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Een woord vooraf 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
De Architect is een openbare basisschool in de Bouwmeesterbuurt in Almere – 
Buiten. 
 
In deze schoolgids willen wij u een beeld geven van wat wij belangrijk vinden in ons 
onderwijs en de ontwikkeling van de school. In de schoolgids beschrijven wij 
waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit van 
ons onderwijs handhaven en verbeteren. 
 
Het kiezen van een goede basisschool voor uw kind is een hele opgave. In de 
gemeente Almere zijn veel verschillende  basisscholen. Uw kind brengt belangrijke 
jaren van zijn of haar leven door op de basisschool. Het is belangrijk dat u een 
school kiest die past bij uw manier van opvoeden.  
Wij willen graag samen met de kinderen en ouders een school zijn, waar kinderen 
met plezier naar toe gaan en waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.  
 
In de schoolgids vindt u informatie over hoe wij werken aan de kwaliteit van ons 
onderwijs 
U kunt praktische informatie lezen over de dagelijkse gang van zaken op school, 
de data van vakanties, vrije dagen en andere activiteiten.  
De actuele informatie kunt u vinden in de kalender op onze website:   
www.architect.asg-almere.nl 
 
De schoolgids laat zien wat ouders en verzorgers van de school kunnen verwachten 
en wat de school voor uw kind kan betekenen.  
Een schoolgids geeft op papier een beeld van onze school. Onze school wordt vooral 
gevormd door de omgang met elkaar.  
Wij willen u uitnodigen onze school eens te bezoeken, zodat u kennis kan maken 
met de kinderen, ouders en leerkrachten binnen de veilige sfeer die wij bieden. 
Wilt u hiervoor een afspraak maken, neem dan contact op met de school. 
 
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest.  
We wensen dat  schooljaar 2016-2017  voor ons allen, ouders, onze kind(eren) en 
leerkrachten een fijn schooljaar wordt. 
Graag tot ziens op De Architect 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van De Architect 
 
 
 
 
  

http://www.architect.asg-almere.nl/
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Almeerse Scholen Groep (ASG)   
      
Onze school maakt deel uit van de stichting Almeerse 
Scholen Groep. De Almeerse Scholen Groep is een 
onderwijsbestuur met 53 basisscholen en 7 scholen voor 
voortgezet onderwijs.  
Alle scholen van de Almeerse scholen groep zijn openbare scholen. Hoewel alle 
scholen aangesloten zijn bij één scholengroep hebben ze allemaal een eigen 
karakter en identiteit. De scholen van de Almeerse Scholen Groep zijn ingedeeld in 
clusters. De Architect behoort tot het cluster Almere Buiten. Onze school heeft een 
eigen directeur, maar ook een cluster-directeur. 
 

Het openbaar onderwijs in Almere heeft de volgende kenmerken: 
- openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen;  
- kinderen ontmoeten meerdere culturen; 
- er is sprake van tolerantie en wederzijds respect; 
- er is zorg voor kinderen; 
Voor meer informatie: www.openbaaronderwijsalmere.nl 
 

Onze  school, de Architect           
Onze school is een openbare basisschool in de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten. 
In het  schooljaar 2016-2017 hebben we 8 groepen. Het gebouw ligt in het midden 
van de wijk, aan het C. van Eesterenplein. Vanaf dit schooljaar krijgen alle 8 de 
groepen hier les. We willen dat de school een veilige plek is waar kinderen met 
plezier kunnen werken en leren.  
 

Waar staat de Architect voor 
Wij (team, ouders en kinderen) willen dat iedereen zich veilig en geborgen voelt op 
onze school. Wij zijn van mening dat een kind zich dan pas goed kan ontwikkelen en 
gebruik kan maken van al zijn talenten.  
Wij willen dat onze school een gemeenschap is waar we samen en met elkaar leren 

en leven.  Wij vormen samen een school waar kinderen, 
leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. Wij willen 
onderwijs op maat geven, omdat wij het belangrijk vinden dat de 
mogelijkheden van elk kind benut worden. Deze intenties zijn in 
het logo van de school terug te vinden. De 3 vormen (driehoek, 
vierkant en cirkel) staan voor de kinderen, leerkrachten en ouders. 
De hand geeft allen de ruimte om zich te ontwikkelen maar is 
tevens het vangnet. 

 

 

http://www.openbaaronderwijsalmere.nl/
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Klimaat van de school          
Duidelijkheid, rust, regelmaat en veiligheid vormen de basis waarop en waaraan wij 
als school werken. Belangrijk is dat uw kind zich prettig voelt op school en met 
plezier elke dag naar school gaat. Vaste afspraken en omgangsvormen spelen 
daarom een belangrijke rol.  
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig.  Dat gaat het beste als wij ons 
allemaal, kinderen, team en ouders, houden aan de regels.  
In onze praktijk gaat het om vier hoofdregels 

 Bij ons op school zijn we beleefd en houden we rekening met  elkaar. 
 Bij ons op school  zijn we zuinig op onze spullen. 
 Bij ons op school komen we om te leren. 
 Bij ons op school helpen we elkaar 

 
 

Visie 
We vinden het belangrijk dat de kinderen plezier houden in het leren, zich als 
kritische denkers ontwikkelen, dat ze creatief kunnen zijn, goed kunnen 
samenwerken en problemen kunnen oplossen. We zorgen ervoor dat alle kinderen 
zich optimaal ontwikkelen en dat ze de mogelijkheid krijgen hun talenten te 
ontdekken en te benutten. Samen met de ouders helpen wij hen op te groeien tot 
zelfstandige mensen. 

 

Uitgangspunten van ons onderwijs        
Onze school is een wijkschool. In onze wijk ontmoet je veel verschillende culturen. 
Met ons onderwijs wil het team “uit het kind halen wat erin zit”. We houden rekening 
met verschillen tussen kinderen. De verschillen kunnen in aanleg, tempo, motivatie, 
interesse en leerstijl zijn. 
 
Tot voor kort was kennisoverdracht de enige taak van de school. Om de kinderen 
goed toe te rusten voor de huidige/toekomstige samenleving werken we aan het 
aanleren van effectieve strategieën van leren (leren leren). Gerichte vragen kunnen 
stellen, informatie kunnen vinden, verbanden zien, hoofd- en bijzaken 
onderscheiden, je werk kunnen plannen en volhouden zijn vaardigheden die uw kind 
nodig heeft in de maatschappij.  
Wij denken dit het beste te kunnen bereiken door in homogene groepen les te geven. 
In de groepen 1 en 2  zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 
5 en 6 jaar bij elkaar in de groep zitten. 
 

Het onderwijs op de Architect 
Met ons onderwijs streven we ernaar dat uw kind 

 vertrouwt op zijn/haar capaciteiten; 
 problemen weet aan te pakken en op te lossen; 
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 weet en voelt dat hij/zij als mens gewaardeerd wordt. 
 
Om het bovenstaande te bereiken kiezen wij voor: 

 Verschillende groeperings-, werk- en  organisatievormen; 
 Bewuste aandacht voor onze pedagogische doelen. 

 
 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele vakgebieden waarin we les geven: 
 
Lezen 

 

Bij dit vakgebied gaan we uit van de uitgangspunten van het 
project Lezen is top. 
Al in de groepen 1-2 leren de kinderen door oefeningen en 
spelletjes omgaan met letters en taal. In groep 3 staat het leren 
lezen centraal en ook in de groepen 4 tot en met 8 wordt dagelijks 
technisch gelezen. Uitgangspunt hierbij is “plezier in lezen”. 
Als voorbereiding op het begrijpend lezen staat vanaf groep 1 

begrijpend luisteren op het rooster. Halverwege groep 4 gaan we over naar 
begrijpend lezen. We vinden het lezen zo belangrijk dat we stimuleren dat kinderen 
in de vakantie boeken lezen uit onze eigen bibliotheek. 
 
