieke basisschool in AmstelveenWestwijk. Onze school heeft de beschikking over twee
tegenover elkaar liggende locaties. Behalve het hoofdgebouw, gelegen aan de Zeelandiahoeve, is er een
dependance in de vorm van permanente huisvesting
(De Overloop, Asserring). De komende jaren zal er naar
worden gestreefd om alle groepen zoveel mogelijk in één
gebouw te huisvesten.
Onze school wordt bezocht door ongeveer 700 leerlingen,
het aantal groepen ligt rond de 28.
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 ongeveer 10%.
Bij het merendeel van onze leerlingen spelen 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 levensbeschouwing vaak verhalen uit de bijbel, voorlezen of vertellen.

Ouders kiezen de school ook vanwege de goede naam of
vanwege vriendjes of vriendinnetjes die al op school
zitten.
Het team van De Triangel bestaat uit ruim 50 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit Guus van Weezenbeek
(directeur), Silvia Bezuijen (adjunct-directeur), Simone
Gorter (adjunct-directeur), Monique Vonk (coördinator
groep 1 t/m 4, onderbouw) en Theo Bestman (coördinator
groep 5 t/m 8, bovenbouw). In het team zitten behalve
groepsleerkrachten ook vakleerkrachten voor gymnastiek
en levensbeschouwing. Gespecialiseerde leerkrachten
zijn aanwezig op het gebied van leer- en gedragsmoeilijkheden. Een secretaresse en 2 schoolassistenten 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:

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

Deze uitspraak hebben we vertaald in 5
kernwaarden, de zogenaamde 5 K’s, die
ons houvast geven in ons doen en laten:
1. KIND
Wij zien het als onze kerntaak om onze leerlingen een
passend onderwijsaanbod 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.

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 verantwoordelijkheid
te dragen voor elkaar. Bij ons op school sta je er niet
alleen voor. Wij doen ons best wederzijds vertrouwen
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 uitgangspunten,
identiteit en cultuur onderschrijven en hun kinderen
mee laten doen met onze
vieringen en activiteiten.
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3. KLIMAAT
In onze school is het rustig en ons handelen is er op
gericht dat onze leerlingen 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 leerlingen 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 anderen
kunnen omgaan.

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 leren 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
ontwikkeling. 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 ondersteuningsstructuur die het mogelijk maakt
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 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 kinderen op.
Ons handelen is doel- en resultaatgericht.
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2.

HET ONDERWIJS OP DE TRIANGEL

“De vijf regels van de Kanjertraining
zijn belangrijk bij ons op school: we vertrouwen elkaar,
we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit
en niemand blijft zielig.”
2.1 Een katholieke school; wat houdt dat in?
De Triangel is een katholieke school. Belangrijke katholieke waarden zijn voor ons saamhorigheid en tolerantie.
Wij leren onze leerlingen oog te hebben voor elkaar en
zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Leerkrachten creëren een sfeer die er toe bijdraagt dat leerlingen 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 lokaal om ieder kind persoonlijk te
begroeten. De kinderen spreken de leerkracht aan met
“Juf (voornaam)” of “Meester (voornaam)”.

De vijf regels van de Kanjertraining zijn belangrijk bij ons
op school: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar,
niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand
blijft zielig. Meer informatie over de Kanjertraining kunt u
vinden op www.kanjertraining.nl.

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 levensbeschouwing worden per jaar
ongeveer 10 verhalen, vaak uit de bijbel, verteld of
voorgelezen en besproken met de leerlingen. Om begrip
en acceptatie te bewerkstelligen ten aanzien van
andere culturen en levensbeschouwingen schenken we
met name in de bovenbouw aandacht aan verschillende
geestelijke stromingen zoals bijvoorbeeld: christendom,
boeddhisme, islam, jodendom, hindoeïsme.
De Kanjertraining die wij op school geven is bedoeld
om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. Wij willen de kinderen bewust in situaties plaatsen, waarin ze elkaar ontmoeten en met elkaar werken.

de ‘levende’ kerststal

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.

De Triangel voert een actief niet-pesten beleid.
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2.2 Het onderwijs in de groepen 1 t/m 8
Persoonlijkheidsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling vormen belangrijke bouwstenen in de ontwikkeling van kinderen. Naast het verwerven van sociale 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 doorgaand ontwikkelingsproces
mogelijk maakt.
Voor De Triangel betekent dit dat wij werken met jaarklassen waarin kinderen van min of meer dezelfde leeftijd
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 leerlingen en
het onderwijs voor de leerkracht uitvoerbaar te houden, hanteren wij bij met name bij taal en rekenen 3 niveaus.
Dit realiseren we met behulp van de methoden die wij gebruiken; deze methoden bieden naast de basisstof ook
herhalings- en verdiepingstof aan. Daarnaast leren wij onze leerlingen zelfstandig te werken, zodat het mogelijk is
voor leerlingen die het nodig hebben de instructietijd uit te breiden. 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 onderwijsaanbod,op 3 niveaus, baseren we enerzijds op de behaalde resultaten op toetsen en anderzijds op de onderwijsbehoeften
van onze leerlingen. Daarbij proberen we nadrukkelijk gebruik te maken van de 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 aandacht besteden op onze school:

LEER- EN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN

Ook zijn er algemene leerdoelen. Hierbij gaat het om
algemene vaardigheden die in allerlei speel- en
leergebieden geleerd en geoefend kunnen worden,
zoals:

ALGEMENE LEERDOELEN

- Taalontwikkeling/ lezen (Nederlandse taal)

- werkhouding

- Rekenen/ wiskunde

- werken volgens een plan

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

- gebruik van uiteenlopende leerstrategieën

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

- gebruik van media
(bijvoorbeeld het werken met de computer)

- ontwikkelen van een positief zelfbeeld
- sociaal gedrag

- Levensbeschouwing
(catechese en de Kanjertraining)
- Engelse taal

In de groepen 1/2 wordt spelenderwijs geleerd en geoefend. Gedurende een periode van een aantal weken wordt
gewerkt aan de hand van een thema. Alle activiteiten 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.
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In groep 3 wordt voor het grootste deel methodisch en soms thematisch gewerkt, vanaf groep 4 wordt methodisch
gewerkt. Met ‘methodisch’ werken bedoelen wij dat de methoden die wij gebruiken op school centraal staan. 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.
Ook groep 1/2 maakt tijdens het werken in de computerhoek al kennis met de computer. Op deze manier raken
kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met het werken
met een computer.
de computerhoek

digitaal schoolbord

In alle groepen is het ‘krijtbord’ vervangen door het
digitale schoolbord. Een digitaal schoolbord is een groot
interactief scherm. Op het scherm wordt met een beamer,
die aangesloten is op een computer, beeld geprojecteerd.
Met behulp van het digibord kan de leerkracht bijvoorbeeld aantekeningen digitaal opslaan, de bladzijde uit
het lesboek projecteren en afbeeldingen en filmpjes laten
zien die aansluiten bij het onderwerp van de les.

