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Voorwoord
De schoolgids voor het jaar 2021 –2022 is een praktisch document. Het geeft alle informatie die voor
leerlingen en ouders van belang is: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap,
voor- en naschoolse opvang, overblijven enz. Maar de schoolgids is meer: in deze schoolgids geeft het
team van de school u inzicht in hoe het onderwijs op deze school wordt gegeven, wat de visie van de
school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt. En bovendien welke stappen de
school zet in haar eigen ontwikkeling. De schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige
leerlingen, maar ook voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een
belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken. Deze school maakt deel uit van de
Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 18 openbare basisscholen in het
stadsdeel West. AWBR is een ambitieuze stichting. Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de
school, past bij de tijd en kijkt naar de toekomst. Wensen en meningen van ouders en leerlingen vormen
een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. Het komende schooljaar zal een
speciaal jaar zijn waar we onder meer samen werken
aan verdere vormgeving van het thuisonderwijs en het leraren tekort om alle leerlingen gelijke kansen
te bieden in hun stap naar de toekomst. Ouders zijn daarbij belangrijke partners. Een AWBR-school
heeft kwaliteit en blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug in de school van uw
kind.
Theo Hooghiemstra Bestuurder AWBR

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Rembrandtparkschool
Orteliusstraat 28
1057BB Amsterdam
 020-8208262
 https://sou.awbr.nl
 administratie@rembrandtparkschool.nl

2

Schoolbestuur
Amsterdam-West Binnen de Ring stg. v. Openb. Primair Onderw.
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 4.959
 http://www.awbr.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

waarnemend directeur

Mirjam Jansen

directeur@rembrandtparkschool.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

121

2020-2021

Om toegelaten te worden op DE Rembrandtparkschool in Amsterdam West, volgen wij de stedelijke
afspraken zoals hieronder vermeld:
Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs
De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk
Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor
toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en
plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol
heeft. Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de
derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de
basisschool’ en een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden.
Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het
formulier in op de school van uw eerste voorkeur.
In het kort
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Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de
ouders informatie over de aanmelding voor de loting en inschrijving op school. Ouders hebben daarna
minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden.
Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de
aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de
tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De toewijzing gebeurt vervolgens automatisch
op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het
kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is
gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke
gevallen besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in
overleg, op zoek gaan naar een andere passende school. (Wet Passend Onderwijs)
Voorrang op een school
Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang
wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een
overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in
op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.
Voorrangsregels
Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch
geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan
plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.
Deze voorrangsregels zijn:
•
•
•
•
•

Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar
wordt;
Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en
heeft de school als voorrangsschool;
Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van
uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;
Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Voor informatie over onze school kunt u ook
terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer
Contact gegevens Schoolwijzer
Amsterdam: Website: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ Helpdesk:toelatingsbeleid@bboamste
rdam.nl Telefoon:020 251 8006

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
yoga, meditatie & mindfulness

executieve functies

persoonsvorming

moderne lesmethodes

digitaal portfolio

Missie en visie
Wij zijn samen met team en ouders bezig met het herijken van onze missie. Vanuit de gedeelde
kernwaarden: bewustzijn, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en creativiteit bouwen we verder aan de
missie van onze school. We stellen ons daarbij de vraag: 'Hoe maken wij het onderwijs betekenisvol
voor de leerling zodat deze met een goed gevulde rugzak de wijde wereld instapt?'
Naast kwalificatie en socialisatie maken wij in ons curriculum ruimte voor persoonsvorming. De lesdag
begint op onze school met yoga, meditatie en/of mindfulness.
Wij werken met een digitaal portfolio (MijnRapportfolio). Ouders en kinderen krijgen hiermee (meer)
inzage in de leerontwikkeling. Kinderen kunnen in samenspraak, met hun leerkracht werk uploaden
waar zij trots op zijn. Tweemaal per jaar worden er rapportages klaargezet voor ouders en kinderen.
Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs op veel andere basisscholen. Wij verbinden ons
niet aan één onderwijsrichting. We kijken naar wat werkt voor onze leerlingen. Daarbij bouwen we
bewust reflectiemomenten in met het team. Wij evalueren ons pedagogisch en didactisch handelen
volgens het zgn. Triband verantwoorden. Bij Triband verantwoorden vindt het verantwoorden op drie
golflengtes plaats: de golflengte van de externe standaarden (vergelijking scores en metingen op
landelijk niveau), de golflengte van de eigen school en de eigen groep (Wat kunnen we zeggen over de
ontwikkeling van een kind t.o.v. leeftijdgenootjes?), de golflengte van het individuele kind (Wat kunnen
we zeggen over de ontwikkeling van het unieke kind t.o.v. zichzelf? Wat laat het kind zien als het gaat
om betrokkenheid, uitdaging, verbondenheid en (zelf) bewustzijn?)

