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Woord vooraf 
 
Een basisschool kiezen voor uw kind is iets wat u met zorg doet. Uw kind 
zal ten slotte gemiddeld acht jaar op de basisschool leren en spelen met 
andere leerlingen. Daar wilt u een goed gevoel bij hebben.  
 
In deze schoolgids geven wij u een idee over hoe het dagelijks leven op 
Brede School Omnibus er uitziet. U vindt hierin de visie van onze school, 
de inhoud van ons onderwijs en nog een aantal praktische zaken. 
 
Deze gids is bedoeld voor ouders, waarvan de leerlingen al naar onze 
school gaan én voor ouders van toekomstige leerlingen. “Nieuwe” ouders 
nodigen wij van harte uit een bezoek aan onze school te brengen, zodat 
wij nog meer kunnen vertellen, sfeer kunnen laten proeven en ons mooie 
gebouw kunnen laten zien.  
 
Voor ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten is de schoolgids 
een nuttig naslagwerk, waarin staat hoe de school georganiseerd is. 
Wanneer kunt u bijvoorbeeld voor uw kind(eren) verlof aanvragen en hoe 
wordt er met traktaties omgegaan op onze school. Dit soort informatie 
vindt u ook in deze schoolgids.  
 
Mocht u informatie missen of mocht de informatie vragen bij u oproepen, 
laat het ons dan weten! In goed samenspel met u als ouder zijn wij 
voortdurend onze school aan het verbeteren, zodat uw kind een leerzame 
en leuke tijd heeft op onze school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van Brede School Omnibus, 
 
Frank Roël 
directeur 
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Dit is een belangrijk document! Als U dit niet kunt lezen meldt U zich dan 
alstublieft bij onze school.   
Wij vinden het heel belangrijk om met iedereen in contact te komen! 
 
This is a very important document. If you’re not able to read this, please 
contact anybody who’s working at our school. We like to have contact 
with all of you!!  
 

مكن مإذا كنت غير قادر على قراءة هذه الرسالة فالرجاء اإلتصال بالمدرسة في أقرب وقت   
 
 نود أن نتصل بكم في أقرب وقت ممكن

 

これは非常に重要な書類です。 

もしご理解が困難な場合は、本学の職員にお問い合わせ下さい。 

お問い合わせはいつでも受け付けておりますので、どうぞお気軽に

お声掛け下さい。 
 

此文件很重要。 您如看不懂，请和学校联系。 

能和您取得联系，我们觉得很重要。 
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1. Eerste kennismaking met de Omnibus 

 
Onze school maakt onderdeel uit van 
Onderwijsgroep Amstelland, een stichting voor 
RK en PC onderwijs die onderwijs verzorgt aan 
ruim 4000 leerlingen op 11 bijzondere 
basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de 
Amstel. 
 
Brede School Omnibus 
Brede School (BS) Omnibus is een kleine 
basisschool in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen. Een brede 
school is een samenwerkingsverband tussen organisaties op het gebied 
van onderwijs en kinderopvang. Doel van de samenwerking is de 
ontwikkelingskansen van opgroeiende leerlingen te vergroten.  
 
De Omnibus vormt samen met Kinderdagverblijf  ’t Stoeltje 
(Kindercentrum De Stoel) en BSO De StoelBus (Kindercentrum De Stoel) 
Brede School Omnibus. Deze organisaties delen samen het gebouw en 
werken ook inhoudelijk samen aan een doorgaande lijn. U kunt dus ook 
gebruik maken van voor- en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw. 
Zowel het kinderdagverblijf als de BSO vallen onder Kindercentrum ‘De 
Stoel’. BS Omnibus is samen met haar partners gehuisvest in een in 2007 
vernieuwd en uitgebreid gebouw. 
 
De oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR) zijn zeer actief 
op onze school. Zij helpen onder andere bij het organiseren van de 
feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest, 
maar denken ook actief mee in het verbeteren van de school en het 
ontwikkelen van beleid.  
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2.Visie van de Omnibus 

 
 
In de Nederlandse samenleving leven veel culturen en geloven in vrijheid 
naast elkaar. Ook in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen, waar de 
Omnibus staat. De leerlingen op onze school zijn leerlingen uit de buurt. 
Zij hebben verschillende achtergronden. Wij willen hen allemaal maximaal 
mogelijkheden tot ontwikkeling bieden en hen prikkelen nieuwsgierig te 
zijn en te leren door te ontdekken. 
 
Leerlingen in Nederland krijgen op jonge leeftijd te maken met veel 
keuzemogelijkheden. Zij worden ongeacht hun achtergrond steeds meer 
beïnvloed door technische vernieuwingen, media en personen om hen 
heen. Ook hebben veel ouders een druk bestaan, waarbij zij voor hun 
leerlingen gebruik maken van opvang. In deze omgeving is de Omnibus 
een school, die niet alleen kwalitatief goed en uitdagend onderwijs biedt 
en inspeelt op vernieuwingen, maar ook bijdraagt aan de opvoeding en 
vorming van leerlingen.  
 
In samenwerking met de partners van de brede school leren wij de 
leerlingen in deze drukke moderne wereld door middel van rust, 
regelmaat en duidelijkheid overzicht te houden. Het ontwikkelen van een 
eigen verantwoordelijkheid en het besef van de consequenties bij 
gemaakte keuzes horen hierbij. 
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3. Omnibus werkt met systeemaanpak naar resultaat 

Onze school zet zich in voor optimale ontwikkelvoorwaarden voor 
kinderen, met behulp van een integrale systeemaanpak. In onze visie is dit 
de sleutel tot groei, voor zowel de kinderen en hun gezinnen als het team 
binnen de school. Wij creëren een gemeenschap die gekenmerkt wordt 
door veiligheid, betrokkenheid, ondersteuning op maat en maximalisering 
van leerrendement op ieders eigen niveau. Talent krijgt kansen en 
stimulans; achterstanden worden voortvarend aangepakt. De school 
draagt bij aan een succesvolle toekomst, met aandacht voor cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling en cultureel-maatschappelijke vorming. 
Wij zien diversiteit als rijkdom, mits in de sfeer van respect, interesse en 
uitwisseling zoals wij die waarborgen. 
 