“In de groepen 7 en 8 wordt
Engels gegeven.”
Op onze school is veel aandacht voor leerlingen die
meer uitdaging aankunnen. Hiertoe zijn leerkrachten geschoold, zogenaamde ‘leerstraatjes’ zijn uitgewerkt en
De Triangel werkt samen met het ABC uit Amsterdam
aan het project ‘Day-a-week’.
In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. De nadruk
ligt hierbij niet op een perfecte beheersing van de grammatica, maar op het ontwikkelen van een positieve
leerhouding ten aanzien van het vak Engels en het
ontwikkelen van een zekere communicatievaardigheid in
het Engels.

Normaal gesproken stromen leerlingen na acht leerjaren
door naar het voortgezet onderwijs. Om
een goede aansluiting met het voortgezet
onderwijs te realiseren, hebben wij regelmatig contact met het voortgezet onderwijs.

Een keer per jaar werken wij gedurende een of twee weken
met de hele school aan een project. Het onderwerp van
de projecten is afhankelijk van de actualiteit.
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“Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Cito eindtoets
een aanwijzing over de te maken schoolkeuze.”
2.3 De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)
Wij proberen met ons onderwijs ieder kind te stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en willen er voor
zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. De specifieke voorbereiding
op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende vormen van vervolgonderwijs. Voor de ouders is er een algemene informatiebijeenkomst. Er wordt dan uitleg
gegeven over alles wat nodig is om tot een verantwoorde keuze te komen.
De schoolkeuze hangt af van verschillende factoren:

Wij hebben doorgaans een goed beeld van de
mogelijkheden van uw kind. Daarbij kijken wij naar
leerprestaties, maar ook naar motivatie, zelfstandigheid, werktempo en belangstelling. Ons advies
bespreken wij uiteraard met u.

Eind groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. De
entreetoets is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. De entreetoets geeft een indicatie van het
actuele niveau van een leerling op de verschillende
vakgebieden (bijv. woordenschat of verhoudingen,
breuken en procenten).
Een overzicht van de scholen waar de meeste van
onze leerlingen naar toe stromen vindt u in 2.6.

Op De Triangel werken wij vanaf groep 1 tot en met groep
8 met het leerlingvolgsysteem van Cito. Door middel van
toetsen die gemiddeld twee keer per schooljaar worden afgenomen kan de voortgang van een leerling op het gebied
van woordenschat, spelling, begrijpend lezen, technisch
lezen en rekenen worden gevolgd. Deze toetsresultaten
geven een goed beeld van het niveau van een leerling.

Met de Cito eindtoets worden de kennis en het inzicht van
de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen,
informatieverwerking en wereldoriëntatie. Onafhankelijk van
het schooladvies geeft de Cito eindtoets een aanwijzing over
de te maken schoolkeuze. Ook de uitslag van deze toets bespreken wij met de ouders. Het schooladvies wordt gegeven
voordat de uitslag van de Cito eindtoets bekend is.

2.4 De kernprocedure
De overdracht naar het voortgezet onderwijs verloopt volgens de zogenaamde ‘kernprocedure’. Dit is een geheel van
afspraken die de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland en De Ronde Venen samen met
de schoolbesturen van het basisonderwijs hebben gemaakt. Deze afspraken gaan over het proces van de overstap
van leerlingen van een school voor primair onderwijs naar een school voor regulier voortgezet onderwijs. Scholen in de genoemde regio’s hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen houden aan
de afspraken van de kernprocedure.
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2.5 De kwaliteit van ons onderwijs
Het team van De Triangel werkt continu aan het behouden
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 materiaal stellen we
onszelf de vraag: 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 gebruikt, zijn de mensen die
er werken. Aan hen vertrouwt u uw 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 samenwerking en overleg. De maatschappij
verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe
ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn
er elk schooljaar studiemiddagen, elke week vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten
nascholingscursussen om zich te blijven ontwikkelen in
hun professie.
Een andere manier om de kwaliteit van het onderwijs
te bewaken en verder te verhogen is het gebruikmaken
van een leerlingvolgsysteem. Dit is een systeem waarbij
de vorderingen van leerlingen overzichtelijk zijn gerangschikt. Het systeem levert waardevolle informatie over
de ontwikkeling van een groep of individuele leerling. Wij
gaan er van uit dat leerresultaten verbeterd kunnen worden door onder andere beter of aangepast onderwijs.
Met zekere regelmaat (één keer per vier jaar) wordt onder
ouders, leerlingen en personeel een schriftelijke enquête
gehouden. De resultaten van deze enquêtes gebruiken
wij om daar waar mogelijk ons onderwijs te verbeteren.

Er is een aantal leerkrachten die zich bezighouden met
coaching van (nieuw) personeel. Het is belangrijk dat
leerkrachten kunnen terugvallen op collega’s die extra
begeleiding kunnen bieden. Hiervoor is een plan opgesteld. School video interactiebegeleiding, waarbij de
coach filmopnamen maakt in de klas, kan ook onderdeel
uitmaken van de begeleiding.

“De werkgroep ‘Kwaliteit’ bewaakt de algehele
kwaliteit van ons onderwijsaanbod”
Het is noodzakelijk om regelmatig de
kwaliteit van ons onderwijs te bewaken,
vast te stellen en te verbeteren. Wij
gebruiken daarvoor het systeem WMKPO (Werken met kwaliteit in het primair
onderwijs). Dit systeem is een complete werkwijze voor ‘kwaliteitszorg’
binnen het onderwijs. Alle afspraken
die gelden binnen school worden
verzameld en vastgelegd in zogenaamde ‘kwaliteitskaarten’. Eén keer
in de vier jaar worden deze afspraken
bekeken en besproken. Veranderingen
en aanpassingen worden vervolgens
doorgevoerd.
Binnen ons team werken we met werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
een deelaspect van ons onderwijs. Zo hebben we op
school bijvoorbeeld een permanente werkgroep voor het
vakgebied Engels. De werkgroep ‘Kwaliteit’ bewaakt de
algehele kwaliteit van ons onderwijsaanbod.
Het schoolplan is een document waarin het beleid van
de school wordt geformuleerd en vastgesteld. Het plan is
richtinggevend voor de periode tot 2015, het geeft de voorgestelde schoolontwikkeling aan voor een periode van 4
jaar. Op school is het ‘Schoolplan 2011-2015’ aanwezig.
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 kunt u vinden op
www.onderwijsinspectie.nl.
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2.6 De resultaten van ons onderwijs
Wij behalen met onze leerlingen resultaten die over het algemeen liggen boven het landelijk gemiddelde liggen. De afgelopen 2 schooljaren ligt het percentage leerlingen met een verlengde leertijd
(doublure) ruim onder het landelijk gemiddelde.
OVERZICHT VAN DE CITO-EINDTOETS