Identiteit
Op onze school werken wij met het mindfulness programma Dierenvriendjes. Door de dierenvriendjes
besteden kinderen en hun opvoeders aandacht aan zelfbewustzijn en hun persoonlijkheid. Waarom is
zelfbewustzijn oftewel ‘leren wie je bent’ belangrijk voor de ontwikkeling van een kind? Kinderen leren
dat ze in hun gedrag een keuze hebben. Ze leren dat gedachten komen en gaan en niet altijd waar zijn.
Kinderen worden zich bewust van hun gevoelens en zijn beter in staat hun emoties te reguleren. Ieder
kind is uniek en heeft in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid iets anders nodig.
De dierenvriendjes sluiten bij ieder kind aan en dragen met hun talenten bij aan een goede balans
en levenshouding. Nieuwe leerkrachten en medewerkers krijgen op onze school een training
aangeboden om zich dit programma eigen te maken. Ook is er een mogelijkheid om een cursus
kinderyoga te volgen. Deze wordt aangeboden door onze Awbr Academie.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Ons team bestaat uit 8 leerkrachten, een vakdocent gymnastiek, een onderwijsassistente voor de
groepen 1 t/m 3, een intern begeleider, een gastvrouw met o.a. administratieve taken en een
waarnemend schoolleider.
Onze school heeft 4 groepen:
•
•
•

Twee groepen 1/2 (kleuters)
Een groep 3
Een combinatiegroep 4-5

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Ontluikende
gecijferdheid

2 u 30 min

5 uur

Ontluikende
geletterdheid

2 u 30 min

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

16 uur

11 uur

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Persoonsvorming
Spel en beweging
Theater-/muziekles
Beeldende vorming

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Taal-, spel- en rekenactiviteiten zijn betekenisvol en
gerelateerd aan het thema. Daarnaast nodigen wij kinderen uit om hun creativiteit te gebruiken.
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Beeldende vorming gaat op de Rembrandtparkschool verder dan zomaar wat knutselen. Wij werken
met MijnRapportfolio. Kleuters kiezen, samen met de leerkracht, foto's van werkjes en/of activiteiten
die gekoppeld zijn aan te behalen leerdoelen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

6 u 15 min

5 uur

3 u 45 min

5 u 45 min

7 u 15 min

9 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

2 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Persoonsvorming
Schrijven
Theater-/muziekles

Wij hebben geen eigen gymzaal en maken gebruik van een nabijgelegen gymzaal. Het heen en weer
lopen kost 30 minuten. Deze tijd is opgeteld bij de feitelijke uren bewegingsonderwijs.
In schooljaar 2021-2022 hebben wij nog geen leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 op onze school. Onze
school groeit door de jaarlijkse instroom van 4-jarigen.