Taal en spelling 
Voor het taalonderwijs gebruiken wij de methode “Zin in taal”. In 
de methode “Zin in taal” hebben we het accent gelegd op 
woordenschat. Voor het leren spellen gebruiken we “Zin in 
spelling” en voor de werkwoorden gebruiken wij een aparte 
leergang die onderdeel van deze methode is. Dit wordt o.a. 
ondersteund door computerprogramma’s die aansluiten bij de 
methode. 
 

 
Rekenen 
In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de kerndoelen van getalbegrip, ordenen 

en logisch denken. Dit doen we aan de hand van de leerlijnen van 
Inzichtelijk. We maken gebruik van het aanbod vanuit Alles Telt en 
Onderbouwd.  Vanaf groep 3 werken wij met de rekenmethode 
“Alles telt”. Bij het rekenonderwijs gaat het vooral om begrip en 
verschillende manieren van oplossen. In plaats van 
ezelsbruggetjes leren de kinderen waarom een oplossingsmethode 

gekozen wordt. 
 

 
Motoriek/ Schrijven  
Vanaf groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van de fijne en 
grove motoriek van de kinderen. In groep 2 wordt aandacht 
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geschonken aan het voorbereidend schrijven. De methode “Schrift” wordt gebruikt in 
de groepen 3 t/m 6. 
Het eigen handschrift wordt in groep 7 en 8 gestimuleerd. 
 

Wereldoriëntatie 
 

In de onderbouw werken we aan de hand van thema’s. Waarbij 
gewerkt wordt in de kring, hoeken en met 
ontwikkelingsmateriaal. 
In de hogere groepen gebruiken we de methodes Naut, (natuur 
en techniek), “Meander” (aardrijkskunde) en “Brandaan” 
(geschiedenis). 

 
 
 
 
Projecten 
Dit schooljaar zijn er twee projecten. De Kinderboekenweek, met het thema “Voor 
altijd jong!” en in de tweede helft van het jaar is er een project waarvan het thema 
nog vastgesteld moet worden. De projecten worden afgesloten met een 
tentoonstelling voor ouders. Over onze projecten wordt u geïnformeerd via de 
nieuwsbrief.  
 
 
Gymnastiek 
De kinderen krijgen tweemaal per week les van een 
vakleerkracht gymnastiek. Tijdens de gymnastieklessen wordt 
de motorische ontwikkeling gevolgd. 
Eigen vaardigheden en spel zijn onderdeel van de lessen. De 
lessen worden gehouden in de gymnastiekzaal aan het van 
Eesterenplein. De buitenlessen vinden plaats op het 
kunstgrasveld naast de school op het van Eesterenplein. 
De kinderen van groep 1-2 krijgen op woensdag, 2 keer per 3 weken, les van de 
vakleerkracht in het speellokaal. 
 
Collage 
Collage-Almere is een onafhankelijk projectbureau dat in opdracht van de gemeente, 

en met steun van alle onderwijsbesturen in 
Almere, uitvoering geeft aan kunst-  en 
cultuuronderwijs in Almere. Onze school heeft zich 
aangesloten bij Collage. 
 
Collage biedt een breed aanbod, waaronder 
projecten, workshops, excursies, museumbezoek, 
lessen, kunstenaars in de klas en voorstellingen. 
Hieruit maakt de school een keus. Wij sluiten bij de 
keus voor de activiteiten zo veel mogelijk aan bij 
de onderwerpen van de andere vakgebieden. 
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KIDD (Kunst is Dichterbij dan je Denkt) 
In het schooljaar 2016-2017 gaat de Architect deelnemen aan het programma van 
KIDD. Dit is een doorlopende leerlijn kunst en cultuuronderwijs voor groep 1-8. De 
kunst in Almere en Flevoland staat centraal. De kinderen maken kennis met kunst en 
architectuur uit de eigen wijk, theater uit de stad, en landschapskunst en 
archeologische vindplaatsen uit de provincie. 
De leerlijn bestaat uit 4 blokken per schooljaar. Drie keer per jaar komt er een 
kunstenaar in de klas die met de kinderen actief aan de slag gaat. Ook gaat iedere 
groep één keer per schooljaar op excursie naar een theatervoorstelling of een 
culturele instelling in Almere/Flevoland. 

De zomerschool 
 

De Zomerschool wordt stadsbreed georganiseerd. Met de 
zomerschool kunnen we extra onderwijstijd in basisvaardigheden 
realiseren in de zomervakantie voor kinderen in groep 5, 6, 7 en 8. 
Het doel van de Zomerschool is kinderen tijdens de zomervakantie 
extra onderwijs te bieden waardoor zij een betere 
start in het nieuwe schooljaar kunnen maken. 

Gedurende de Zomerschool werken de leerlingen niet alleen aan 
taal- en rekenvaardigheden. Er is ook tijd voor sport en spel en er 
worden diverse uitstapjes gemaakt.  

Brede school de Bouwmeester  
        
De school is participant in de brede school de Bouwmeester. Andere participanten 
zijn, Montessorischool Buiten, stichting de Schoor, en speelzaal Ziezo 
(kinderopvangorganisatie Smallsteps). Voorop staat dat in de intensieve 
samenwerking van de drie verschillende organisaties de eigenheid en specifieke 
kwaliteiten de kern vormen en blijven van ieders bijdrage. Er is een meerjarig 
beleidsplan geschreven, waarin we de komende jaren de volgende doelen  willen 
bereiken 

1. Keuzevrijheid. Kinderen hebben plezier en kunnen doen wat ze graag willen 
en kunnen zelf hierover keuzes maken. Zij ervaren een positieve uitdaging in 
de Brede School en succes. Zij zijn trots op wat ze kunnen maken en doen. 

2. Er is sprake van een doorgaande leerlijn binnen- en buitenschools leren, 
waardoor leerprestaties van kinderen toenemen. 

3. Kinderen hebben kennisgemaakt met 
meerdere kunst- en cultuurvormen. 

4. Vergroten van sociale vaardigheden, zoals zich 
kunnen verplaatsen in een ander, kunnen 
samenwerken, anderen helpen en conflicten kunnen 
oplossen. 

5. Kinderen en ouders participeren actief in de 
Brede School.  

http://www.zomerschool.asg-almere.nl/sites/zomerschool.asg-almere.nl/files/albums/dscf0200_1.jpg
file://asgfil02/Home$/atpines/
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6. Kinderen voelen zich onderdeel van de wijk en er is contact tussen oude en 
jonge mensen in de wijk, waardoor de sociale cohesie toeneemt. 

 

We willen een sluitend netwerk bieden voor alle kinderen uit de wijk. Kinderen 
moeten voldoende kansen krijgen, zowel onder schooltijd als ook voor- en 
naschools. De wijk moet mogelijkheden bieden aan kinderen en hun ouders. 
Iedereen moet volwaardig kunnen participeren in deze kleurrijke omgeving. 
Vanuit de brede school worden verschillende activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten staan op de activiteitenladder die de kinderen via school mee naar huis 
krijgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bouwmeesterbuurt.nl.  
Via de school krijgt u regelmatig de activiteitenladder met de actuele activiteiten voor 
kinderen. 
 