2011-2012
Cito-eindtoets
2012-2013
Cito-eindtoets

De Triangel

Landelijk gemiddelde

537,1

535,1

De Triangel

Landelijk gemiddelde

539,9

534,7

OVERZICHT VAN DE UITSTROOMGEGEVENS VAN GROEP 8
2011-2012

aantal

procenten

▲ Hermann Wesselink College (vmbo-t/havo/vwo)
▲ Keizer Karel College (havo/vwo)
▲ Amstelveen College (vmbo-t/havo/vwo)
▲ Wellant College/Westplas (vmbo-t)
▲ Wellant College/Groenstrook (vmbo)
▲ Thamen (vmbo)
▲ Alkwin Kollege (havo/vwo)
▲ Panta Rhei (vmbo)
▲ Veenlanden College (vmbo-t/havo/vwo)
Overig

24
29
23
5
2
6
4
1
1
3

25%
30%
23%
5%
2%
6%
4%
1%
1%
3%

					totaal

98

100%

aantal

procenten

▲ Hermann Wesselink College (vmbo-t/havo/vwo)
▲ Keizer Karel College (havo/vwo)
▲ Amstelveen College (vmbo-t/havo/vwo)
▲ Wellant College/Westplas (vmbo-t)
▲ Wellant College/Groenstrook (vmbo)
▲ Thamen (vmbo)
▲ Alkwin Kollege (havo/vwo)
▲ Panta Rhei (vmbo)
▲ Veenlanden College (vmbo-t/havo/vwo)
Overig

22
34
27
7
0
1
0
0
0
5

23%
36%
28%
7%
0%
1%
0%
0%
0%
5%

					totaal

96

100%

2012-2013
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3.

PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN

“Als kinderen met een handicap bij De Triangel
worden aangemeld, zal er per kind
bekeken worden of onze school de ondersteuning
die het kind behoeft, kan bieden.”

3.1 Toelating van leerlingen
Kinderen kunnen vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Voordat het zover is, vindt een kennismakingsgesprek
plaats met één van de directieleden of bouwcoördinatoren. Wij vragen tijdens dit gesprek of u de identiteit en het beleid
van de school kunt onderschrijven.
Ongeveer twee maanden voor plaatsing wordt aan ouders van een kind van groep 1/2 een formulier toegestuurd waarin
de school extra informatie over het kind vraagt ten aanzien van zijn of haar ontwikkeling. Als daar aanleiding voor is,
wordt contact opgenomen met de ouders voor meer informatie. Eventueel worden ook andere instanties die het kind
kennen benaderd. Als duidelijk is dat uw kind beter tot zijn of haar recht komt op een school voor speciaal (basis)
onderwijs, gaan wij samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek.
Soms komen kinderen van een andere basisschool naar De Triangel.
We gaan dan volgens een vaste procedure te werk:
- De intern begeleider vraagt aanvullende informatie van 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 bekeken of De Triangel de leerling voldoende
perspectief kan bieden. Uiteindelijk beslist de school of het kind toegelaten kan worden.
- In overleg met de bouwcoördinator 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 kinderen met een handicap bij De Triangel worden aangemeld, zal er per kind bekeken worden of onze school
de ondersteuning die het kind behoeft, kan bieden. Dit gaat in samenspraak met ouders en eventuele andere 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 andere basisschool, wordt een onderwijskundig
rapport gestuurd naar de toekomstige school.
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3.2 Ons leerlingvolgsysteem
Op De Triangel willen we een passend onderwijsaanbod doen aan al onze leerlingen. De meeste van onze leerlingen
profiteren voldoende van onze ‘basisaanpak’. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 werken we binnen de groepen op 3
niveaus, bieden we methoden aan die herhalingsstof en verrijkingsstof bevatten en breiden we onze instructietijd uit
voor leerlingen die dat nodig hebben. Onze ervaring is dat er altijd leerlingen zijn die specifieke onderwijsbehoeften
hebben en niet voldoende hebben aan deze basisaanpak.
Om deze leerlingen te signaleren maken we, naast onze dagelijkse
observaties, gebruik van toetsen. Wij gebruiken toetsen die behoren
bij de methoden die we aanbieden en landelijk genormeerde toetsen
uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Deze 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- registratiesysteem
‘Kijk!’. Met behulp van dit systeem bekijken leerkrachten systematisch
alle leer- en ontwikkelingsgebieden van het kind. Om een nog beter
beeld te krijgen over de ontwikkeling van uw kind, met name op het
gebied van taal, laten we alle kinderen van groep 2 twee keer per
schooljaar, en alle kinderen van groep 1 één keer per schooljaar, een
toets maken uit het leerlingvolgsysteem van Cito.
Voor een kind uit groep 2 houdt dit in dat hij/zij in januari en mei/juni
een aantal werkbladen maakt. Dit doet uw kind voor rekenen en taal,
in de eigen groep én bij de eigen, vertrouwde leerkracht.
In de groepen 3 t/m 8 worden, naast de toetsen behorend bij de methoden, de volgende Citotoetsen afgenomen:
▲ Groepen 3 en 4: toetsen voor lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen, woordenschat en taal
▲ Groepen 5 t/m 8: toetsen voor begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en taal
▲ Groep 7: entreetoets
▲ Groep 8: eindtoets basisonderwijs

3.3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Als het resultaat van de toetsen niet overeenkomt met onze verwachtingen nemen wij onderwijskundige maatregelen.
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 spreekt de intern
begeleider met de leerkracht over de kinderen in de groep. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen observeren
zij in de klas of doen zij aanvullend onderzoek bij de leerling. Aanleiding kunnen zijn gedragsproblemen, leerproblemen of een combinatie hiervan. De intern begeleider maakt in overleg met de leerkracht een handelingsplan waarin
beschreven wordt hoe de leerling wordt ondersteund. Dit plan wordt besproken met de ouders.
Na de afgesproken periode wordt bekeken of verdere hulp noodzakelijk is. Wanneer het handelingsplan niet het
beoogde resultaat heeft gehad, is er de mogelijkheid een kind een periode remedial teaching te geven.
Dit is extra ondersteuning buiten de klas, verzorgd door een remedial teacher. Ook dit plan wordt
besproken met de ouders. In enkele gevallen komen we tot de conclusie dat alle extra 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).
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3.4 Aanvullend onderzoek
De school kan schoolbegeleidingsdienst ‘OnderwijsAdvies’ 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 afgestemd kan worden op het kind.
Ouders kunnen ook zelf een beroep doen op OnderwijsAdvies als zij er met de school niet naar tevredenheid uitkomen.
OnderwijsAdvies fungeert dan als bemiddelaar tussen school en ouders (tel: 023 – 510 00 00).