8

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

2.2

BSO (Buitenschoolse Opvang) in school

Het team

Ons team bestaat uit ervaren leerkrachten. Bij iedere groep is een aantal dagdelen per week een
onderwijsassistente betrokken. Wij werken samen met muziekcentrum Aslan die wekelijks de theater
en muzieklessen op onze school verzorgd.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
De rijksoverheid en de lokale overheid geeft op grond van het leerlingenaantal een bepaalde
hoeveelheid formatie (personeel). Ieder jaar maken wij op basis hiervan een formatieplan. Als er een
leerkracht ziek wordt of afwezig is met een andere reden dan volgen we de volgende stappen om de
leerkracht te vervangen:
1. We kijken of dit intern, binnen het team opgelost kan worden. Directie en intern begeleider gaan niet
voor de groep. De schoolleider is ten alle tijden eindverantwoordelijk op het moment dat er een
onbevoegde medewerker voor een groep staat (stagiaire, onderwijsassistente)
2. We doen een beroep op de Brede Selectie. De vervangingspoule van de Federatie Openbaar
Onderwijs
3. We nemen contact op met De Verhalenfabriek, een invalpool. Invallers via deze invalpool bieden, in
overleg, een eigen kunstzinnig programma aan.
4. We verdelen de leerlingen over andere groepen met eigen werk.
5. Omdat wij een kleine school zijn, is het verdelen van een groep soms een grote last voor de
voortgang in de andere groepen. Bij uitzondering kan het voorkomen dat wij u vragen om uw kind thuis
te houden. Kinderen van ouder(s) waarvoor dat echt niet mogelijk is, worden verdeeld over de andere
groepen.
Hoe verder we gaan in het doorlopen van bovenstaande stappen, hoe minder wenselijk de situatie. Wij
willen alle kinderen kwalitatief goed onderwijs geven, en op het moment dat wij intern geen vervanging
kunnen vinden, komt de onderwijskwaliteit helaas onder druk te staan.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Akros.
De Voorschool
De voorschool is een plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. We
werken samen aan de doorstroom naar groep 1 en 2.
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2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Ook op onze school komt dit onderwerp
regelmatig ter sprake. Bij het bij kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

doen we de goede dingen?
doen we die dingen ook goed?
hoe weten we dat?
vinden anderen dat ook?
wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een
helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van
het Onderwijs. Eens in de vier jaar stellen wij een schoolplan op; hierin werken wij op hoofdlijnen onze
beleidsvoornemens en de beleidsvoornemens van het schoolbestuur, vastgelegd in het strategisch
beleidsplan AWBR, voor de komende periode uit. Onze school heeft
een nieuw schoolplan vastgesteld. (Dit plan kunt u vinden op de website vinden zodra deze gereed is)
In het nieuwe schoolplan staan onze ambities centraal. Uiteraard gaan deze ook over de
onderwijskwaliteit. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u en
onze bestuurder ziet: wat wij als school zelf aan kwaliteitseisen stellen (eigen aspecten van
kwaliteit) hoe wij als school willen voldoen aan de basiskwaliteit. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de
wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen. Het schoolplan sluit af met een plan van
aanpak waarin per schooljaar staat aangeven hoe wij de ambities gaan uitvoeren en welke doelen we
willen bereiken. Dit wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het begin van elk schooljaar evalueren
wij met het team en het schoolbestuur het voorgaande schooljaar en bekijken het komend schooljaar.
Zo nodig stellen wij het schooljaarplan bij. Zowel het 4-jaarlijkse schoolplan als het jaarlijkse schoolplan
wordt ter instemming voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad en opgestuurd naar de Inspectie
van Onderwijs. Onze school werkt met kwaliteitsvragenlijsten via Scholen op de Kaart. Dit helpt ons
om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Er
zijn vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de
vragenlijst worden ontwikkelpunten en geformuleerd en doelen opgenomen in het school
(jaar)plan. De bestuurder monitort de kwaliteit van de onder hem vallende
scholen door jaarlijks monitorgesprekken te voeren met directie, intern begeleider, ouders en
kinderen. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van vooraf
vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook de resultaten van onze school worden cyclisch besproken. Op
deze manier werken wij continu en systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs is er om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen. Op het niveau
van het bestuur onderzoekt de Inspectie in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Bij onze
school kan een van de volgende onderzoeken uitgevoerd worden door de Inspectie: Het zogenaamde
verificatieonderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.
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Daarnaast wordt de kwaliteit bij de school in beeld gebracht op vooraf bepaalde standaarden. Als de
Inspectie tijdens de voorbereiding van het vierjaarlijks bestuursonderzoek vermoedt dat de kwaliteit
van school onvoldoende is, kan een kwaliteitsonderzoek naar risico’s worden uitgevoerd op vooraf
bepaalde standaarden. Ook kan school als wij volgens het bestuur goed zijn, op verzoek van het
bestuur, onderzocht worden. Voorwaarde is dat er een zelfevaluatie plaatsvindt. Alle standaarden
worden hierbij onderzocht. Na afloop van het onderzoek kan school de waardering ‘Goed’ krijgen.