1. Didactische aanbod is helder, op maat en doelgericht. 

De populatie op de Omnibus is zeer gevarieerd en multicultureel. Jaarlijks 
maakt de school een doelgroepenanalyse. Onder andere op basis daarvan 
worden lesinhoud en instructies aangepast aan de verschillen in 
leervermogen en leerstijl van leerlingen. Kennis van leeropbrengsten, 
leerlijnen en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn leidend. Er 
vindt continu aansturing en begeleiding plaats op de werkhouding, het 
leren studeren en de intrinsieke motivatie van de leerling. Leerkrachten 
zijn geschoold in de achterliggende pedagogische principes en sturen aan 
op succeservaringen en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. 
Leerkrachten passen methoden toe met wetenschappelijke bewezen hoge 
impact. De school werkt met concrete leerlijnen voor leerlingen die het 
Nederlands niet als eerste taal spreken. Er zijn voor hen goed opgestelde 
ontwikkelingsperspectieven, waarin einddoelen geformuleerd zijn. De 
school heeft voldoende menskracht en materiaal om kinderen met een 
taalachterstand te begeleiden. Door de dag heen wordt telkens aan 
woordenschatverbreding en leesbevordering gewerkt. Alle afspraken 
worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld en verwerkt in het Kompas.  
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2. Continue groei en reflectie van leerkrachten wordt 

verwacht en gefaciliteerd 

Het hele jaar staat in het teken van professionalisering. Leerkrachten 
werken en denken op een HBO+ niveau. Teamvergaderingen en 
studiedagen zijn uitsluitend inhoudelijk. Analyses, evaluaties en inbreng 
van verbetermogelijkheden kenmerken de inhoudelijke agenda. 
Leerkrachten en IB zijn competent om toetsgegevens van het 
leerlingvolgsysteem te analyseren en daaruit conclusies te trekken. Er zijn 
meerdere vakspecialisten op school die de inhoudelijke ontwikkelingen 
voeden, vormgeven en ter discussie stellen. Het gehele team ondersteunt 
elkaar bij het zichzelf verbeteren, waarbij vijf kernwoorden leidend zijn: 
onderling vertrouwen, kennis opdoen, delen met elkaar, wederkerigheid 
en communicatie. Klassenbezoeken door directie en collegiale 
consultaties inclusief nagesprekken helpen de leerkracht pedagogische- 
en didactische inzichten te verwerven en vaardigheden te vergroten.  

3. Ouders worden actief betrokken bij school voor optimale 

leervoorwaarden 

Samenwerking met ouders is essentieel voor optimale 
ontwikkelingskansen voor kinderen. De ouderbetrokkenheid wordt 
gestimuleerd met koffieochtenden en live enquêtes. De school maakt aan 
nieuwe ouders duidelijk wat zij van hen verwacht en wat zij van de school 
mogen verwachten. Ouders helpen elkaar. Er is een uitgebreid 
vrijwilligersteam voor de uitleen van schoolbibliotheekboeken, educatieve 
of recreatieve uitjes, de kledingmarkt en jaarfeesten. De TSO-vrijwilligers 
bestaan uit ouders van de school, soms aangevuld met oud-ouders of 
andere betrokken mensen. In de gang hangt een oudercontactbord, 
waarop ouders hun (vrijwillige en persoonlijke) hulp aan andere ouders 
aanbieden. De school heeft een laagdrempelige goede ingang voor hulp 
bij leer- of opvoedkundige en/of sociaal-maatschappelijke problemen 
door specialisten. Benodigde ondersteuning wordt door volwassenen 
(ouders, leerkrachten en specialisten) als team georganiseerd rondom het 
kind. De 15 minuten durende ontwikkelgesprekken vinden vanaf groep 
vijf plaats met de leerling erbij. Tijdens deze gesprekken worden doelen 
afgesproken. Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid van de leerling 
en zijn ouder(s) op het leerproces.  
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Concreet versterken wij met de volgende speerpunten de komende jaren 
onze school: 
 

Betrokkenheid en participatie van ouders 

 Ouderkamer 

 Verteltassen project (dit wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 3, 
Leren op de Omnibus) 

 Oudervereniging 

 Hulp bij uitstapjes 

 Goede communicatie: algemene nieuwsbrief, website, briefje bij de 
deur, email, agenda onderbouw 

 Goede ouder-contacten (ouderkamer, contactavonden en 
huisbezoeken)  

 

Wij bieden ontwikkelingskansen 

 Directe instructiemodel 

 Groepsplannen 

 Klassenmanagement (stoplicht/gedragscodeblokje) 

 Coöperatief leren 

 Leerling Volg Systeem van Cito, observatie en registratiesysteem 
“KIJK” 

 Verteltassen project 

 VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

 Intern zorgteam bredeschool 

 De Vreedzame School  

 We waarborgen doorgaande leerlijnen binnen ons onderwijs 
waardoor leerlingen ieder leerjaar doorbouwen op waar ze het 
vorige leerjaar geëindigd zijn. 

 

Wij zorgen voor het welzijn 

 Gezond beleid 

 Vreedzame school 

 Jump-In activiteiten 

 Gericht spel tijdens pauze 

 Trammelant in tandenland (1-4) 
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 GGD 

 Sportdag / activiteiten 

 Jap (buitenschoolse sportactiviteiten) 

 Luizencontrole 
 

Uitdagen om nieuwsgierig te zijn 

 Interessante thema’s die prikkelen 

 Leskisten van NME (Natuur en Milieu Educatie) 

 Technieklessen en techniek ontdekdozen 

 Excursies 

 Project 

 Plusklas 

 Verteltas 

 Filosofie, praat en vraag 

 Schooltuinen 
 

Leerlingen leren verantwoording te nemen voor eigen ontwikkeling 

 Ontwikkeldoelen/gesprekken 

 Weektaak 

 Zelfstandig werken 

 Huiswerk 

 Eigen leerdoelen stellen 

 De Vreedzame School (taken) 

 Diverse werkvormen 
 

Leren eigen keuzes maken met respect voor elkaar. 