Bieb@school 
Brede school de Bouwmeester werkt nauw samen met de bibliotheek. Het is een 
samenwerking tussen De nieuwe bibliotheek (DNB) en de Almeerse Scholen Groep 
(ASG) met als doel de leesvaardigheid en het 
leesplezier in het onderwijs te versterken. De 
bibliotheek op school speelt hierin de centrale rol. De 
collectie is uitgebreid en wordt jaarlijks  aangepast. 
De Bibliotheekouders worden bij het project 
betrokken. Zij helpen kinderen bij de keus voor een 
boek, verzorgen de bibliotheek, lenen boeken uit en 
nemen boeken in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het computerprogramma “Schoolwise”. Kinderen, leerkrachten en ouders kunnen van 
de site van Schoolwise gebruik maken, zowel vanuit huis als vanuit school. Hier is 
naast informatie over boeken en schrijvers ook de mogelijkheid om boeken te 
reserveren en te kijken welke boeken er in de bibliotheek aanwezig zijn. U kunt via 
onderstaande link een kijkje nemen op de site. http://bicat.sfb-net.nl/swa/monarch/  

Verteltassen  
Wekelijks worden er, op vrijdagochtend, verteltassen gemaakt 
door ouders van de school en peuterspeelzaal Ziezo. 
Een Verteltas is een tas met een prentenboek of een leesboek 
met aanvullende materialen zoals verkleedkleren, handpoppen, informatieboekjes, 
spelletjes en opdrachten. 
Het doel van de Verteltas is om de kinderen en ouders samen te laten lezen en 
spelen en daarvan te genieten. De verteltassen kunnen in de groep worden ingezet 
maar het is ook de bedoeling dat kinderen een tas lenen om thuis mee te spelen en 
te werken. De inhoud van de Verteltas brengt verhalen voor kinderen tot leven, helpt 

kinderen om al spelend ideeën en gevoelens te 
verkennen en stimuleert de Nederlandse taal- en 
leesvaardigheid. 
Vind u het leuk om hierbij te helpen, of wilt u meer 
informatie dan kunt u op vrijdagochtend altijd even een 

http://www.bouwmeesterbuurt.nl/
http://bicat.sfb-net.nl/swa/monarch/
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kijkje komen nemen. U kunt ook contact opnemen met juf Els of juf Pine. 
Meer informatie over Verteltassen kunt u daarnaast ook terug vinden op 
www.verteltas.nl. 

 

Op Stap 
Heeft u een kleuter die extra ondersteuning kan gebruiken om 
beter mee te komen op de basisschool? Maak dan kennis met 
Opstap. 
Wekelijks komen ouders bij elkaar op school op maandagochtend 
samen met onze “Opstap” medewerker, Sebnem. Tijdens de bijeenkomsten is er 
aandacht voor wat ouders thuis kunnen doen om aan te sluiten bij het onderwijs en 
de ontwikkeling van hun kleuter. 
Op woensdagmiddag, tijdens de oudergesprekken, is Sebnem op school aanwezig. 
U kunt bij haar informatie krijgen over het programma en de materialen zien waar 
mee gewerkt wordt.  
 

Ouders en school 

Informatievoorziening.  
Naast deze schoolgids informeren we ouders ook regelmatig door middel van:  

 Onze Ouderportal: Mijnschoolinfo. U kunt via deze portal uw kind ziek melden; 
u kunt mailen met de leerkracht van uw kind; u kunt een tijd voor het 
rapportgesprek inboeken en in de toekomst kijken naar de citotoetsen van uw 
kind en bijv. uw vrijwillige ouderbijdrage betalen. 

 De nieuwsbrief. Deze verschijnt 1x per twee weken. De nieuwsbrief wordt via 
onze Ouderportal verstuurd. Graag uw  emailadres doorgeven bij inschrijving 
van uw kind en veranderingen van het mailadres goed met ons 
communiceren. 

 Voor de ouders van de leerlingen in alle groepen wordt aan het begin van het 
schooljaar een informatieavond georganiseerd. 

 Op onze website kunt u actuele informatie vinden.  

 

Actief ouderschap 
Kinderen ontwikkelen zich beter als school en ouders goed contact met elkaar 
hebben en met elkaar samenwerken. We werken met ouders samen aan: 

 informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden 
van de school/instelling; 

 formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling; 

 didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind 

 pedagogisch partnerschap: samen staan voor het welzijn en de opvoeding 
van het kind; 

 Maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek van het kind in de 
maatschappij. 
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Op school is een “partnerschapsteam”. Dit team bestaat uit leerkrachten en ouders. 
In het partnerschapsteam worden activiteiten uitgewerkt om de samenwerking met 
ouders te versterken.  

 

Informatie voor gescheiden ouders 
U bent gescheiden en komt er samen niet uit 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. 
Het is beter dit in het belang van de school en het kind te voorkomen. 
 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, 
en het kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders 
recht hebben op informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om 
grenzen helder te hebben, hanteert de school onderstaande regels en afspraken. Zo 
is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. 
 
Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

a. Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en 
ontwikkelingen van het kind. De school verstrekt deze informatie, tenzij de 
gevraagde informatie niet in het belang van de leerling is.  

b. De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie 
contact is over kleine alledaagse schoolzaken. 
Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te 
informeren en samen tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van 
uit dat hetgeen de ouder bij wie het kind woont doorgeeft, een gezamenlijk 
besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de 
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs, of de ouderlijke instemming voor 
een onderzoek naar leer- en/of gedragsproblemen van het kind. In dergelijke 
gevallen zal de school aan beide ouders toestemming vragen. Het is dan niet 
voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit 
bespreekbaar. Samen met u bedenken we een gestructureerde manier 
waarop we informatie verstrekken.  

 
Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de 
uitspraak van de rechter. 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR is samengesteld uit teamleden (maximaal 3) en ouders (maximaal 3). De 
directeur heeft in de MR een adviserende taak. De MR is de plek in school waar u 
kunt meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden. Als lid van de MR 
overlegt u met de schoolleiding en het schoolbestuur. De MR vergadert ongeveer 1 
keer per 6 weken in de avond. Een afvaardiging van de MR is vertegenwoordigd in 
de clustermedezeggenschapsraad (CMR) en van de CMR is een afvaardiging 
aanwezig bij de gemeenschappelijke MR, alle clusters zijn hier vertegenwoordigd. 
In schema: 
 
 
 
Bestuur  
 
 
Clusterdirecteur  
 
 
Directeur  
 
 
 
 

Ouderraad(OR) 
In school zijn er ouders actief in de ouderraad. Zij komen ongeveer 
1x per maand, onder schooltijd, bij elkaar. Zij regelen de praktische 
hulp in school. En organiseren mee met o.a. het sinterklaasfeest, 
kerst, lentefeest en het afscheid van groep 8. Om deze zaken te 
kunnen bekostigen wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De 
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na goedkeuring van de MR. 
Voor het schooljaar 2016-2017 is de volgende bijdrage vastgesteld: 
Groep 1-4: € 23,50 
Groep 5-8: € 18,50 
De kinderen van de groepen 5-8 kopen met Sinterklaas zelf het 
cadeautje voor in hun surprise. Vandaar dit verschil in bijdrage 

tussen de onderbouw- en de bovenbouw 
groepen. 
De complete begroting voor dit schooljaar wordt 
in een bijlage van de nieuwsbrief meegestuurd. 
U kunt de ouderbijdrage in één keer betalen of in 
termijnen. De ouderraad zal, via de nieuwsbrief, 
haar berichten aan u kenbaar maken. U kunt zich 
als ouderraadslid opgeven bij de leerkracht en zo 

actief bij de school betrokken zijn. 
 

medezeggenschapsraad 

Cluster MR 

GMR 
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Klachtenprocedure 
Als u klachten heeft over het onderwijs aan uw kind of wanneer iets anders gaat dan 
u verwacht, kunt u daar het beste met de betrokken leerkracht over praten. Wanneer 
dit niet naar tevredenheid afgerond is, kunt u altijd contact opnemen met de directie. 
De directie nodigt u uit voor een gesprek samen met de betrokken persoon. Hopelijk 
komen we er dan uit. 
 