Hoe bereiken we deze doelen?
Wij werken met een Jaarplan, dat in samenspraak met het team, vóór het begin van de zomervakantie,
wordt opgesteld door de directie. Dit Jaarplan komt voort uit de aandachtsgebieden/geformuleerde
doelen van het Schoolplan 2020-2023. De doelen van het Jaarplan worden tussentijds, in januari, met
het team geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Door met Jaarplannen te werken is onze school
wendbaar, wij kunnen onze aandacht richten op die beleidsterreinen/ontwikkelgebieden die er, op dat
moment, toe doen.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Onze school stelt zich, naast kwalificatie en socialisatie, ten doel om elk kind te ondersteunen in het
ontwikkelen van (zelf)bewustzijn. Dit doen wij vanuit vertrouwen in een veilige omgeving. We geven
kinderen ruimte om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Een lesdag begint bij ons
met een (kring) activiteit waarbij kinderen contact maken met zichzelf én contact maken met de ander.
Yoga, mindfullness en meditatie maken deel uit van ons vaste curriculum. Wij reflecteren voortdurend
op ons aanbod, verbeteren en stellen bij waar dat nodig is. Passend onderwijs willen wij niet zien als het
labelen van kinderen. De focus moet vooral komen te liggen op het beantwoorden van de vraag: ‘Wat
heeft dit kind, in zijn gezinssituatie en met deze vraag om extra aandacht van ons leerkrachten nodig?’
Het gaat beslist niet alleen om leerlingen die ergens moeite mee hebben. De onderwijsbehoeften van
alle leerlingen wegen bij ons even zwaar. Wij willen hiermee benadrukken dat kinderen die makkelijk
leren of hoogbegaafd zijn net zoveel recht hebben op extra aandacht als kinderen die moeite hebben
met leren. Dat betekent dat we zoveel mogelijk afwegen of passend onderwijs voor het ene kind wel
passend onderwijs is voor de andere kinderen. Die afweging zal bepalen of en hoe wij een kind op onze
school kunnen begeleiden.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

6

Fysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Rembrandtparkschool hanteert vooralsnog geen specifiek anti-pestprogramma. Wij werken met de
Dierenvriendjes, een mindfulnessprogramma. Kinderen leren zichzelf kennen en de ander. Ook krijgen
zij meer inzicht in het effect dat bepaald gedrag kan hebben op de ander. Kinderen worden uitgenodigd
om het anders te gaan doen, op het moment dat bepaald gedrag beperkingen met zich meebrengt. In
onze groep 4-5 wordt gewerkt met een aantal modules van de Vreedzame School.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De Rembrandtparkschool voert een veiligheidsmonitoring uit onder de leerlingen van groep 6/7 en 8.
Helaas waren de resultaten in schooljaar 2019-2020 vanwege de Covid situatie niet representatief.
In schooljaar 2020- 2021 waren er vanaf november 2020 geen bovenbouwleerlingen meer op school. In
schooljaar 2021-2022 zijn er ook nog geen leerlingen vanaf groep 6 op onze school. Onze school groeit
door de instroom van 4-jarigen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Jansen