 De Vreedzame School 

 Zelfstandig werken, weektaak 

 Taken in de klas 

 

Groepen 1 en 2 

Voor de groepen 1 en 2 hebben we bewust gekozen voor het werken in 
heterogene groepen. Dat wil zeggen dat de jongste leerlingen (groep 1) en 
de oudere leerlingen (groep 2) samen in één lokaal spelen en werken. Ze 
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kunnen elkaar helpen en veel van elkaar leren. De leerkracht kan de 
leerlingen gedurende twee jaar goed volgen in hun ontwikkeling. 
 
Om een nieuwe leerling goed te leren kennen bezoekt de leerkracht 
ongeveer 8 weken na de start de nieuwe leerling thuis. In een gesprekje 
met de ouder(s) wordt uitleg gegeven over de instaptoets die door de 
leerling bij de start op school is gemaakt. 
 
Het leren in de groepen 1 en 2 gebeurt vooral door het spelen in hoeken 
en met ontdektafels, in de vertelkring, door voorlezen uit prentenboeken. 
Verder worden liedjes en versjes geleerd, er wordt gewerkt met 
ontwikkelingsmateriaal en voor projecten wordt materiaal gehuurd en 
geleend van de bibliotheek, de GGD en Natuur en Milieu Educatie van de 
gemeente Amstelveen. Ook bezoeken de leerlingen musea, muziek- en 
dansschool of andere educatieve culturele instellingen. 
 
De leerstof wordt verdeeld in thema’s en projecten. Voorbeelden hiervan 
zijn onder andere : Sinterklaas, vriendjes maken, boodschappen doen. 
Binnen de thema’s is er ruimte voor afwisselende activiteiten, die meestal 
in de kring gestart worden. Veel ideeën voor de uitwerking komen onder 
andere  uit de methode Kleuterplein en andere projecten speciaal voor 
het jonge kind. Binnen de thema’s is een scheiding tussen de leergebieden 
aan te brengen. 
  
Tijdens het werken met een thema zijn de leerlingen onder andere bezig 
met taalontwikkeling, fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, natuur en milieu. 
 
In de speelzaal in de school krijgen de leerlingenbewegingsonderwijs. 
Dagelijks gaan de leerlingen ook buiten spelen. Daar mogen ze vrij spelen 
met buitenspelmaterialen. 
 
Aan de kinderen van groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die 
voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Er 
wordt gebruik gemaakt van de methode Schrijfatelier. In het tweede deel 
van het schooljaar werken de leerlingen van groep 2 een aantal dagdelen 
samen aan groepsvorming en om hen nog verder voor te bereiden op 
groep 3. 
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Rapporten in groep 1 en 2 

De leerlingen van groep 1 krijgen nog geen rapport. De leerkracht doet 
een huisbezoek, ongeveer 8 weken na de start op school. Ouders worden 
ook uitgenodigd voor de 15 minutengesprekken om dan door de 
leerkracht(en) geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun 
kind. In groep 2 ontvangen de leerlingen twee rapporten, namelijk in 
maart en juni/juli. 
 

Observatie-instrument ‘Kijk’ 

De leerlingen in de hele brede school worden geobserveerd aan de hand 
van observatie-instrument ‘Kijk’. In de peuteropvang, in het kinder-
dagverblijf en de groepen 1 tot en met 3 van school is dit een digitale 
observatielijst, die zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgt. Vanaf groep 4 tot en met 
groep 8 en in de buitenschoolse opvang wordt: ‘Kijk’ gebruikt voor het 
volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
Observatie-instrument ‘Kijk’ wordt drie keer per jaar door de 
groepsleerkracht ingevuld. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een 
vragenlijst in. 
 

Toetsen groepen 1 en 2 

Halverwege groep 2 en aan het eind van groep 2 maken de leerlingen de 
CITO toetsen uit het leerlingenvolgsysteem op de vakgebieden rekenen en 
taal. De resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van CITO 
vindt u terug op het rapport van uw kind en worden besproken in de 15 
minutengesprekken. 
 
Wanneer op grond van het leerlingvolgsysteem in maart/april vermoed 
wordt dat een leerling uit groep 2 (ernstige) problemen zal ondervinden in 
groep 3, stellen we de ouders hiervan op de hoogte. Vervolgens volgen 
we de maanden erop nauwlettend de ontwikkeling van het kind. Met de 
verkregen informatie gaan we opnieuw in gesprek met de ouders. Na dat 
gesprek wordt intern uiterlijk in juni een besluit genomen over het 
schoolvervolg. We streven naar een besluit dat door alle betrokkenen 
gedragen wordt.  
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Aan het eind van groep 7 zal op grond van ons leerlingvolgsysteem en 
observaties van de leerkrachten een voorlopig schooladvies gegeven 
worden met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke 
schooladvies in groep 8 (januari/februari) is bindend en bedoeld voor de 
school waar u uw kind wilt gaan aanmelden.  
 

Leerstofaanbod groepen 3 tot en met 8 

 

Lezen 

In groep 3 beginnen wij met leren lezen met de methode ‘Veilig leren 
lezen’ en de bij deze methode behorende software. In groep 3 wordt drie 
keer per jaar het protocol ‘Dyslexie en leesproblemen’ afgenomen. 
 
Voor technisch lezen wordt in groep 4 tot en met 8 de methode 
‘Estafette’ gebruikt.  
 
Vanaf groep 4 komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en 
studerend lezen. Hiervoor wordt in de groepen 4 t/m 8 de methode 
‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Daarnaast wordt vanaf groep 5 ook de methode 
Blits gebruikt voor studerend lezen en informatieverwerking.  
 