Voor algemene problemen kunt u beter direct contact opnemen met de directie. 
Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met de MR. Wanneer u het 
gevoel heeft dat de school met uw klacht niet serieus neemt dan kunt u contact 
opnemen met de clusterdirecteur, de heer H. Vleerbos. 
 
Het bestuur van de openbare scholen in Almere is ook aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs 
(LKC). U kunt bij deze commissie een klacht (schriftelijk) indienen als u vindt dat u bij 
de hierboven genoemde instanties geen bevredigende oplossing wordt geboden. Het 
reglement van de LKC is op school verkrijgbaar. Als u hier klikt leest u de formele 
klachtenprocedure van ons bestuur. 
 
De adresgegevens vindt u achter in de schoolgids. 
 

Procedure bij schorsing en verwijderen van leerlingen. 
Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of 
verwijdering van leerlingen.   
Wat is een reden tot schorsing?  
De Architect gaat over tot schorsing als een leerling of ouder/verzorger zich schuldig 
maakt aan een ernstig incident.  
Onder een ernstig incident verstaat de school:  
- Voortdurend, storend en/of agressief gedrag van de leerling; Dit kan een  
  belemmering veroorzaken van het onderwijs aan de overige leerlingen en een  
  gevaar voor de overige leerlingen vormen.  
- Bedreigend of agressief gedrag van ouders/ verzorgers van de leerling.  
 
Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. 
Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van het personeel of de andere 
leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. 
 
Een leerling kan voor maximaal een periode van een week worden geschorst. De 
ouders worden van het besluit tot schorsing schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Wanneer de schorsing langer dan 1 dag duurt, wordt ook de onderwijsinspectie hier 
schriftelijk van op de hoogte gesteld, met opgaaf van reden. 
 
In het uiterste geval, en als er sprake is van ernstige verstoring van de orde en rust 
op school, kan de directie besluiten tot verwijdering van de leerling. Het kan daarbij 
gaan om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van de ouders. Dit kan 
alleen als het schoolbestuur er zorg voor draagt dat de leerling op een andere school 

file://asgfil02/Data$/Architect/Medewerkers%20Data/Directie/architect/Schoolgids/Klachtenregeling%20Almeerse%20Scholen%20Groep.pdf
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het onderwijs kan volgen. Dit kan ook een school voor speciaal onderwijs zijn. 
Daarvoor is er een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. 
 
Ouders kunnen een verzoek indienen bij de geschillencommissie van het bestuur 
over het besluit tot verwijdering. Zij toetsen dan het besluit. Binnen 10 weken doen zij 
uitspraak. De contactgegevens van het bestuur vindt u achter in de schoolgids. 
 
Indien de ouders zich niet kunnen vinden in de beslissing van het bestuur, kunnen zij 
zich wenden tot de bestuursrechter. Hier kan een spoedprocedure worden opgestart 
om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. 
 
Natuurlijk willen we schorsing en verwijdering kinderen zoveel mogelijk vermijden. 
Als school willen we er tenslotte voor alle kinderen zijn.  
 

Wisseling van school. 
De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het school-
jaar zoveel mogelijk beperken. Voor kinderen betekent verandering van school 
verlies van leertijd, verlies van een vertrouwde schoolomgeving en verlies van 
vertrouwde volwassenen en vriendjes en vriendinnetjes.  
 
Daarom hebben de schoolbesturen in Almere met elkaar af gesproken om alleen nog 
leerlingen van andere scholen te accepteren bij het begin van ieder nieuw schooljaar. 
 
Op deze regel gelden in elk geval de volgende uitzonderingen: 

 Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten. 
 Als er sprake is van een (onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen 

de school en de ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een 
aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen.  

 Als er sprake is van een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en 
gedragsproblemen ) dat plaatsing in een andere setting in het belang van de 
ontwikkeling van het kind noodzakelijk maakt.  

 

Ongewenste intimiteiten 
Natuurlijk probeert een ieder ongewenst intiem gedrag te voorkomen en daarom 
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan preventief beleid. De openbare scholen 
hebben samen een gedragsreglement vastgesteld waarbij wij ons hebben aangeslo-
ten. Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij een van de “contactpersoon 
ongewenste omgangsvormen”  die op school aanwezig is. Zij praten er met u over en 
nemen zo nodig contact op met de directeur en/of de GGD. Het is ook mogelijk om 
zelf contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de 
coördinator Ongewenste Omgangvormen,  telefoon 0320-276211.  De 
contactpersoon op school is Bianca Müller. 
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Bedrijfshulpverlening 
Bij ons op school hechten wij waarde aan een veilige omgeving. Het kan gebeuren 
dat uw kind zich bezeert, pijn heeft of zich gewoon niet lekker voelt. De bedrijfshulp-
verlener (bhv-er) zal de situatie op dat moment inschatten 
en hulp verlenen waar nodig is. Tevens controleert de 
BHV-er of de brandveiligheid in school gewaarborgd is. 
Jaarlijks wordt er door een speciaal brandpreventieteam 
een brandoefening georganiseerd. Hierbij wordt gelet op 
veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten in school. 
De BHV-ers op de Architect zijn: Sibrich Scheltema, Caro 
Pijl en Bianca Muller.  
 
 

De zorg voor uw kind /Passend onderwijs 
  

Nieuwe leerlingen 
Het Passend Onderwijs heeft als doel voor elke 
leerling die bij een school wordt aangemeld of 
daar staat ingeschreven een passend aanbod aan 
onderwijs(zorg) te kunnen geven, het liefst zo 
dicht mogelijk bij huis. Wanneer de school dat niet 
kan verzorgen verwijst zij naar andere voorzieningen die dat wel kunnen bieden, 
zoals speciaal onderwijs. Het Zorg- en Adviesteam vormt daarvoor de schakel. 
 
Een aantal jaren geleden is er door de overheid een traject in gang gezet dat heet 
“Weer Samen Naar School”. Dit houdt in dat er in het basisonderwijs gewerkt wordt 
aan het vergroten van de zorg voor leerlingen. Daartoe zijn samenwerkingsverban-
den gevormd, waarin een groep basisscholen samenwerkt met scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Onze school maakt deel uit van de POA (Passend onderwijs 
Almere). 
Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen 
volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo 
goed mogelijk mee in de samenleving. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een 
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een 
goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteu-
ning in de klas, op een andere reguliere school in de buurt of in het speciaal onder-
wijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een 
goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen. 
De scholen maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen. 
 