directeur@rembrandtparkschool.nl

vertrouwenspersoon

Schouten

administratie@rembrandtparkschool.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Opvoeden zien wij als een taak voor ouders en de school. Wij vinden een goede samenwerking tussen
ouders en school daarom zeer belangrijk en stellen het op prijs als u ons informeert over relevante
gebeurtenissen in uw thuissituatie.
Ouders worden actief uitgenodigd om deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan als
activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten en excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in
overleg en in samenwerking met de leerkracht.
Verder zijn de ouders bij de school betrokken via de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn ouders
en medewerkers van de school vertegenwoordigd.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad AWBR
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In
de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR
spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het
schoolbestuur. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter
informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of
advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De
agenda en notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd. De GMR
is per email te bereiken op het adres: gmr@awbr.nl
Ten slotte is de Stichting Vrienden Rembrandtparkschool opgericht. Deze stichting int de vrijwillige
ouderbijdrage en stelt jaarlijks i.o.m. de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de directie
een begroting op. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders van de school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Telefoon:
De school is dagelijks bereikbaar via de telefoon. Onze gastvrouw is van maandag t/m donderdag
telefonisch bereikbaar tussen 8:00 en 15:00.
Via de mail is zij bereikbaar: administratie@rembrandtparkschool.nl
Ouderportaal/communicatie app:
Ouders hebben toegang tot het portaal van ons leerlingenadministratiesysteem en leerlingvolgsysteem
(ParnasSys). Gekoppeld hieraan is ook de communicatie app Parro waar we als medewerkers met
school en elkaar berichten kunnen uitwisselen. De communicatie app wordt gebruikt voor berichten
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van ouders aan de leerkracht en voor mededelingen en berichten aan ouders door de leerkracht. De app
is niet geschikt voor uitgebreide inhoudelijke gesprekken, daarvoor maakt u een afspraak met de
leerkracht en/of de directie.
Wat langere berichten kunnen verstuurd worden via de e-mail. Elke werknemer heeft zijn eigen
mailadres via de schoolserver.

Klachtenregeling
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van harte uit bij ontevredenheid,
de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken.
Bij klachten kunt u beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon.
Interne contactpersoon
Met de interne contactpersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt,
wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie
over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon
voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure. Onze interne contactpersoon is Marja Schouten. Als
u een afspraak wilt maken met haar, stuur dan een mail naar: administratie@rembrandtparkschool.nl
Externe vertrouwenspersoon
Als school hebben wij ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon
zien als een neutrale deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en
begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht en als dat niet lukt bij het verder ondersteunen in het
doorlopen van de klachtenprocedure. De klachtenregeling waar deze procedure in wordt beschreven is
te lezen op de website van het schoolbestuur AWBR.
Als externe vertrouwenspersoon is Minke het aanspreekpunt voor ouders die klachten hebben. Zij zal
met aandacht naar uw verhaal luisteren, meedenken over de mogelijkheden om verandering in de
ongewenste situatie te krijgen. De externe vertrouwenspersoon heeft een adviserende en
ondersteunende rol. U kunt zonder verwijzing en medeweten van anderen contact opnemen.
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Minke Fuijkschot
Tel: 06-31631673
Email: mfuijkschot@hetabc.nl
Als u vindt dat uw klacht door ons op school niet naar behoren wordt opgepakt of is opgelost, dan kunt
u deze voorleggen aan de bestuurder van de stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Dit is
de stichting voor openbaar primair onderwijs, waar onze school deel vanuit maakt.
Contactgegevens bestuurder
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De heer T. Hooghiemstra
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
E-mail: info@awbr.nl
Geeft dit nog niet voldoende resultaat dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie
die wordt ingericht door de stichting ‘Onderwijsgeschillen’.
Ons schoolbestuur is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een onafhankelijke
organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, beoordeelt en vervolgens het
bestuur adviseert. https://onderwijsgeschillen.nl/ Tel. 030-2809590. Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Zie ook: https://www.awbr.nl/ouderinformatie/klachten
Schorsing en verwijdering van een leerling
In heel bijzondere gevallen kan een leerling en ook een ouder geschorst worden voor een bepaalde tijd
en in heel extreme gevallen kan een leerling worden verwijderd van school. Het bestuur (of een daartoe
gevolmachtigde persoon) van een school is verantwoordelijk voor de procedure bij schorsing en
verwijdering.
Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn tot een verregaande strafmaatregel: schorsing. Voor de
veiligheid van medeleerlingen en/of personeel en voor een betere toekomst voor de leerling zelf kan
het wenselijk zijn dat er een andere school wordt gezocht. De school past dan de procedure
bij schorsing toe.
Aanleidingen voor een schorsingsbesluit kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

bedreiging door ouder(s)/verzorger(s);
herhaalde les-/ordeverstoringen;
wangedrag tegenover leerkrachten en /of medeleerlingen;
diefstal, beroving, afpersing;
bedreiging; geweldpleging;
gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden;
handel in drugs of gestolen goederen;
bezit van wapens of vuurwerk.