De Omnibus besteedt veel aandacht aan leesbeleving. Dit gebeurt onder 
andere  door een intensieve samenwerking met de bibliotheek te 
Amstelveen. In schooljaar 2014-2015 is, in samenwerking met de 
openbare bibliotheek, een professionele schoolbibliotheek opgezet. Dat 
betekent onder andere dat er een blijvend actueel aanbod aan 
leesboeken is dat aansluit bij de interesses van de leerlingen. De 
Kinderboekenweek in oktober en de Nationale Voorleesdagen in januari 
krijgen veel aandacht.  
 
Voor de leerlingen vanaf de peuterleeftijd tot ongeveer 9 jaar zijn er 
Verteltassen, die door de leerlingen geleend kunnen worden om thuis 
door de ouders voorgelezen te worden. 
 
De oudervereniging organiseert twee keer per jaar een tweedehands 
kinderboekenmarkt voor alle leerlingen. 
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Nederlandse taal 

In de Omnibus wordt gewerkt in een doorgaande lijn met betrekking tot 
taalonderwijs. Kinderdagverblijf ’t Stoeltje gebruikt in de peutereducatie 
naast het reguliere aanbod van het kinderdagverblijf de taalmethode ‘Puk 
en Ko’. Groepen 1 en 2 werken aansluitend met de taalmethode 
‘Kleuterplein’. Groep 3 werkt met de taal- en  leesmethode ‘Veilig Leren 
Lezen’. Vanaf groep 4 wordt gestart met de taalmethode ‘Taalverhaal’ 
voor taal, spelling en woordenschat. 
 
De methode‘ Taalverhaal’ leent zich uitstekend om te differentiëren in 
niveaus. Daarnaast beschikt de methode over aanvullende software en 
een digitale boekversie voor gebruik op het smartbord. Voor snelle 
leerlingen zijn er extra aanvullende materialen in de school aanwezig. 
 

Rekenen 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 werken met de methode ‘De wereld 
in getallen’. Dit is een realistische rekenmethode. Dit wil zeggen dat de 
methode uitgaat van het dagelijks leven, en niet alleen maar rijtjes 
sommen bevat. In realistische rekenmethoden wordt naast ‘regulier’ 
rekenen veel aandacht besteed aan handig rekenen, schattend rekenen, 
getallenlijnen, tabellen en grafieken, meten, tijd en geld. Voor snelle 
leerlingen zijn er extra aanvullende materialen in de school aanwezig. 
 
De leerlingen in groep 1 en 2 werken met voorbereidend rekenen. Dit 
wordt ook aangeboden met de methode ‘Wereld in getallen’. In groep 2 
leren de leerlingen optellen en aftrekken tot 20. In groep 3 wordt kennis 
gemaakt met andere begrippen, zoals klokkijken (hele en halve uren). In 
groep 4 wordt gerekend tot 100.De leerlingen leren de tafels van 
vermenigvuldiging van 1 t/m 10. Vanaf groep 5 beginnen de leerlingen 
met delen en vermenigvuldigen. Er wordt een begin gemaakt met het 
metriek stelsel (meters, liters, kilogrammen, enz.). Er wordt gerekend tot 
1000 en de getallen tot 10.000 worden verkend. 
 
In groep 6 wordt gewerkt met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen. De leerlingen krijgen breuken, kommagetallen, cijferend optellen, 
aftrekken en vermenigvuldigen. In groep 7 worden de breuken steeds 
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moeilijker. De leerlingen leren Romeinse cijfers kennen, maken kennis 
met procenten, verhoudingen, deelsommen en staartdelingen. In groep 8 
leren de leerlingen rekenvaardigheden toepassen in onder andere  
grafieken, redactiesommen en rekenprojecten. 
 

Schrijven 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 werken met de methode ‘Schrijven 
in de basisschool’. De groepen 1 en 2 beginnen met voorbereidende 
schrijfoefeningen die horen bij de methode ‘Schrijfatelier’. De leerlingen 
van groep 3 gaan door in de methode met het leren schrijven van letters 
en losse woordjes. Aan het eind van het jaar worden de woordjes aan 
elkaar geschreven, lopend schrift. In groep 4 leren de leerlingen de 
hoofdletters.  

 

Aardrijkskunde 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken met de methode en 
bijbehorende software van ‘Argus Clou’. Zij maken daarbij gebruik van 
schooltelevisie.  
 

Geschiedenis  

De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 werken met de methode ‘Een 
zee van tijd’ en maken daarbij gebruik van schooltelevisie. 
 

Natuur en milieueducatie 

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 werken voor natuur en 
milieueducatie met de methode ‘Leefwereld’ en schooltelevisie. Naast de 
methode wordt er ook projectmatig gewerkt aan natuur en 
milieueducatie. Er worden ieder schooljaar leskisten gehuurd bij Natuur 
en Milieu Educatie Amstelveen om onderzoekend en ook buiten te leren 
over natuur en milieu. De Omnibus heeft in 2009 zelf leskisten 
aangeschaft, die gebruikt worden ter ondersteuning van het werken met 
de methode. Er is onder andere  de kist met het Kabouterpad, de 
Waterkist en de Weerkist. 
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Techniek 

Ook het vak techniek wordt aangeboden met behulp van de methode 
‘Leefwereld’, daarnaast heeft iedere groep werkbladen, materialen en 
leskisten op niveau waarmee technieklessen gegeven worden in 
combinatie met handvaardigheid of natuur.  
Ontdekkend leren door zelf uitproberen en doen speelt bij natuur en 
milieu educatie en techniekonderwijs een belangrijke rol.  
De Omnibus is een VTB school (Verbreding Techniek Basisonderwijs), dat 
wil zeggen dat de school een techniekcoördinator en techniekwerkgroep 
heeft en in de periode 2008-2011 gesubsidieerd werd om het 
techniekonderwijs extra te stimuleren. In 2010 is het techniekonderwijs 
door de subsidiegever beoordeeld als zijnde op gevorderd niveau. 
 