3.5 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 leerlingen op meerdere ontwikkelingsgebieden achterblijven bij hun klasgenoten, kan
doubleren 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
observaties enige maanden voor de zomervakantie wordt
vermoed dat uw kind (ernstige) problemen zal ondervinden in de volgende groep, stellen we u daarvan op
de hoogte. Uiterlijk vier weken voor de zomervakantie
nemen 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
consequenties is het schooladvies bindend.

“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 Logopedische hulp
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Amstelzijde (www.swvamstelzijde.nl). Daardoor
kunnen wij een beroep doen op bovenschoolse hulp,
waaronder logopedie. De schoollogopediste houdt zich
voornamelijk bezig met het lokaliseren van spraakproblemen. Indien nodig kunnen de kinderen, via de huisarts,
worden doorverwezen voor logopedische hulp. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

3.7 Schoolartsendienst (jeugdgezondheidszorg
van de GGD)
Gedurende de basisschooltijd zijn er twee contactmomenten tussen school en de jeugdgezondheidszorg.
Wanneer uw kind in groep 2 zit onderzoekt een medewerker 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 plaats vindt
wanneer uw kind in groep 7 zit, wordt uitgevoerd door
een verpleegkundige. 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 G.G.D.: 020 - 555 59 11.

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 december 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.
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3.8 Verwijzing naar een andere school
Zoals eerder vermeld, is onze school aangesloten bij het samenwerkingsverband Amstelzijde (www.swvamstelzijde.nl).
Collega’s en deskundigen van een speciale school voor basisonderwijs kunnen wij daarom om advies vragen. Soms
kunnen wij dan weer op een goede manier verder op school. Het komt echter ook voor dat een (leer)ontwikkeling zodanig vast dreigt te lopen, dat wij een kind niet meer verantwoord kunnen opvangen. Het kind heeft dan een andere
schoolomgeving nodig dan wij kunnen bieden.
Na toestemming van de ouders of verzorgers vragen wij aan de VIA (Verwijzing Indicering Advisering) een uitspraak
te doen over welke schoolomgeving voor dat kind het beste is. Daartoe wordt een onderwijskundig rapport opgesteld
door de school. Ouders vullen zelf ook een vragenlijst in. De VIA doet soms aanvullend onderzoek, kan nadere
gesprekken voeren en geeft een advies. Als daarin staat dat het kind beter op zijn plaats is op een speciale school
voor basisonderwijs krijgen de ouders daarvoor een beschikking.
Uiteraard worden ouders altijd op de hoogte gehouden en zijn zij bij de hele gang van zaken nauw betrokken. Soms
komt het voor dat ouders zelf twijfelen en onzeker zijn over de ontwikkelingen van hun kind. Zij kunnen zich dan ook
zelf tot de VIA wenden voor een advies (Mw. T. Bos, 020 – 640 19 17, maandagmiddag bereikbaar).
Indien de VIA een beschikking geeft voor het speciaal basisonderwijs voor één van onze leerlingen, staan wij hier
ook achter. Met andere woorden: wij zien zo’n beschikking voor het speciaal basisonderwijs als een bindend advies.
Daaruit blijkt immers dat we als school voldoende hulp/zorg hebben geboden, maar dat het kind in het speciaal
basisonderwijs met bijbehorende zorg beter op z’n plaats is.

3.9 Leerling gebonden financiering
(‘leerlingen met een ‘rugzak’)
De overheid stimuleert de opvang en integratie van
kinderen met een handicap of ernstige leer- of gedragsstoornis op de basisschool. De ‘rugzak’ (leerling gebonden
financiering) is bedoeld om ouders meer vrijheid te geven
in de keuze tussen gewoon basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Leerlinggebonden
financiering is bestemd voor leerlingen met een auditieve,
lichamelijke of verstandelijke handicap en voor leerlingen
met ernstige gedrags- en/of leerstoornissen en psychiatrische problemen, die niet zonder meer opgevangen
kunnen worden in het basisonderwijs. Een onafhankelijke
commissie (Commissie van Indicatiestelling) beoordeelt
of een kind met een handicap in aanmerking komt voor
een rugzak. Als kinderen met een handicap worden
aangemeld, zal per kind worden bekeken of onze school
de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Indien dit niet
het geval is, zal de school met de ouders naar een passende oplossing zoeken.
Voor meer informatie kunt u bellen met de Rugzak
Informatie Telefoon. Deze is elke werkdag bereikbaar
van 10.00 tot 15.00 uur via nummer 0800-5010.

“Het systeem van leerlinggebonden
financiering verdwijnt per 1 augustus 2014.”

Het systeem van leerlinggebonden financiering verdwijnt
per 1 augustus 2014. Het geld van de rugzakjes wordt
dan gebundeld bij de samenwerkende schoolbesturen in
een regio (het samenwerkingsverband). Die bepalen vervolgens hoe het geld zo doeltreffend mogelijk kan worden
ingezet in de klas.
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4.

CONTACTEN MET OUDERS

“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.”
4.1 Samenwerking met ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. De Triangel hecht waarde aan de invulling van het begrip
‘de ouder als partner’. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we met u samenwerken als het gaat om de ontwikkelingen
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 aannemen. 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 leerlingen 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, bijvoorbeeld in
de vorm van samen oefenen of huiswerkbegeleiding.

4.2 Berichtgeving en rapportage aan ouders
Maandelijks wordt er een informatiebrief uitgereikt aan de leerlingen. Deze informatiebrief is ook te vinden op de website van de school: www.detriangel.net. Ook op de publicatieborden bij de toegangsdeuren en/of op de klassendeuren
is actuele informatie te vinden.
Elk schooljaar worden er in alle groepen informatieavonden 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 vakantieen vrije dagenrooster vindt u op de jaarkalender die u van de website kunt downloaden.
Wanneer uw kind in groep 1 zit en voor 1 oktober 4 jaar wordt, heeft u in januari en juni een gesprek met de leerkracht
over de vorderingen van uw kind. U ontvangt dan ook een rapport over uw kind. Als uw kind na 1 oktober 4 jaar wordt
zal het aantal gesprekken en de vraag of uw kind al dan niet een rapport ontvangt afhangen van de precieze datum
waarop uw kind op school is gekomen. In alle situaties zal in juni een gesprek plaatsvinden met de leerkracht.
Zit uw kind in groep 2, dan ontvangt u in januari en aan het einde van het schooljaar een rapport met daarin
informatie over hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Beide rapporten worden besproken met de ouders.
In de groepen 3 tot en met 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 omdat dan ook de uitslag van de
entreetoets bekend is.
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 en het schooladvies wordt
met u besproken.
In alle rapporten voegen wij een inlegvel toe met daarop de
resultaten van uw kind op de toetsen van het leerlingvolgsysteem van het Cito.
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4.3 Gesprekken met de leerkracht, de intern begeleider en de directie
Als u over uw kind wilt praten, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele
dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind in de groep. Bij het eerste en tweede rapport krijgt
u een uitnodiging voor een tienminutengesprek met de leerkracht. Buiten deze gesprekken om kunt u natuurlijk altijd
met de leerkracht over uw kind praten. U kunt hiervoor altijd 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 te staan. Als het nodig is, kunt u een afspraak met hen maken.