Hierbij gelden bij de volgende regels bij een externe schorsing: In geval van externe schorsing wordt de
leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd; Tenzij redelijke gronden zich
daartegen verzetten worden de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk van het incident en de maatregel
gemotiveerd op de hoogte gebracht. (Als de ouders niet te bereiken zijn, is het verwijderen uit de klas
en opvang elders nog een oplossing, we spreken dan van een interne schorsing); De maatregel kan
eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week
(5 schooldagen). In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig
mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s); De
ouder(s)/verzorger(s) worden zo spoedig mogelijk op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig; Van het incident en het gesprek
met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in
het leerlingendossier opgeslagen; Bij schorsing voor langer dan een dag moet de directeur van de
school de leerplichtambtenaar en de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in
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kennis stellen. De melding aan de Inspectie wordt gedaan via het Internet Schooldossier; De schorsing
kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De maatregel wordt na
toepassing geregistreerd in het incidenten registratiesysteem; De maatregel wordt na toepassing
schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag; Na de schorsingsperiode en gesprek met de ouders
(s)/verzorger(s) wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten; Een schorsing kan meerdere malen
voor dezelfde leerling worden toegepast als er sprake is van een nieuw incident; Zolang een leerling op
school is ingeschreven is de school verplicht de leerling onderwijs te geven. Dat kan ook betekenen dat
een leerling huiswerk mee naar huis krijgt. Tegen de schorsingsbeslissing staat beroep en bezwaar
open. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. De procedure bij
verwijdering kan plaatsvinden op grond van herhaalde en voortdurende gedragsproblemen waarbij
gebleken is dat meerdere schorsingen bijvoorbeeld niet het beoogde effect hebben, of een zeer
ernstige aangelegenheid, zoals geweld, ernstige ordeverstoringen en diefstal. Definitieve verwijdering
van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten, er geldt een resultaatsverplichting. Die andere school
kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel
een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband AmsterdamDiemen vereist. Onderwijsgeschillencommissie Als u het niet eens met de verwijdering van uw kind,
dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Onze school is op basis van de Wet
aangesloten bij deze commissie die valt onder de Stichting
Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) Deze commissie brengt op verzoek van ouders
binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Wanneer u als ouder bij het AWBR
schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen de verwijdering, dan moet het schoolbestuur het oordeel
van de commissie af wachten voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie
is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan ouders als aan de commissie aangeven wat het met
het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van
die afwijking in de beslissing vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden.
Voor het openbaar onderwijs is dat de bestuursrechter. Bij de rechter kan ook een spoedprocedure
worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. Verder kunnen aan deze commissie, naast
geschillen over verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra
ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief van een leerling
worden voorgelegd. Als er een leerling geschorst of verwijderd wordt, gaat dat volgens het
vastgestelde AWBR protocol ‘Schorsing en Verwijdering van leerlingen’. Dit protocol is een onderdeel
van het AWBR schoolveiligheidsplan. U kunt het schoolveiligheidsplan vinden op de website
van ons schoolbestuur: www.awbr.nl.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•

Medezeggenschapsraad

Ouders worden actief uitgenodigd om actief deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken. Dat kan
als activiteitenbegeleider, als ondersteuner bij projecten en excursies of als gastspreker. Dit gebeurt in
overleg en in samenwerking met de leerkracht.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Seizoensfeesten