Bewegingsonderwijs 

De groepen 1 en 2 ontwikkelen hun grove en 
fijne motoriek door middel van 
bewegingslessen. Er worden regelmatig 
spellen gedaan en er wordt gedanst. Deze 
lessen worden gegeven door de eigen 
leerkracht in de speelzaal in de school. 
 
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen 
naast bewegingslessen ook eenmaal in de 
week gymnastiekles van de eigen groepsleerkracht in het speellokaal in de 
school. Voor alle spel- en gymnastieklessen heeft uw kind gymschoentjes 
nodig met lichtgekleurde zolen. U kunt de gymschoentjes voor de 
leerlingen 1 en 2 inleveren bij de leerkracht. De leerlingen krijgen van 
school een polo om in te gymmen. Deze wordt op school gewassen. 
 
De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben twee maal per week gymles, 
op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag krijgen de leerlingen gymnastiek van de 
groepskleerkrachten en op vrijdag van de gymnastiekleerkracht.  Alle 
leerlingen krijgen les in de gymnastiekzaal aan het schoolplein, waar 
gymschoenen verplicht zijn. De gymschoenen mogen niet buiten 
gedragen worden en ze moeten lichtgekleurde hebben. 
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Vanaf groep 3 is aparte gymkleding verplicht. De leerlingen nemen de 
kleding na elke les mee naar huis om alles te laten wassen!  
 
Na de gymles zijn de leerlingen niet verplicht te douchen. De leerlingen 
kunnen er wel voor kiezen om te douchen. Bij het douchen is het 
verstandig om badslippers aan te doen om zwemmerseczeem te 
voorkomen.  
 
Als uw kind om wat voor reden dan ook niet aan de gymles mag 
meedoen, wilt u dit dan schriftelijk bij de leerkracht melden. 
 

Catechese en geestelijke stromingen (Godsdienst) 

In Nederland krijgen kinderen op jonge leeftijd al te maken met veel 
keuzemogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen keuzes 
maken met respect voor anderen. Het programma van De Vreedzame 
School draagt in grote mate hiertoe bij. In het kader van ons onderwijs 
Geestelijke Stromingen besteden we aandacht aan de christelijke 
feestdagen, zoals Kerst en Pasen en aan de feesten van de andere 
wereldgodsdiensten. In de bovenbouw wordt ook inhoudelijk gekeken 
naar de rol van verschillende religies in politiek en maatschappij. Daarbij 
zoeken we naar de overeenkomsten tussen de religies.  
 

Burgerschapsvorming 

Burgerschapsvorming heeft alles te maken met de huidige pluriforme 
wereld en de manier waarop mensen daarin met elkaar omgaan. Lessen 
Burgerschap worden op de Omnibus gegeven in combinatie met 
Godsdienst en de methoden voor Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sociaal-
emotionele Ontwikkeling en De Vreedzame School. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Samen met de BSO en het KDV werken wij aan democratisch burgerschap 
en hebben wij de methode De Vreedzame School geïntroduceerd. Het is 
belangrijk om van jongs af aan al te leren hoe je goed met elkaar om kunt 
gaan waarbij respect en acceptatie een grote rol spelen. De Omnibus is 
een oefenplaats, goed burgerschap kun je leren! Speciaal getrainde 
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leerlingen (de mediatoren) surveilleren tijdens de pauzes en bemiddelen 
bij onenigheden tussen andere leerlingen. 
 
In de peutereducatie, het kinderdagverblijf, school en buitenschoolse 
opvang wordt in een doorgaande lijn gewerkt met het observatie-
instrument ‘Kijk’, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen gevolgd en vastgelegd wordt. 
  

Toetsen 

In de groepen 3 t/m 8 worden de leerlingen op geregelde tijden getoetst, 
onder andere  op de volgende onderdelen: rekenen en wiskunde, 
begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De leerlingen van groep 8 
maken de CITO eindtoets in april.  
 
Met behulp van de AVI-toetsen en DMT kaarten volgen wij de 
leesontwikkeling van de leerlingen op school. Een goede leesvaardigheid 
is noodzakelijk voor alle schoolvakken. Het niveau wordt bepaald door de 
tijd die de leerlingen nodig hebben om de kaart te lezen en het aantal 
woorden dat correct wordt gelezen.  
 

Computergebruik 

Computers zijn een belangrijk hulpmiddel op de Omnibus. De leerlingen 
leren al vroeg met de computer omgaan. Voor elke groep zijn er minimaal 
twee computers beschikbaar in het lokaal of net er buiten. Daarnaast zijn 
er 25 laptops aanwezig voor draadloos gebruik in de groep. Voor elk 
niveau zijn er educatieve computerprogramma’s. In alle groepen zijn 
digitale schoolborden aanwezig. 
 
Leerlingen in de groepen 1 en 2 oefenen met educatieve programma’s die 
aansluiten op voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. In de andere 
groepen maken we gebruik van programma’s, die aansluiten bij de 
methoden die worden gebruikt, mogelijkheden bieden voor herhaling van 
stof dan wel extra uitdaging bieden.  
 
De computer is niet alleen een manier om lesstof tot je te nemen. Het 
gebruik van de computer en de programma’s zijn zelf vaak lesstof. De 
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leerlingen krijgen vanaf groep 4 les in het werken op de computer. Zij 
maken bijvoorbeeld een spreekbeurt met behulp van een Powerpoint 
presentatie. In de groepen 5 t/m 8 is er een internetprotocol, dat aan het 
begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken. 
 

Internetprotocol 

Onderstaande gedragsregels zijn vanuit de leerling geschreven, zodat wij 
het maximale er aan doen om hen te leren op een verstandige wijze om te 
gaan met internet. 
 