“De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers
van twee geledingen: ouders en personeel.”
4.4 De medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR)
Zoals vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap Onderwijs” bepaalt de medezeggenschapsraad mede het beleid van
de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers 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 van twee jaar. De medezeggenschapsraad houdt zich
onder andere bezig met beleid ten aanzien van huisvesting, personeel, onderwijs en financiën. 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 waaronder De Triangel valt, heeft ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Daar worden onderwerpen 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. Een afvaardiging van de MR van elke school, bestaande uit één ouder en één
personeelslid, heeft zitting in de GMR.

4.5 De oudercommissie en de klassenouder
De oudercommissie wordt gekozen door de ouders. Samen met de leerkrachten organiseert de oudercommissie allerlei
festiviteiten voor de kinderen. De data van deze activiteiten vindt u in de jaarkalender en op de website. Vindt u het ook
leuk om mee te helpen met activiteiten 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 ‘klassenouders’ willen zijn. Een klassenouder regelt
bijvoorbeeld het vervoer bij excursies en helpt, indien nodig, tijdens feesten.
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4.6 De vrijwillige ouderbijdrage
Verschillende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het
kerstfeest, het schoolreisje, de sportdag en excursies,
worden niet gesubsidieerd door de gemeente of het
rijk. Daarom vraagt de ouderraad aan alle ouders een
vrijwillige bijdrage. Via een brief waarin de begroting
wordt voorgelegd, wordt de ouders om betaling van deze
bijdrage verzocht. Zie hiervoor ▲ BIJLAGE 3 van deze
schoolgids. Voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen wordt een aangepaste ouderbijdrage gevraagd.

“De hoogte van het bedrag wordt
jaarlijks vastgesteld.”
4.7 Klachtenregeling

De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor het schooljaar 2012-2013 was dit €52,00 per kind
per schooljaar. Als de vrijwillige bijdrage niet is betaald
voor een vastgestelde datum, kan uw kind helaas niet
mee met het schoolreisje.
Via de informatiebrief en de website wordt u regelmatig
op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ouderraad. Naast deze vrijwillige ouderbijdrage wordt aan
ouders van leerlingen uit groep 8 een bijdrage gevraagd
voor het schoolkamp.

Veruit de meeste misverstanden of problemen worden
opgelost in goed overleg met betrokkenen: leerling(en),
leerkracht(en) en/of ouder(s). Mocht dit overleg niet het
gewenste resultaat hebben, dan volgt overleg met de
directie.
Als sprake is van een klacht die niet naar tevredenheid
wordt afgehandeld, kan men terecht bij de contactpersoon
ongewenst gedrag. Deze contactpersoon kan luisteren,
meedenken en helpen bij het voeren van gesprekken en
is op de hoogte van regels en procedures van de verschillende organen binnen de school. De contactpersoon
ongewenst gedrag handelt in strikte vertrouwelijkheid en
uitsluitend met toestemming van de betrokkene(n). De
wettelijk voorgeschreven klachtenregeling vormt hierbij
het kader. Deze regeling kan ter inzage gevraagd worden bij de directie.
Ons bestuur, Onderwijsgroep Amstelland, is aangesloten
bij een landelijke klachtencommissie. Ook zijn er vertrouwensinspecteurs bij de inspectie werkzaam. De
gegevens van de contactpersoon, de landelijke klachtencommissie en van de vertrouwensinspecteur, vindt u in
hoofdstuk 6 van deze gids.
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5.

PRAKTISCHE ZAKEN VAN A-Z

ADV dagen van leerkrachten.
In de CAO is geregeld dat leerkrachten recht op arbeidsduurverkorting hebben (ADV) en dus op bepaalde dagen
vrij zijn. In groep 1 t/m 4 wordt de invulling van de ADV
dagen centraal geregeld. Dit betekent dat de kinderen regelmatig een dag vrij zijn. Deze dagen kunt u vinden op
de jaarkalender die staat op de website van de school. In
groep 5 t/m 8 worden leerkrachten op hun ADV dagen vervangen door collega’s.

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 kindertheater.
Op de website en met behulp van aparte
brieven wordt bekend gemaakt op welke
dagen de betreffende activiteiten zullen
plaatsvinden.

Eten en drinken

woensdag is ‘fruitdag’

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 geschikt. We denken
aan melkproducten, brood, gezonde
koeken of fruit. Voor de jongste kinderen
kan het eten en drinken al snel teveel
zijn. Eén of twee dingen 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. In de gang/de klas 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.

Fiets
Excursies en vervoer met
de auto
Enkele malen per jaar kunnen de
groepen excursies maken naar bijvoorbeeld het Broersepark of naar de
kinderboerderij Elsenhove. Het vervoer geschiedt over het algemeen
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 informatie over opvragen. Wij houden
ons aan het protocol ‘autovervoer
tijdens excursies’.

Onze fietsenrekken zijn beperkt in aantal. Wilt u uw kind daarom zoveel mogelijk
lopend naar school laten komen? De school
is niet aansprakelijk voor eventuele schade
aan fietsen. 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 voorkomen dat er niet
genoeg plaatsen beschikbaar zijn voor de
kinderen.
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Fotograferen en (video)-opnamen op
school.
Op school worden regelmatig foto’s gemaakt
tijdens activiteiten zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, de Kinderboekenweek, en het sinterklaasfeest. Deze foto’s zet de leerkracht soms op
onze website (www.detriangel.net). Ter beveiliging gebruiken we hiervoor een wachtwoord dat
regelmatig wordt gewijzigd. Mocht u er bezwaar
tegen hebben dat foto’s van uw kind openbaar
worden gemaakt, dan kunt u dit schriftelijk laten
weten aan de directie van de school.
In het kader van de begeleiding en scholing van
leerkrachten kunnen er soms dvd-opnamen
gemaakt worden in een groep. Deze opnamen
zijn gericht op het handelen van de leerkracht.
De opnamen worden achteraf bekeken en
besproken door een begeleider met de leerkracht. Ook studenten maken in het kader van
hun opleiding soms gebruik van filmopnamen.
Het is verboden om opnamen te maken in en om
de school zonder toestemming van de directie.