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Als ouders financieel niet in de gelegenheid zijn om in de kosten voor school te voorzien dan kan er een
beroep worden gedaan op:
Scholierenvergoeding 2020-2021
De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor ouders van schoolgaande kinderen van
Amsterdammers met een laag inkomen. U moet de vergoeding eerst aanvragen. Daarna pas kunt u uw
kosten declareren. Kijk voor meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-jekans/scholierenvergoeding/hoe-werkt-scholierenvergoeding/
Voor school, sport en cultuur
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan
kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, sportkleding,
muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of huiswerkhulp kunt u de
scholierenvergoeding gebruiken.
Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds
Is de scholierenvergoeding niet voldoende voor alle onkosten? Dan kan een tussenpersoon
(bijvoorbeeld een leerkracht of hulpverlener) voor u een bijdrage aanvragen bij het Jeugdsportfonds of
het Jongerencultuurfonds. Kijk voor meer informatie op de website van
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind ziekmelden voor aanvang van de school via Parro.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen voor speciale gevallen verlof aanvragen bij de directie van de school en/of bureau
leerplicht. Zie voor mogelijke verlofredenen de link hierboven.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij zijn hard bezig om de tussentijdse resultaten een plek te geven binnen ons onderwijs. Behalve de
methodegebonden toetsen nemen wij ook de landelijke Cito toetsen af voor taal, rekenen en
begrijpend lezen. Wij volgen de afspraken die hierover stedelijk zijn gemaakt en vastgelegd in de
stedelijke toetsstandaard. Wij maken gebruik van het ParnasSys leerlingvolgsysteem.
In onze groepen 1-2 worden geen Citotoetsen afgenomen. Wel volgen wij de ontwikkeling van de
kinderen.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
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Centrale Eindtoets
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets
beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies,
informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is
doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er
nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan.
Afnamedata
De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april.
Toets inhoud
De eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen. Bij de Centrale Eindtoets wordt in Amsterdam
ook Wereldoriëntatie afgenomen. Zie voor verdere informatie over de Centrale
Eindtoets: https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-de-centraleeindtoets/

5.3

Schooladviezen

Kernpocedure (overgang PO/VO)
In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt
ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de
Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de
zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op
de website http://www.voschoolkeuze020.nl/home Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure
en Keuzegids downloaden. Informatie over VO-scholen Website van de VO-scholen Keuzegids 2020202119-2020 Open dagen VO-scholen https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
Let op! In schooljaar 2021-2022 heeft de Rembrandtparkschool nog geen schoolverlaters. Onze hoogste
groep is groep 5.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020 ?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t / havo

28,6%

havo

28,6%

havo / vwo

14,3%

vwo

28,6%
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5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Bewustzijn

Samenwerken

Veiligheid

Op De Rembrandtparkschool worden naast de kernvakken ook lessen in persoonsvorming gegeven. Die
staan in het reguliere onderwijs niet vaak op het programma. Die lessen hebben bij ons een vaste plek
in het curriculum.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In samenspraak met team en ouders zijn onze kernwaarden bepaald. Wij nemen tweemaal per
schooljaar de vragen lijsten van ZIEN! af. Kinderen en leerkrachten worden bevraagd op de sfeer in de
klas, autonomiebeleving, pestbeleving, pestgedrag en veiligheidsbeleving. N.a.v. de resultaten worden
er interventies gedaan, in overleg met de intern begeleider.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 13:45

13:45 - 18:30

Donderdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
Akros/Ludios, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Akros , in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Akros biedt verschillende contractvormen aan.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

29 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

Met instemming van de MR zijn de volgende marge/studiedagen vastgesteld voor schooljaar 20212022:
Vrijdag 13 september, vrijdag 15 oktober, maandag 10 januari, vrijdag 18 februari, maandag 21 maart
Halve lesdagen, leerlingen uit om 12:00, zijn vastgesteld op: vrijdag 3 december, vrijdag 24 december
en vrijdag 15 juli
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Marja Schouten (gastvrouw)

Dag(en)

Tijd(en)

ma t/m do

8:00- 15:00

Leerkrachten zijn voor ouders bereikbaar via Parro. Let op! Parro berichten worden in principe door
leerkrachten gelezen op hun werkdag(en). Voorkom uitgebreide inhoudelijke berichten, en maak indien
nodig een afspraak met de leerkracht voor een gesprek.
Het is niet wenselijk om, voor schooltijd, een (uitgebreid) gesprek met een leerkracht aan te gaan. Op
dat moment is daar geen tijd en aandacht voor.
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