1. Ik mag alleen internetten als ik daarvoor toestemming krijg van de 

meester/juf. 
2. Ik geef nooit persoonlijke informatie door op het internet, 

bijvoorbeeld mijn naam, adres en telefoonnummer. 
3. De naam, adresgegevens en het telefoonnummer van de school en 

thuis mag ik alleen doorgeven met toestemming van de 
leerkracht/mijn ouders. 

4. Ik maak nooit een afspraakje met iemand die ik op internet heb 
ontmoet. 

5. Ik antwoord niet op een email die onprettig is. Ik vertel het meteen 
aan mijn juf/meester, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 

6. Ik zoek op school nooit sites op die te maken hebben met seks, drugs 
of geweld. Alléén na toestemming van de leerkracht. 

7. Wat ik op de computer typ mag altijd gelezen worden door een 
leerkracht. 

8. Ik gebruik geen rare of lelijke woorden als ik een email verstuur. 
9. Ik vertel meteen aan de leerkracht wanneer ik informatie zie waardoor 

ik me niet prettig voel. 
10. Op school is het gebruik van sociale media niet toegestaan. 
 

Mobiele telefoon 

Het is toegestaan om uw kind een mobiele telefoon mee naar school te 
geven uit oogpunt van veiligheid. Uw kind kan dan bijvoorbeeld even kort 
voor schooltijd melden dat het veilig is aangekomen. Overdag tussen 8:45 
en 15:15 uur, dus ook tijdens de pauzes en het overblijven op de Tussen 
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Schoolse Opvang (TSO), moet de telefoon volledig zijn uitgeschakeld (dus 
niet op stand-by of still).  
 
Wanneer er overdag iets aan de hand is dan gebruiken we de vaste lijn 
van de school: 020 – 641 9271. Kinderen die ervoor kiezen om de mobiele 
telefoon toch overdag in te schakelen, moeten hun telefoon aan de 
directeur in bewaring geven. Na één week kunnen ze dan de telefoon, 
samen met een van de ouders, weer ophalen bij de directeur.   
 
Wij adviseren u als ouder om regelmatig het berichtenverkeer en de 
contacten op de telefoon van uw kind te controleren. Op die manier 
kunnen we gezamenlijk voorkomen dat er ongewenste of pesterige 
berichten worden rondgestuurd.   
 
Mobiele telefoons mogen in bewaring worden gegeven aan de leerkracht. 
Een mobiele telefoon meenemen naar school is voor eigen risico. De 
school draagt geen verantwoordelijkheid bij verlies of schade.  
 

Zelfstandig werken 

In alle groepen op de Omnibus wordt gewerkt aan zelfstandig werken. 
Binnen ons instructiemodel is daar tijd voor opgenomen. Zo leren zij taken 
te plannen, keuzes te maken en te reflecteren op hun werk.  
 

Rapporten 

Om de ouders op de hoogte te houden van het functioneren en van de 
vorderingen van hun kind, geven we in de groepen 3 t/m 8 driemaal per 
jaar een rapport mee. De leerlingen van groep 2 krijgen twee keer een 
rapport. In november en maart worden alle ouders opgeroepen voor een 
15-minuten-gesprek.  
 
De leerkracht van groep 8 houdt aparte gesprekken met ouders en 
leerlingen in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 

Kunst en cultuur 

Naast het reguliere lesprogramma organiseren wij activiteiten op het 
gebied van kunst en cultuur. De leerlingen bezoeken de bibliotheek, gaan 
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naar een museum of bezoeken muziek- en theatervoorstellingen. Ieder 
jaar worden er ook workshops of voorstellingen op de school zelf 
gegeven.  
 

Schooltelevisie 

We kijken in de groepen naar programma’s van de Nederlandse 
Onderwijstelevisie (NOT). Deze programma’s ondersteunen ons 
lesprogramma. 
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4. Kwaliteitsverbetering als standaard 

 
De Omnibus werkt met eigentijdse methoden die voldoen aan de eisen 
van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie voor het Onderwijs. 
Daarnaast wordt in alle groepen gewerkt met het CITO 
leerlingvolgsysteem. Via zelfevaluatie worden twee maal per jaar de 
resultaten uit het leerlingvolgsysteem geanalyseerd en in het team 
besproken om tot verbetering van resultaten van onderwijs en 
ondersteuning te komen. 
 
Zowel personeel, leerlingen (groepen 5 t/m 8) als ouders worden eens in 
de drie jaar gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. 
Nieuwe leerkrachten en leerkrachten die hier behoefte aan hebben 
worden begeleid door een coach. De school werkt met de methode 
Kwaliteit in Kaart, een integraal kwaliteitsmeetinstrument, om 
voortdurend onderdelen van de school door te lichten en te verbeteren.  
 
De directeur legt minimaal vier keer per schooljaar verantwoording af aan 
het College van Bestuur van Onderwijsgroep Amstelland voor het 
gevoerde beleid en de onderwijskwaliteit van de school.  
 
De Medezeggenschapsraad, de Inspectie van het Onderwijs en het College 
van bestuur worden gezien als partners, die meedenken in het proces van 
permanente verbetering van de school. Op deze wijze denken wij de 
school voortdurend te verbeteren en kijken wij kritisch naar het eigen 
functioneren. 
 

Leerlingvolgsysteem 

 
Een goed leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk de leerlingen optimaal 
te begeleiden in hun (leer)ontwikkeling en snel te herleiden wanneer er 
veranderingen plaatsvinden in de ontwikkeling. Tweemaal per jaar 
worden de vorderingen van alle leerlingen op het gebied van spelling, 
begrijpend lezen, en rekenen en wiskunde getoetst met landelijk 
genormeerde toetsen ontwikkeld door CITO. Daarnaast worden ook 
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methode-gebonden toetsen afgenomen. Van beide soorten toetsen krijgt 
u de resultaten te zien in het rapport. 
 
De resultaten van al deze toetsen worden geanalyseerd door de 
leerkrachten en besproken met de interne begeleider. Deze heeft als taak 
alle ondersteuning voor de leerlingen te coördineren, de leerkrachten te 
adviseren en eventuele extra ondersteuning te evalueren. Zo houden we 
de ontwikkelingen van elke leerling zo goed mogelijk in de gaten.  
 