Gevonden voorwerpen
Kinderen raken wel eens wat kwijt. U wordt aangeraden de
diverse kledingstukken van uw kind te voorzien van een
naam. Mocht u iets missen, informeer dan even bij de groepsleerkracht of schoolassistenten. Gevonden voorwerpen
worden regelmatig in het amfitheater van het hoofdgebouw
tentoongesteld of in ‘de gevonden voorwerpkast’ van de
Overloop gelegd.

Goede doelen
Wij vinden de zorg voor elkaar erg belangrijk. De kinderen
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 daarvoor bepaalde
acties die gerelateerd zijn een 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
gymschoenen (met naam) kunt doen.
De andere groepen gymmen 2 keer per week in de gymzaal van het hoofdgebouw of van Westend. Alle
kinderen zijn verplicht hier 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. Eén van de lessen wordt verzorgd door de vakleerkracht,
de andere les door de eigen leerkracht of door een bevoegde collega.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten verplicht 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 een leerkracht, of gaan mee naar de gymzaal. Over de
gymtijden van groep 3 t/m 8 wordt u aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.
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.
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Hoofdluiscontrole

Inlooptijden

Na elke vakantie controleert een
aantal ouders uit de groep de kinderen op hoofdluis. In het geval
er hoofdluis wordt geconstateerd,
worden er maatregelen getroffen
om verspreiding te voorkomen. Als
ouder wordt u dan per brief of door
de leerkracht persoonlijk geïnformeerd.

Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar kunt u de
jaarkalender downloaden van onze website
www.detriangel.net. Alle belangrijke activiteiten,
vakanties en vrije dagen zijn hierop te vinden.

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 dan zonder begeleiding van hun
ouder(s) naar de klas. Het afscheid nemen gebeurt op
de speelplaats. Zeker voor de leerlingen in de bovenbouw is het van belang dat ze leren ook ’s ochtends
zelfstandig naar de klas te gaan.

Kleding

Kleurplaat

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

De kinderen van groep
1/2 kunnen een kleurplaat
inkleuren als hun vader,
moeder, of verzorger jarig
is. Geeft u dit dan door aan
de leerkracht van uw kind?

Kluis in de klas
In ieder lokaal van de groepen 5 t/m 8 is een kluis.
In die kluis worden communicatiemiddelen, zoals de
mobiele telefoons, van kinderen bewaard. Aan het
begin van de dag leggen de kinderen hun apparaat
in de kluis en om 15.10 uur gaat de kluis weer open.
Indien u uw zoon of dochter telefonisch wilt bereiken,
bijvoorbeeld in bijzondere gevallen, dan kunt u altijd
de school telefonisch benaderen.

Medicatie
Niet te vroeg op de speelplaats
Het gebeurt nogal eens dat kinderen tussen de
middag om 12.30 uur alweer op het schoolplein
zijn. De overblijfouders zijn tussen de middag
verantwoordelijk voor de kinderen die overblijven,
maar niet voor de andere kinderen.
De kinderen zijn ’s middags 10 minuten voor het
begin van de middaglessen weer welkom op het
schoolplein. Dit betekent niet voor 13.05 uur als het
kind op het hoofdgebouw zit en niet voor 13.00 uur
als het kind op de Overloop zit.

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt
willen we dat graag weten. Op school
hanteren wij een protocol waarin
beschreven staat hoe wij omgaan met
medicijngebruik door onze leerlingen.
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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. Zo nodig spreken we ouders
en kinderen hier op aan.

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.

Schoolbibliotheek
Onze school heeft een bibliotheek waarvan de
kinderen elke dinsdag-of woensdagochtend
gebruik kunnen maken. Zij mogen in de schoolbibliotheek leesboeken lenen. De kinderen
van groep 1/2 nemen het boek mee naar huis
in een plastic tas, voorzien van hun naam. Zij
nemen het boek de volgende dinsdag weer
mee naar school. Wilt u erop toezien dat de
kinderen 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 schoolbibliotheek.

Schoolmelk
Als u wilt, kan uw kind schoolmelk krijgen. U kunt een
deelnameformulier ophalen en inleveren bij de administratie op het hoofdgebouw. Het is ook mogelijk een
formulier te downloaden van de website van Campina:
www.campinaopschool.nl. Na invulling en inleveren
van het inschrijfformulier, ontvangt u een acceptgirokaart. Het duurt enkele weken voordat één en ander
bij Campina is verwerkt en uw kind melk ontvangt.
Na elke vakantie zijn er twee dagen waarop uw kind
houdbare melk krijgt.

Schooltuinen
In maart, de tijd van het zaaien, starten
de groepen 5 met schooltuinlessen. Eén
keer per week is er schooltuinles op het
schooltuinencomplex van Westwijk. Na
de zomervakantie, wanneer de kinderen
in groep 6 zitten, worden voor de herfstvakantie de schooltuinlessen afgerond.
In deze tijd wordt geoogst. In de loop van
groep 5 ontvangt u hierover informatie.
De schooltuinen vormen een verplicht
onderdeel van het lesprogramma.

Schoolreisje
Eén keer per twee jaar gaan de
kinderen op schoolreisje. Het
schoolreisje wordt betaald uit de
vrijwillige ouderbijdrage.
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Groep 1 t/m 3 heeft vrijdagmiddag altijd vrij.

Schoolzwemmen
Ouders van de kinderen van de groepen 1/2
kunnen op vrijdagochtend hun kind laten
deelnemen aan het kleuterzwemmen in het
zwembad “De Meerkamp”. Ouders regelen zelf
het vervoer en het aan- en uitkleden van hun
kind.
U kunt uw kind opgeven door het strookje onder
aan de kleuterzwembrief, op te halen bij de
administratie in het hoofdgebouw, in te vullen
en aan de groepsleerkracht of administratie
te geven. In deze brief staat ook wanneer het
kleuterzwemmen is, wie het schoolzwemmen
regelt en welke kosten er aan verbonden zijn.

Speelgoedochtend
In groep 1/2 worden speelgoedochtenden
georganiseerd. Uw kind mag op die ochtend
iets van zijn speelgoed 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
zoekraakt of stuk gaat kan de school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Sportdag en sportevenementen
Om het jaar wordt er een sportdag voor alle kinderen
van groep 1 t/m 8 georganiseerd. Jaarlijks vindt ook de
gemeentelijke sportdag voor groep 8 plaats, waar onze
school aan deelneemt.
De leerlingen worden ieder jaar in de gelegenheid gesteld
mee te doen aan diverse sportactiviteiten, die buiten
schooltijd worden georganiseerd. Voorbeelden zijn het
schoolvoetbal- en hockeytoernooi. Ook vindt ieder jaar het
‘Triangel schaaktoernooi’ plaats.