Het doel van dit samenwerkingsverband is het realiseren van een samenhangend 
geheel van zorgvoorzieningen, zodat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Het kan gebeuren dat ondanks al onze 
inspanningen een kind niet genoeg heeft aan ons onderwijsaanbod. In dat geval 
kunnen we de hulp inroepen van het zorgplatform van het samenwerkingsverband.  
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Voor meer informatie over o.a. verwijzingen naar het speciaal onderwijs en 
procedures kunt u terecht op de site van Passend Onderwijs Almere 
http://www.passendonderwijs-almere.nl/  
 

Leerlingvolgsysteem 
Het kind wordt in school gevolgd in zijn ontwikkeling. Dit doet de leerkracht, hij/zij 
heeft over het algemeen een goed beeld van uw kind. Hij/zij werkt immers elke dag 
met uw kind, kijkt het werk na, helpt bij vragen en beoordeelt de vorderingen. 
Daarnaast is het belangrijk dat er op een andere wijze naar uw kind wordt gekeken. 
Dit doen we met toetsen en observaties. Al deze gegevens samen noemen we het 
leerlingvolgsysteem. 
 

De toetsen 
 
In alle groepen worden toetsen afgenomen die bij de 
methode horen. In januari en juni worden er Cito toetsen 
afgenomen. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. Op de 
website kunt u zien welke toetsen wanneer worden 
afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden 
vergeleken met een landelijke normgroep. De resultaten 
van de toetsen worden in het leerling dossier van uw kind 
opgeslagen. De resultaten worden in het rapport vermeld. 
Als ouder kunt u het dossier van uw kind altijd inzien. 
 

Sterk in de Klas 
Met plezier naar school 
Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te 
ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal, omdat ze moeite 
hebben met de omgang met klasgenootjes of met concentreren. Dit uit zich vaak in 
slecht luisteren, snel afgeleid zijn, onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest worden. 
Sterk in de Klas helpt kinderen en zorgt dat ze weer met plezier naar school gaan. 

Wat is Sterk in de Klas? 
Sterk in de Klas helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele 
vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt 
hiermee voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook 
voor zijn omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken allen aan dezelfde 
doelen, waardoor een krachtige gezamenlijke bijdrage plaats vindt aan de 
ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan thuis en op school. 

Hoe werkt Sterk in de Klas?                                                                  
De medewerkers van Sterk in de Klas besteden aandacht aan het kind in hun 
vertrouwde omgeving: thuis en in de klas. Zij maken een plan op maat dat bijdraagt 
aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het 
kind kan doen, maar ook hoe de docent en de ouders kunnen helpen.  

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
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Sterk in de Klas biedt ondersteuning aan: 
Het kind – met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang 
met anderen 
Het gezin – met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de 
docent 
De docent – met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de 
klas.                                                                                                                                                  
 

Oudergesprekken 
Aan het begin van ieder school is er een gesprek tussen 
leerkrachten en ouders om met elkaar kennis te maken. 
De leerkracht schrijft twee keer per jaar een rapport over de 
vorderingen van uw kind. Hierin geeft hij/zij een overzicht van 
wat uw kind de afgelopen periode geleerd heeft. Naar 
aanleiding van dit rapport heeft de leerkracht een gesprek met 
de ouders/ verzorgers. 
 
 

1e gesprek (kennismaking) in het begin van het nieuwe schooljaar 
2e gesprek (rapportgesprek) in februari 
3e gesprek (rapportgesprek) in juli 
Inschrijven voor deze gesprekken kunt u altijd doen via onze Ouderportal 
Mijnschoolinfo.  
 
Voor de kinderen in groep 8 is er in februari het adviesgesprek voor het Voortgezet 
Onderwijs. In juni is er voor de leerlingen van groep 8 geen rapportgesprek. 
In de groepen 7 en 8 worden de rapport- en adviesgesprekken samen met de ouders 
en de leerlingen gevoerd.  
 

Leerlingbespreking 
Voor de start van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen die van leerkracht 
veranderen besproken met de toekomstige leerkracht. Gedurende het schooljaar 
spreekt elke leerkracht regelmatig met de intern begeleider over de leerlingen van de 
groep. Bij opvallend gedrag of opvallende leerresultaten wordt er contact met u 
opgenomen.   
 

Ondersteunende instanties 
Soms is het nodig om buiten de school hulp te vragen. Dit kan bij verschillende 
instanties en in overleg met u wordt afgesproken welke instantie benaderd wordt. 
Hieronder volgt een opsomming van instanties: 
 

Schoolmaatschappelijk werk  
De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ouders/verzorgers en kinderen wanneer 
er sprake is van:  

 Gedragsproblemen 
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 Opvoedingsproblemen 
 Gezinsproblemen 
 Conflictbemiddeling.  

U kunt contact met hen opnemen als er problemen zijn in het gezin.  
 

De collegiale consultatie (CC)  
Op verzoek komt een deskundige van Passend Onderwijs Almere uw kind 
observeren en geeft, op basis van deze observatie, handelingsadviezen aan de 
leerkracht.  
 

Pedagogische ondersteuning  
Voor vragen over de opvoeding kunt terecht bij: 

 Het Oké-punt, op werkdagen bereikbaar van 09.00-16.30  
   op telefoonnummer: (036)5357366 

 Gezondheidscentrum de Bouwmeester, het is mogelijk een afspraak te 
maken voor het pedagogisch spreekuur: (036) 5454260.  

 

Hulpverleningsdienst Flevoland, GGD 
De schoolarts is Karim Shakib. 
De schoolverpleegkundige is voor het schooljaar 2016-2017 mevrouw Inge 
Nanninga. Zij onderzoekt de kinderen van groep 2 en groep 7. 
 

Logopedie 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is er tussen de school en logopediecentrum 
Waterwijk een nauwe samenwerking. Zij zijn 1 dagdeel per week op school  voor 
screening, behandeling en advies. Voor de aanmelding bij de logopediste heeft u 
altijd een verwijzing van de huisarts nodig. 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de momenten dat de 
logopediste op school aanwezig is. 
Meer informatie over logopedische behandeling vindt u op de website van de 
logopediepraktijk: www.logopediecentrum.nl  
 
 

Zorgteam 
Indien nodig bespreekt de intern begeleider de leerling in het Zorgteam. Dit team 
heeft een adviserende taak en bestaat uit de schoolarts of -verpleegkundige, 
schoolmaatschappelijk werkster, een deskundige van Passend Onderwijs Almere en 
de intern begeleider(s) van de school. 
 

Zorgadviesteam 
Soms is de hulpvraag nogal complex of is er meer specifieke kennis nodig. In dat 
geval doet het Zorgteam een beroep op het Zorgadviesteam.  Hiervoor wordt uw 
toestemming gevraagd. In een zorgadviesteam zijn verschillende instanties 
vertegenwoordigd: Bureau Jeugdzorg, Stichting Leerlingzorg Almere Gewoon 

http://www.logopediecentrum.nl/
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Anders, de geestelijke gezondheidsdienst (GGZ), Fornhese en de gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD). Als uw kind in het zorgadviesteam besproken wordt, 
melden wij dit in ESAR. Het Elektronisch Signaleringssysteem Almeerse Risicojeugd.  
 