Leerkrachten 

Op onze school werken enthousiaste, ervaren leerkrachten. Tijdens de 
lesuren werken ze intensief met uw kind(eren). Na lestijd praten 
teamleden over de leerlingen en de lesstof, over onderwijskundige zaken 
en te maken afspraken. Daarnaast werken zij aan schooltaken, zoals de 
voorbereiding van onder andere de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, 
het brede schoolproject en de inhoudelijke ontwikkeling van het 
onderwijs en de organisatie van de school. 
 
Alle leerkrachten volgen regelmatig scholing, streven naar het kijken bij 
elkaar in de groepen (collegiale consultatie) en krijgen begeleiding en 
coaching om zichzelf en het onderwijs inhoudelijk te kunnen verbeteren. 
 

Vervanging leerkrachten 

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt altijd eerst geprobeerd 
een vervang(st)er te vinden. Als dit niet lukt, worden de leerlingen in 
kleine groepjes verdeeld over de andere groepen. Wanneer dat niet 
mogelijk is zal er besloten worden de leerlingen vrij te geven, maar dit 
zullen we alleen in uiterste nood en in overleg met de ouders doen. 
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5. Ondersteuning voor leerlingen 

 
Leerlingen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn gezond en nieuwsgierig en 
willen van alles weten en leren. Dit gaat niet altijd vanzelf en op school 
bieden we in dat geval hulp aan. Soms vormen gedrag, prestaties in de 
klas of uitslagen van een bepaalde toets aanleiding om extra 
ondersteuning te bieden. 
 
Er wordt dan door de groepsleerkracht een groepshandelingsplan of 
individueel handelingsplan opgesteld, daarin staat wat er extra moet 
gebeuren. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Vaak is het voldoende als de leerkracht van de eigen groep aan het werk 
gaat met het kind. Soms is hulp nodig van een ambulant begeleider, een 
leerkracht die speciaal is opgeleid om leerlingen extra ondersteuning te 
bieden. Zij kan in de groep of daar buiten extra ondersteuning bieden. 
 
De interne begeleider voert met regelmaat gesprekken met de 
leerkrachten over de voortgang van de leerlingen op elk ontwikkelgebied. 
Leerlingen met ondersteuningsbehoeften worden in deze gesprekken 
expliciet besproken. Ondanks extra hulp lukt het soms voor een leerling 
niet om het basisniveau van een bepaalde groep te bereiken, terwijl wel 
blijkt dat het kind leerbaar is. Soms moeten we de ouders van de 
betreffende leerling dan adviseren diezelfde groep nog een keer over te 
doen. Daarmee hopen we dat een kind de basisschool goed en plezierig 
kan afronden. 
 
Het kan ook gebeuren dat een bepaalde leerling een aangepast 
programma, ofwel een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) 
aangeboden krijgt voor een of meerdere vakken. Dit betekent dat de 
leerling voor dat vak het eindniveau van groep 8 niet zal behalen. 
Natuurlijk wordt het ontwikkelingsperspectief met de ouders van het kind 
besproken en de afspraken worden vastgelegd. 
 
Als blijkt dat een leerling – ondanks alle extra ondersteuning op school – 
toch grote problemen blijft houden, wordt de hulp van Onderwijs Advies 
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of een andere onderwijsondersteunende instantie ingeroepen. Wij vragen 
hiervoor altijd toestemming aan de ouders. Een medewerker van 
Onderwijs Advies kan dan een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Aan de 
hand van de uitslag wordt verder gekeken wat de mogelijkheden op de 
eigen school zijn, een andere basisschool of dat er verwijzing naar een 
speciale school voor basisonderwijs nodig is. 
 

Wat is passend onderwijs? 

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om 
zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op 
school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een 
speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; leerlingen 
zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband 
maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen 
onderwijs krijgen dat bij hen past. Dit wordt beschreven in het 
‘ondersteuningsplan’.  
Het samenwerkingsverband van de scholen in Aalsmeer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn, heet Amstelronde passend onderwijs. Per 1 
augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. 
 

Hoe werkt passend onderwijs? 

Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband vorm, krijgen 
geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra  
ondersteuning nodig hebben. De samenwerkende scholen hebben  een 
ondersteuningsplan om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend 
onderwijs krijgt. De bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan 
wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze ondersteuning op maat 
kunnen organiseren. 
 

Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege 
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een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor 
leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs 
natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat 
er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. 
 

Wat is de zorgplicht? 

Schoolbesturen kregen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent 
dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen 
ingeschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De 
school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst 
proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat 
de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Als de school 
aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de 
school zorgen dat daar ook een passende plek is. Met de inwerkingtreding 
van passend onderwijs heeft de verwijzende school die 
verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met u 
overlegt welke school passend is voor uw kind.  
 
De basisschool moet duidelijk kunnen maken wat het beleid is met 
betrekking tot toelating en opvang van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. Scholen moeten in voorkomende gevallen uit 
kunnen leggen waarom zij een leerling met een bepaalde 
ondersteuningsbehoefte niet kunnen plaatsen.  
 
In het beleidsplan van de Omnibus is opgenomen dat ieder kind recht 
heeft op onderwijs, ook leerlingen met speciale 
ondersteuningsbehoeften. We vinden het daarbij wél van belang dat het 
kind mogelijkheden tot leren en ontwikkeling heeft. 
 
De school heeft voor deze leerlingen een eigen aannameprocedure 
opgesteld. Iedere ondersteuningsbehoefte is immers anders! Er zal dus 
per aanmelding bekeken worden of het kind op onze school geplaatst kan 
worden. Daarbij worden de belangen van het individuele kind afgewogen, 
maar ook de belangen van de andere leerlingen in de betreffende groep. 
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Is plaatsing niet mogelijk, dan wordt met het College van Bestuur van 
Onderwijsgroep Amstelland en het samenwerkingsverband Amstelronde 
bekeken waar het kind wél geplaatst kan worden. 
 