Studiemiddagen leerkrachten

Sponsoring / Triangelsupporters
Er bestaat op De Triangel ook een
mogelijkheid tot sponsoring. De Triangelsupporters ondersteunen onze school
op gebieden waarvoor geen wettelijke
vergoeding bestaat. De laatste jaren zijn
bijvoorbeeld schoolshirts, petten en een
speeltoestel aangeschaft. Het geld wordt
dus gebruikt ten behoeve van onze
eigen school. Voor sponsoring bestaan
afspraken, conform de ministeriële richtlijnen over sponsoring. Als u hierover
meer wilt weten, verzoeken wij u contact
op te nemen met de directeur.

Tijdens de studiemiddagen houden de leerkrachten van
de groepen 1 t/m 4 zich bezig met verdieping van het
onderwijsaanbod. Op deze dagen hebben de groepen 1
t/m 4 ‘s middags vrij. De data kunt u vinden in de jaarkalender op onze website.
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(T)Huiswerk
In de groepen 1 t/m 4 worden in principe geen thuisopdrachten 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 het (t)huiswerk.

Triangelviering
Vier tot vijf keer per jaar houden wij een gezellige
bijeenkomst met de kinderen. 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 groepen onder leiding
van één of twee TSO krachten. De kinderen nemen
hun eigen eten en drinken mee naar school. Tijdens het
verblijf op school gelden ook tussen de middag regels
voor de kinderen. Deze regels staan in een boekje dat
uw kind krijgt wanneer het start met overblijven. Er is
op school een document aanwezig, waarin de organisatie van het overblijven is geregeld. Kinderen, ouders
en leerkrachten zijn verzekerd tijdens deze activiteit.
Vanaf januari 2010 zijn wij van de verkoop van losse
strippenkaarten overgestapt naar abonnementen voor
de tussenschoolse opvang. Het abonnement kunt u
twee keer per jaar afsluiten; periode 1 is van de eerste
schooldag t/m december en periode 2 van januari t/m
het einde van het schooljaar. Een abonnement dat
eenmaal is afgesloten voor een periode kan niet tussentijds worden stopgezet. ‘Gemiste’ dagen kunnen
niet worden gecompenseerd. Voor uitzonderingen kunt
u contact opnemen met de schoolassistenten,

Gea Smit en Nancy Wiegmink. U kunt hen bereiken
via telefoonnummer 020 – 645 38 25 (Nancy, hoofdgebouw) of 020 – 640 87 06 (Gea, De Overloop).
De mogelijkheid van de strippenkaart blijft bestaan.
Om een strippenkaart te kopen kunt u het geld in een
dichte envelop afgeven aan de leerkracht van uw kind.
Zet dan op de envelop ‘overblijfkaart’, de naam van uw
kind en de groep van uw kind. De tarieven van de TSO
staan vermeld op onze website.
Voor de kosten van de verschillende periodes verwijzen wij u naar de website. U kunt dan precies zien
wat de tussenschoolse opvang voor die periode voor
het aantal dagen dat u wenst, zal kosten. U ontvangt
van school twee keer per jaar een formulier waarop u
kunt aangeven welke dagen uw kind zal overblijven.
Van het ontvangen geld betalen wij de TSO krachten
en kopen wij speelgoed, buitenspeelmateriaal, tekenspullen, tijdschriften en dergelijke voor de kinderen die
tussen de middag op school blijven. Jaarlijks wordt er
verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad.
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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 zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur worden
ingediend. 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 vanwege het beroep
van de ouders het onmogelijk is om binnen één van de schoolvakanties met de kinderen met vakantie te
gaan, kan de directeur één keer per schooljaar toestemming geven voor maximaal 10 schooldagen. Dat
betekent 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
huwelijk of begrafenis van een familielid of de viering van een jubileum. Dit extra verlof moet altijd aan
gevraagd 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 gehonoreerd. 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 directeur

dit verlof ten onrechte toekent, hij hiervoor strafbaar is.
Ouders/verzorgers zijn strafbaar als kinderen de school
niet bezoeken, zonder dat daarvoor toestemming
is verleend. De leerplichtambtenaar van de gemeente
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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Veiligheid
Wij vinden een veilige omgeving voor uw kind erg belangrijk.
Veiligheid betreft onder meer onderhoud van gebouw en materialen.
Ongeveer twee keer in het jaar wordt er een brandoefening gehouden. Elke locatie is voorzien van een ontruimingsplan.
Diverse leerkrachten hebben een cursus ‘bedrijfshulpverlening’
gevolgd. Met regelmaat worden de overblijfkrachten (bij)geschoold
in eerste hulp bij ongelukken.

Verwijdering van leerlingen

Verjaardagen
Op verjaardagen is het een goede gewoonte dat de jarige iedereen wil laten
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 òf 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
leerkrachten schrijven dan iets op de
verjaardagskaart.

Als het gedrag van een kind daartoe aanleiding geeft,
kan het kind in overleg met het schoolbestuur voor
een aantal dagen geschorst worden. In uitzonderlijke
gevallen kan een kind van school verwijderd worden.
Dit gebeurt pas nadat de ouders in de gelegenheid zijn
gesteld een bezwaarschrift in te dienen bij de klachtencommissie. 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.

Verzekering
Alle kinderen zijn verzekerd middels een collectieve scholierenongevallenverzekering 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 verantwoording van school vallen. U kunt deze verzekering aanvullen tot een 24 uur verzekering en uitbreiden met
een eigendomsverzekering. Dan is alle schade (tot een zeker
maximum) aan kleding en andere eigendommen van uw kind
gedurende de schooltijden, 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.

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 vlekken worden gemaakt. Wij
hopen dat u daarvoor begrip zult hebben.
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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.

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. Hiervoor is een
protocol opgesteld dat aanwezig is bij de directie. Wanneer er meerdere leerkrachten ziek zijn en verdelen niet
mogelijk is, zullen wij in uiterste gevallen vragen of u uw
kind thuis kunt houden.

Ziekte van uw kind
Wilt u bij ziekte uw kind tussen 8.20 en 8.35 uur telefonisch ziek melden?
▲ Hoofdgebouw: 020 - 645 38 25
▲ De Overloop: 020 – 640 87 06
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
infecteren van andere kinderen.
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6.