Voortgezet onderwijs 
Voor alle ASG scholen is de hier onderstaande procedure afgesproken. 
Om vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het advies te komen, start de 
adviesprocedure eind groep 6. Omdat er dan alleen in het algemeen een indicatie is 

te geven over het uitstroomniveau, kan er geen garantie 
gegeven worden. Het is en blijft een eerste indicatie die in de 
volgende twee groepen keer op keer bevestigd dient te worden. 
Gegevens uit het LVS vormen daarbij de leidraad tezamen met 
de methode gebonden toetsen, de observaties van de leerkracht 
en achtergrondgegevens die van belang kunnen zijn. Bij de 
totstandkoming van het advies zijn altijd de IB, leerkracht van de 
groep en één of meerdere leerkrachten van de bovenbouw 

betrokken. De gesprekken met de ouders in groep 6, 7 en 8 worden schriftelijk 
vastgelegd en ondertekend. Tijdens het eerste rapportgesprek in februari wordt het 
definitieve  advies met ouders en leerling van groep 8 besproken.   
De gegevens van alle kinderen van alle groepen 8 op de basisscholen in Almere 
staan beschreven in het programma Digidoor. Deze gegevens zijn de startgegevens 
voor het voortgezet onderwijs. De school geeft een Schooladvies (alle cijfers en 
getallen uit het leerlingvolgsysteem) en geeft een Klasplaatsingsvoorstel (diezelfde 
cijfers plus de ervaringen van de school met uw kind als “student”). Dit 
klasplaatsingsvoorstel wordt door het voortgezet onderwijs in Almere geaccepteerd 
als definitieve plaatsing. 
 

De tijdsfasering van de stappen in het advies proces  
 Begin  Medio  eind 

Groep 6   Gesprek met leerlingen en 
ouders over het 
uitstroomperspectief 

Groep 7  Gesprek met leerlingen 
en ouders over het 
uitstroomperspectief 

Beoordeling/herziening 
uitstroomperspectief door lkr en 
ib-er.  Aanmelding potentiële 
lwoo-leerlingen bij SLA-VO.  

Groep 8 Bespreking van het 
uitstroomperspectief door 
leerkracht groep 7 en 
leerkracht groep 8.  
Bespreking van het 
uitstroom-perspectief met 
de leerling.  

November: bespreking 
voorlopig advies door 
leerkracht groep 8 met 
ouders en leerling  
Februari: bespreking 
definitief advies met 
ouders en leerling.  

Leerkracht groep 8 completeert 
het dossier in Digidoor vóór 15 
maart, met het oog op 
inschrijvingen in het vo.  
Ouders ontvangen een kaart 
met advies, die wordt 
ingeleverd bij de gekozen vo-
school.  
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Leerplicht  

 
Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Er is een wettelijke regeling waarin 
staat dat de school een administratie bijhoudt waarom uw kind afwezig is. Als uw 
kind teveel ongeoorloofd afwezig is, geven we dit door aan de leerplichtambtenaar. 
Wilt u ons daarom op de hoogte brengen wanneer uw kind ziek is of om andere 
redenen de school niet kan bezoeken. Wilt u ons tussen 8.00. en 8.45 telefonisch op 
de hoogte stellen of ons informeren via onze Ouderportal. 

 

Vrije dagen en bijzondere gebeurtenissen 
In elk gezin kunnen er bijzondere omstandigheden zijn. Als u wilt 
weten of uw kind voor deze gebeurtenis vrij mag zijn, neem dan 
zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de school. 
De directeur kan, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor 
één of twee dagen. De directie van de school mag u alleen in 
zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld een huwelijk, trouwerij of 
begrafenis) toestemming geven uw kind van school te houden. U 
kunt niet via de Ouderportal extra vrije dagen aanvragen. 

 

Verlof buiten de schoolvakanties 
Verlof voor een vakantie buiten de schoolvakantie is meestal niet mogelijk. De 
directeur mag in een enkel geval toestemming geven voor maximaal tien vrije dagen 
als u in geen enkele van de reguliere vakanties vrij kunt krijgen. Wilt u weten of u 
hiervoor in aanmerking komt, dan is het gebruikelijk om minimaal zes weken van 
tevoren contact op te nemen met de directeur van de school. Zij heeft ook de 
formulieren die ingevuld moeten worden. Er wordt geen toestemming gegeven als 
het gaat om de eerste twee weken van het schooljaar. Als uw kind er niet is, wordt dit 
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 
 

Compensatiedagen en schooltijden 
Zoals elk jaar hebben de kinderen een aantal compensatiedagen. De kinderen 
krijgen in onze school per schooljaar 940 uur les, maar er worden op jaarbasis meer 
lesuren gegeven. Hierdoor hebben ze recht op compensatiedagen (vrije dagen).  
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Praktische zaken in de school  

Nieuwe leerlingen 
Als u uw kind wilt inschrijven, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens 
dit gesprek schetsen wij een beeld van onze school en verwachten we dat u ons 
informeert over de ontwikkeling van uw kind. Een kleuter mag naar school als hij/zij 
vier jaar wordt. Er zijn vijf wenmomenten. In overleg met de leerkracht kunnen de 
momenten worden afgesproken. Het is voor onze planning en organisatie prettig als 
u uw zoon/dochter tijdig bij ons aanmeld. Onze school is een openbare school, dus 
wij hanteren geen wachtlijst. 
Indien uw zoon/ dochter extra ondersteuningsbehoefte heeft, heeft de school 
zorgplicht en worden bij aanmelding de volgende stappen gevolgd: 

 Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. Het is van belang dat 
ouders bij de aanmelding aangeven welke ondersteuning hun zoon/dochter 
nodig heeft. 

 De school krijgt de gelegenheid de extra 
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart 
te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die 
ondersteuning kan bieden.  

 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de 
school of hun kind is toegelaten en kan worden 
ingeschreven.  

 Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de 
school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek 
gezocht. 

 Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs 
besproken in het Ondersteuningsteam.  

 

Ziekte kind 
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de leerkracht van de betreffende groep op de 
hoogte te stellen. Dit kan het beste via onze ouderportal (Mijnschoolinfo), maar het 
kan ook schriftelijk, mondeling of telefonisch.  
 

Uw kind kan echter ook onder schooltijd ziek worden of een medische handeling 
nodig hebben. Waar is de school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het 

onderwijspersoneel handelen?  
 

Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de 
Beroepen Individuele Gezondheidszorg) én omdat het om de 
gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol opgesteld. 
In het protocol ‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ 
staat alles over de volgende drie situaties: 
 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  
Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn 
heeft, bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of 
pijnstilling gewenst is. Bij twijfel raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kWwYtnoXJ0jVhM&tbnid=Y4HrFr0yZhRSsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vector/zieke_man.html&ei=MV0JVIbWD4TsPIDmgZAI&psig=AFQjCNE8wvO93tkc_OTFAIuR6M9ON5-udg&ust=1409986080189438
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kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  ons toestemming geeft voor de 
manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele bijzonderheden 
over de gezondheid van uw kind.  

2. U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 
Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker 
van de school vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam 
genoeg voelt om deze verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 
Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is 
en hoe gehandeld wordt. Deze verklaring vindt u via de link die hieronder staat. 

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  
Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het 
toedienen van injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker 
dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam worden verklaard door een arts of 
deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de 
‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 
 

Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  
Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of 
de bijlagen in zijn geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij 
de schoolleiding of hier klikken voor de onlineversie. Alle verklaringen treft u aan als 
bijlage bij het protocol. 
 

Verzuim 
Wij verzoeken u dokters- en tandartsenbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
te laten plaatsvinden. Mocht dat niet mogelijk zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind? Wanneer uw kind vanwege doktersbezoek een dagdeel of 
langer afwezig is dient u een verlofformulier in te vullen. 
 

Ziekte leerkracht 
Bij ziekte van de leerkracht komt er in principe een interne oplossing. Het kan zijn dat 
een andere leerkracht de groep overneemt of dat de kinderen worden verdeeld over 
de andere groepen. Er worden  geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van één 
van de leerkrachten tenzij er geen andere oplossing mogelijk is. 
 