NAMEN EN ADRESSEN

De Triangel

▲ Hoofdgebouw:
Zeelandiahoeve 5 – 7
1187 KR Amstelveen
020 – 645 38 25
info@detriangel.net
www.detriangel.net
▲ Dependance:
De Overloop
Asserring 97
1187 SM Amstelveen
020 – 640 87 06
		
▲ Directieleden:
Guus van Weezenbeek (directeur)
Silvia Bezuijen (adjunct-directeur)
Simone Gorter (adjunct-directeur)
▲ Bouwcoördinatoren:
Groep 1 t/m 4: Monique Vonk
Groep 5 t/m 8: Theo Bestman
▲ Intern begeleiders:
Groep 1-2-3: Caroline Stalenhoef
Groep 4-5: Elwine Smit-de Rue
Groep 6-7-8: Eveline Willems
Coördinator gedrag: Arno Roest
▲ Schoolassistenten en TSO-coördinatoren:
Gea Smit (De Overloop)
Nancy Wiegmink (Hoofdgebouw)
▲ Administratief medewerkster:		
Ineke Stokkel (Hoofdgebouw)
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▲ Contactpersoon ongewenst gedrag

▲ Jeugdgezondheidszorg van de GGD
▲ Landelijke klachtencommissie
besturenraad PCO

Elwine Smit - de Rue
Maandag en dinsdag bereikbaar op
telefoonnummer 020 - 645 38 25
De schoolarts is telefonisch bereikbaar via het secretariaat
van de jeugdgezondheidszorg van de G.G.D.: 020 - 555 59 11
Bezoekadres:
Houttuinlaan 5b
3447 GM Woerden
Postadres:
Postbus 381
3440 AJ Woerden
0348 - 744 444
www.besturenraad.nl

▲ OnderwijsAdvies

Bezoekadres:
Planetenweg 115
2132 HL Hoofddorp
Postadres:
Postbus 277
2130 AG Hoofddorp
023 - 510 00 00
www.onderwijsadvies.nl

▲ Onderwijsgroep Amstelland

▲ Onderwijsinspectie

▲ Rugzak Informatie Telefoon
Samenwerkingsverband Amstelzijde
▲ Stichting Veilig Onderwijs
TSO (Tussenschoolse opvang)

▲ VIA Amstelveen-Ouder Amstel

020 - 345 47 18
info@onderwijsgroepamstelland.nl
www.onderwijsgroepamstelland.nl
088 - 669 60 60
www.onderwijsinspectie.nl
Bij de inspectie zijn ook vertrouwensinspecteurs
werkzaam: 0900 1113111
0800 5010
Elke werkdag bereikbaar van 10.00 tot 15.00 uur
020 - 640 19 17
info@swvamstelzijde.nl
www.swvamstelzijde.nl
Coördinatie: José Geijsel
Telefonische hulplijn/informatielijn: 0346 - 550 655
Coördinatoren:
Gea Smit (De Overloop)
Nancy Wiegmink (Hoofdgebouw)
Postbus 9061
1180 MB Amstelveen
Mw. T. Bos, 020 - 640 19 17
(maandagmiddag bereikbaar)
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▲ BIJLAGE 1: Overzicht methoden en programma’s
In onderstaand overzicht is te zien welke methoden en programma’s worden gebruikt tijdens de
diverse vak- en ontwikkelingsgebieden.
Vak- en
ontwikkelingsgebieden

Methode

Groep
1

Lezen
Begrijpend lezen
Schrijven
Rekenen
Taal

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Engels
Televisie-programma’s

Sociale redzaamheid
Levensbeschouwing
Verkeer

Muziek

Handvaardigheid

Tekenen

Gymnastiek

Veilig leren lezen
Schatkist
Goed gelezen
Pennenstreken
Wereld in getallen
Schatkist
Taaltijd
(incl. Spelling)
Een wereld van verschil
Bij de tijd
Natuur buitengewoon
Hello World
Koekeloere
Leesdas, lettervos, boekentas.
Huisje, boompje
beestje
Nieuws uit de natuur
Schooltv-weekjournaal
Kanjertraining
Katechese project
Straatwerk
Op voeten en fietsen
De verkeerskrant
Verkeersexamen theorie
Verkeersexamen praktijk
Muziekmethode
Amstelveense
Muziekschool
Bronnenboeken
Moet je doen
Liedlijsten
Moet je doen
Handvaardig
www.beeldendonderwijs.nl
Moet je doen
Tekenvaardig
www.beeldendonderwijs.nl
Bewegen op de basisschool

2

3

4

5

6

7

8

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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.

Vak- en ontwikkelingsgebieden

Gr. 1/2

Zintuiglijke oefening

5.00

Lichamelijke oefening

5.00

Zwemmen
Taal (ontwikkeling) (incl. Voorber. Lezen)

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr.8

0.45

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.00

4.00

4.30

4.45

4.30

4.30

4.00

4.00

0.45
4.00

Lezen
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

1.00

1.00

Engels
Biologie

0.45

1.00

1.00

1.15

1.15

1.15

0.30

1.00

1.15

1.15

1.15

0.30

0.30

1.00

1.15

1.15

1.15

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wereldoriëntatie

1.00

Verkeer / sociale redzaamheid

0.30

0.30

0.45

0.45

0.45

1.50

1.50

Muziek

1.00

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

Tekenen

1.00

1.00

1.00

0.45

1.00

1.00

Handvaardigheid

1.00

1.00

1.00

0.45

1.00

1.00

Overige expressie

4.00

Levensbeschouwing en Kanjertraining

0.30

0.45

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
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▲ BIJLAGE 3: Voorbeeldbrief vrijwillige ouderbijdrage
Amstelveen, dd………

Beste ouders/verzorgers,
Zoals ieder jaar vragen wij u ook dit jaar de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen.
Met behulp van uw ouderbijdrage organiseren wij een aantal activiteiten, die buiten de (school)subsidies vallen.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
▲ Kinderboekenweek,
▲ ontvangst van Sinterklaas,
▲ kerstviering en activiteiten i.v.m. Pasen,
▲ musical en afscheidsboek groep 8,
▲ het schoolreisje,
▲ en niet te vergeten dit jaar: het Lustrum met onder andere het circus!
Zonder uw bijdrage zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Op de volgende bladzijde, vindt u de
door de MR goedgekeurde begroting voor het schooljaar 20../20...
Voor het schooljaar 20../20.. is de ouderbijdrage niet verhoogd en blijft € ..,00 per kind,
d.w.z.: Voor één kind: € ..,00 voor twee kinderen: € ..,00 etcetera.
U bent uiteraard vrij om meer bij te dragen, waarvoor onze hartelijke dank!
Wilt u zo vriendelijk zijn de ouderbijdrage (bij meerdere kinderen graag een keer het totaalbedrag overmaken)
te storten op de volgende rekening van de oudercommissie:
ING rekeningnummer: …………… t.n.v. De Triangel, Amstelveen.
LET OP: Gebruikt u bij het overmaken alstublieft bovenstaand rekeningnummer en NIET het
rekeningnummer van de TSO van De Triangel, dit is een namelijk een andere rekening.
Verder vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:
Voor- en achternaam van uw kind + het juiste groepsnummer/letter. Bijvoorbeeld: Kees den Hollandergr 3b.
Gebruikt u alstublieft de achternaam welke bij school bekend is.
Wij zien uw betaling graag tegemoet vóór …………….. 20...
Met vriendelijke groet,
namens de oudercommissie,
…………… (penningmeester)
oc@detriangel.net
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