Bewegingsonderwijs 
Tijdens de gymlessen voor groep 1 t/m 8 mogen er geen sieraden gedragen worden. 
De sieraden kunnen bij aanvang van de les bij de leerkracht worden ingeleverd. De 
kinderen in groep 1 en 2 sporten in de speelzaal, zij sporten in hun ondergoed en 

dragen schoenen met een slappe zool.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten in de 
gymzaal aan het van Eesterenplein. Zij hebben 
sportkleding bij zich. De sportschoenen moeten 
een zool hebben die niet afgeeft (op de vloer). Na 
de sport kan er gedoucht worden. U spreekt als 
ouder met uw kind af of het wel of niet doucht. De 
leerlingen douchen gescheiden, de leerkrachten 

file://asgfil02/Data$/Architect/Medewerkers%20Data/Directie/architect/Schoolgids/Protocol%20medisch%20handelen-medicijngebruik%20op%20school%20PO%2018-11-2013%20(1).pdf
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zullen toezicht houden. Het is wel verplicht dat de kinderen zich opfrissen na de 
gymles. In de bovenbouw gebruiken kinderen vaak al deodorant. De kinderen mogen 
een deo-roller gebruiken. Spuitbussen zijn niet toegestaan, dit i.v.m. de gevolgen 
voor leerlingen met astma en andere problemen aan de luchtwegen. In de 
nieuwsbrief kunt u lezen op welke tijd uw kind gymles heeft. 
 
Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie en van de meivakantie tot de zomer-
vakantie zijn de gymlessen, als het weer het toelaat, buiten. De kinderen gymmen 
dan op het kunstgrasveld naast het hoofdgebouw van de Architect. Denkt u aan de 
juiste gymkleding: korte /lange trainingsbroek en t-shirt met lange of korte mouwen.  
Iedereen heeft (sport)schoenen aan, liever geen balletschoentjes.  
 

Overblijf  
Er is een mogelijkheid dat uw kind tussen de middag op school 
overblijft. We willen dat kinderen met plezier overblijven. Dat 
betekent gezellig met elkaar boterhammen eten en iets drinken. 
Kinderen worden door ons niet gedwongen om hun 
broodtrommel leeg te eten. Na het eten en drinken gaan we met 
de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer spelen we binnen. 
Een ontspannen onderbreking tussen de middag komt het leren 
daarna  weer ten goede! 
 

Eten en drinken 
Blijft uw kind tussen de middag over op school? Geef dan ongeveer dezelfde 
hoeveelheid mee als hij of zij thuis eet. De lunch is belangrijk vanwege de energie en 
voedingsstoffen voor het tweede deel van de dag. U kunt variëren in wat u meegeeft, 
vooral als hij of zij meerdere dagen per week overblijft. In een broodtrommel valt er 
immers niets meer te kiezen. 
Tijdens de overblijf zijn snoep, chips en koolzuurhoudende frisdranken niet 
toegestaan. 

 
De begeleiding 

 de overblijf wordt verzorgd door vaste overblijfkrachten 
 er wordt gestreefd naar de inzet van één overblijfkracht op 12 kinderen  
 de overblijfkrachten krijgen begeleiding en volgen cursussen/workshops met 

als doel hoogwaardige kwaliteit van de tussenschoolse opvang te realiseren 
 de verantwoordelijkheid van de dagelijkse gang van zaken bij de TSO ligt bij 

de schoolcoördinator 
 de schoolcoördinator is het aanspreekpunt voor zowel de overblijfkrachten, de 

ouders en de leerkrachten 

 
Kosten van het overblijven op school 
Het overblijven is niet gratis. De kosten worden aan het begin van ieder schooljaar 
bepaald. U kunt per keer betalen, maar er is ook een systeem waarbij u een 
strippenkaart kunt kopen. De strippenkaart wordt bewaard bij de medewerkers die de 
tussentijdse schoolopvang leiden, dit om verlies tegen te gaan. Maakt u gebruik van 
de tussenschoolse opvang dan kunt u d.m.v. overschrijving betalen onder vermelding 
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van TSO en de naam en groep van uw kind.  (rekeningnummer NL17 INGB 0006 
1902 54  onder vermelding van ASG inz. Architect ouderraad) 
 Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contant te betalen bij één van de 
overblijfkrachten.  
 
Overzicht van de kosten: 
1 keer    €   2,50 
Strippenkaart, 10 keer € 14,00 
Strippenkaart, 20 keer € 23,00 
 
 
Tijdens de overblijf gelden de regels en afspraken van school. We gaan er dan ook 
van uit dat alle kinderen zich aan deze afspraken houden. Indien het toch voorkomt 
dat een kind zich niet aan de afspraken houdt,  wordt deze hierop aangesproken 
door de overblijfmedewerker. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt, dan wordt dit met 
u besproken. Leidt dit niet tot het gewenste gedrag dan kan een kind geweigerd 
worden bij de overblijf. 
U kunt uw kind opgeven via onze Ouderportal. De overblijfkrachten en de 
leerkrachten kunnen dan controleren welke kinderen er overblijven. Bij elke groep 
staat er een aparte bak om het eten en drinken voor de overblijf in te plaatsen.  
 
 
 

Buitenschoolse opvang  
Wij werken samen met “Villa Mundial”. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang.  
“Villa Mundial” is een professionele organisatie voor kinderopvang. Zij verzorgen de 

opvang voordat de school begint, aan het einde van de 
schooldag, maar ook tijdens studiedagen en/of vakanties. “Villa 
Mundial” kunt u vinden in de Bouwmeesterbuurt. Het adres is: 
W.M. Dudokstraat 38-40 
Meer informatie vindt u op de website: www.villamundial.nl  
 

Gevonden voorwerpen 
Als een kind een voorwerp vindt, gaat het naar de groepsleerkracht. Zij besluit hoe er 
verder gehandeld zal worden. Als uw kind een voorwerp kwijt is gaat hij/zij ook naar 
de leerkracht en samen wordt er naar een oplossing gezocht. Voorwerpen die wij 
vinden en waarvan wij niet weten van wie het is, worden bewaard in de “gevonden 
voorwerpenbak”.  De directie bewaart waardevolle spullen en sleutels die gevonden 
zijn.  

Bezoekjes buiten school 
De groepsleerkracht van uw kind informeert u als er een bezoek buiten de school is. 
Het is plezierig als u tijd heeft om de klas te begeleiden bij de uitstapjes. 
Het uitstapje kan gaan naar bijvoorbeeld: 

 Het afvalperron. 
 Theater 

http://www.villamundial.nl/
http://www.villamundial.nl/cms
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Schoolreis en schoolkamp 
Groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis. We proberen een uitje te vinden dat aansluit bij de 
kinderen en niet te ver weg is. De kosten van het schoolreisje worden per jaar 
bekeken. Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar een kamp van drie dagen.  

Verzekeringen en aansprakelijkheid 
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele 
organisatie  een verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. 
Onderdeel van dit pakket zijn een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door 
eigen risico, worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de 
dekking. 

 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  
tegen schadeclaims door onrechtmatig handelen. Maar let op!  
 

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  
 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een 
verwijtbare fout. Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort 
zijn geschoten in wat er van hen verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet 
verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal geschopt. Deze komt op de bril van 
uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de schade niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering. 
 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van 
leerlingen.  
 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun  handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of 
schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij of zij daar 
zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijkingssite  www.Independer.nl kunt u 
kijken welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
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Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door 
schade aan de eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met 
een leerlingenverzekering. Op deze manier is schade die optreedt in de periode van 
huis naar school, onder schooltijd en van school naar huis verzekerd.  Meer 
informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  en  www.aononderwijs.nl/leerling  

Social media 
In de huidige tijd is de social media niet meer weg te denken. Het vergroot de wereld 
waarin wij, kinderen en volwassenen, leven. Naast alle informatie die beschikbaar is 
via dit medium is het ook een communicatiemiddel. 
 

Mobiele telefoons  
Tegenwoordig zijn veel mobiele telefoons uitgerust met beeld- en 
geluidsapparatuur. Daarin schuilt het gevaar, dat ongewild opnames 
gemaakt worden, die vervolgens via internet openbaar verspreid worden. 
Daarmee wordt de privacy van uw kind geschonden. Wij kunnen daarom 
het gebruik van mobiele telefoons op school niet toestaan. Als er in 
noodgevallen onder schooltijd naar huis gebeld moet worden, kan dat via de telefoon 
op school. Mocht uw kind (met toestemming van de ouder) een mobiele telefoon 
meenemen, dan verzoeken wij deze uit te zetten. Het (ongewild) afgaan van een 
telefoon in de klas verstoort de les. De school is niet verantwoordelijk voor het 
zoekraken en beschadigen van deze apparaten.  
 
Pesten en agressie vinden in toenemende mate plaats  met behulp van digitale 
media als e-mail, chatten, SMS e.d. De gedragsregels van de school zijn algemeen 
geformuleerd en gelden dus ook voor communicatie via dergelijke media. Onder 
agressie/ geweld verstaan wij een handelswijze of gedraging door een leerkracht/ 
leerling/ ouder / overige betrokkene welke als bedreigend wordt ervaren door de 
leerkracht/ leerling/ ouder. Onder betrokkenen vallen ook vrijwilligers, stagiaires, 
verzorgers e.d. Uitgangspunt is hierbij dat op het schoolterrein iedere vorm van 
verbaal en fysiek geweld door alle betrokkenen niet wordt getolereerd. 

Informatie over onze school en andere scholen 
 
Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over de school met u.    
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt 
ons? Wat vinden ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de 
eindtoets? Wat zegt de inspectie over ons? Al deze informatie over onze school, en 
andere scholen, vindt u op www.scholenopdekaart.nl. 
  
Www.scholenopdekaart.nl is een gezamenlijke site van de scholen zelf. Als 
basisscholen vinden we het belangrijk om een goed beeld te geven van het 
onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht en wat de resultaten zijn. 
Op die manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de mogelijkheid om 

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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hierover met ons in gesprek te gaan. 
  
Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op 
dezelfde manier doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van bijvoorbeeld 
onze school te vergelijken met het gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. 
Verder geven scholen, als dat nodig is, een toelichting bij de cijfers.  
  
De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de 
Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf. Initiatiefnemer van de site is de 
PO-Raad.   
 

Resultaten  van ons onderwijs      
Hieronder ziet u in een tabel  een overzicht van de cito eindtoets van gr.8. We 
hebben de laatste twee jaar in kaart gebracht. U ziet per jaar hoeveel kinderen er 
aan de toets hebben deelgenomen. De inspectie bepaalt, nadat er een correctie is 
toegepast, het gemiddelde cijfer van de school. De school krijgt het oordeel 
voldoende van de inspectie als het gemiddelde van de school hoger is dan de 
ondergrens, zoals door de inspectie vastgesteld is. 
 

 2014-2015  2015-2016 

school Architect  Architect 

Aantal lln. 29  26 

Gemiddelde 

gecorrigeerde 

score van school 

(LG) 

534,8  532,1 

Landelijk 

gecorrigeer-de 

gemiddelde 

534,9  534,6 

 
 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs      
  
Schooljaar 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen 29 24 

Kopklas (extra jaar basisschool op VO) 7% 0% 

Pro (praktijk onderwijs) 0% 8% 

BBL/KBL 28% 30% 

TL 34% 30% 

HAVO 14% 12% 

VWO/ gymnasium 17% 20% 
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Jaarprogramma 2016-2017  

    

Groepsindeling 
 

Groep 1-2 A Juf Els 

Groep 1-2B Juf Bianca 

Groep 3 Juf Jenny, juf Sabine 

Groep 4  Juf Arian, juf Sabine 

Groep 5 Juf Chantal, juf Marjo 

Groep 6 Juf Sibrich, juf Jenny 

Groep 7 Juf Anita, juf Monique 

Groep 8 Juf Anja, juf Caro 

 

Andere taken binnen de school 
Directeur Froukje Mulder 

Adjunct directeur Juf Pine  

Interne begeleiding  Juf Marja (interim) 

Administratie Juf Katinka dinsdag en woensdag 

Vakdocent gymnastiek Meester Ernst-Jaap  

Onderwijsassistent gr 8 Juf Coby 

Conciërge Meester Mohamed 

Regisseur brede school Juf Pine  

 

Schooltijden: 
   Ochtend  Middag 
Maandag  8.30-12.00  13.00-15.00 
Dinsdag  8.30-12.00  13.00-15.00 
Woensdag  8.30-12.00 
Donderdag  8.30-12.00  13.00-15.00 
Vrijdag  8.30-12.00  13.00-15.00 
 
Tien minuten voordat de lessen beginnen, gaan de deuren open. 
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Belangrijke adressen en telefoonnummers  
 
Directeur: 
Adjunct directeur: 
Telefoonnummer: 
Mailadres: 

Froukje Mulder 
Pine Schuurmans 
036-7670630 
directie@architect.asg-almere.nl 
 

Adres: 
 
Telefoonnummer: 
 

C. van Eesterenplein 1 
1333 KM Almere 
036- 7670630 
 

Almeerse scholen groep 
[ASG] 
Bestuursvoorzitter: 
Clusterdirecteur: 
Bezoekadres 
 
Postadres: 
 
Telefoonnummer: 

 
 
Ingrid Verheggen 
Hans Vleerbos 
Randstad 20-31; 
1314 BC; Almere 
Postbus 60276 
1320 AH Almere 
036-5406363 
 

Rijksinspectie (kantoor) 
Website: 
Mailadres: 

0800-801 (gratis) 
www.onderwijsinspectie.nl  
info@owinsp.nl  
 

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 
 

St. Leerlingzorg Almere: 
Website: 

036-7670200 
www.leerlingzorgalmere.nl  
 

Passend Onderwijs 
Almere: 
Telefoonnummer: 
Mailadres:  
Website: 

Louis Armstrongweg 120 
1311 RL Almere 
036-7670200 
info@passendonderwijs-almere.nl 
www.passendonderwijsalmere.nl 
 

Schoolarts (GGD): 
Jeugdverpleegkundige: 
Coördinator Ongewenste  
Omgangsvormen 

036-5357300 
088-0029920 (werkdagen 08.30-12.30) 
0320-276211 
 
 

Leerplichtambtenaar  036-5277674 
 

Landelijke klachten 
commissie openbaar 
onderwijs. (LKC)  

Telefoonnummer: 
Website:  
E-mail: 

Zwarte Woud 2 
Postbus 85191 
3508AD Utrecht 
030 2809590  
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl  
 

Brede school de 
Bouwmeester 

www.bouwmeesterbuurt.nl  
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