15-minutengesprekken ofwel ontwikkelgesprekken 

Ouders van groep 6 en 7 hebben in het schooljaar 2015-2016 een nieuwe 
vorm van 15-minutengesprek meegemaakt; het ontwikkelgesprek. Onze 
bedoeling met de invoering van het ontwikkelgesprek is om meer invulling 
te geven aan de samenwerking tussen ouders en school en uw kind te 
helpen een betere leerhouding te ontwikkelen. 
 
Wij hebben deze nieuwe gesprekken geëvalueerd en zijn tot de conclusie 
gekomen dat deze vorm heel veel toevoegt aan de ontwikkeling van uw 
kind. Ook de onderwijsinspectie was er zeer over te spreken. We kwamen 
ook tot de conclusie dat de gesprekken drie keer per jaar plaats zouden 
moeten vinden om een doorgaande lijn te waarborgen. We nemen 
overigens ook voor alle andere groepen een gesprekstijd van 15 minuten. 
 
Vanaf schooljaar 2016-2017 drie gesprekken 
De ontwikkelgesprekken, met ouder en leerling, vinden voortaan plaats in 
november, februari en juni. Telkens wordt de doelstelling van het 
voorafgaande gesprek geëvalueerd met u en uw kind. 
 
In juni vindt er een eindevaluatie plaats en wordt er een nieuw doel 
gesteld voor na de zomervakantie.  Dit nieuwe ontwikkeldoel van uw kind 
wordt aan de nieuwe leerkracht overgedragen, zodat er na de 
zomervakantie direct kan worden begonnen aan de volgende stap in de 
persoonlijke ontwikkeling. Groep 5 start in november ook met 
ontwikkeldoelen.  
 
Aan het einde van het schooljaar ’16-’17 evalueren we opnieuw en kijken 
we of er verdere uitbreiding of bijstelling nodig is. In de groepen 3 en 4 
wordt nu al in de klas gewerkt met persoonlijke ontwikkeldoelen. 
Leerlingen leren doelen te stellen op cognitief en/of sociaal-emotioneel 
gebied, zodat zij langzaam kunnen wennen aan deze nieuwe werkwijze. 
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Overblijven (tussenschoolse opvang) 

Elke leerling kan gebruik 
maken van de 
tussenschoolse opvang 
(TSO) op school. Veel 
leerlingen doen dit ook. 
Tijdens de TSO wordt 
toezicht gehouden door 
vaste TSO ouders, die 
hiervoor zijn geschoold en 
een vergoeding krijgen.  
 
Informatie over de kosten en de organisatie van de TSO vindt u in het 
boekje Tussenschoolse Opvang (te verkrijgen bij de overblijfcoördinator) 
en op de website www.bredeschool-omnibus.nl. 
 
Als uw kinderen vast overblijven en ze komen een keertje niet, wilt u dit 
dan tijdig doorgeven? De leerlingen die overblijven, mogen het 
schoolterrein niet verlaten. Leerlingen die dat zonder toestemming doen, 
vallen buiten de verantwoordelijkheid van de TSO vrijwilligers. 
 
Leerlingen die zich niet aan de regels houden tijdens de overblijf krijgen 
een waarschuwing van de TSO vrijwilliger en vervolgens bij herhaling een 
gele kaart van de directeur of de TSO-coördinator. Betreffende ouders 
worden daarvan door de directeur schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij 
tweemaal een gele kaart volgt de rode kaart: dit betekent een week niet 
overblijven! 
 

Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse)  

Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland heeft een convenant 
afgesloten met aanbieders van buitenschoolse opvang in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel om kwalitatief goede opvang te waarborgen. In 
het gebouw van de Omnibus is buitenschoolse opvang aanwezig in de 
vorm van BSO De StoelBus (Kindercentrum De Stoel). Mocht u zich 
hiervoor willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Peter 
Stoelman tel. nr. 06-46307739 of mailt u naar mail@kcdestoel.nl.  

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
mailto:mail@kcdestoel.nl
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Anti-pestprotocol 
Onze school hanteert een anti-pestprotocol. U kunt dit vinden op onze 
website www.bredeschool-omnibus.nl. 
 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
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6. Aannamebeleid 

 

Aanname en plaatsing 

De directeur voert een kennismakingsgesprek met geïnteresseerde 
ouders. Ouders kunnen in het gesprek kennismaken met de school, sfeer 
proeven en de school en groepslokalen bekijken. Voor alle leerlingen 
wordt naast het aanmeldformulier aanvullende informatie gevraagd over 
het kind op verschillende gebieden zoals: sociaal-emotionele 
ontwikkeling, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling.  
 
Als het aanmeldingsformulier ingevuld terug is op school, zal de school 
onderzoek doen of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het 
kind. Wanneer de uitslag positief is krijgen de ouders een brief met 
bevestiging van inschrijving als het kind 4 jaar wordt. Door het 
aanmeldingsformulier te ondertekenen geven de ouders aan bekend te 
zijn met de inhoud van deze schoolgids en dat zij zich hieraan 
conformeren. Aanmelding betekent dus niet dat uw kind ook is 
aangenomen op school, uw kind staat op de plaatsingslijst.  Een half jaar 
voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een informatie-formulier waarop 
u in dient te vullen of er bijzonderheden zijn omtrent de ontwikkeling van 
uw kind. Dat kunnen medische gegevens zijn, maar ook of er extra 
ondersteuning nodig is voor bijvoorbeeld gedrag.  
 
Bij plaatsing vanaf groep 2 is voor een goede overdracht informatie van de 
vorige school heel belangrijk. De vorige school is dan ook verplicht een 
onderwijskundig rapport naar de nieuwe school van de leerling te sturen. 
 

Plaatsing 4-jarigen 

4-Jarigen krijgen ongeveer 2 maanden voor hun 4e verjaardag een  
kaart thuisgestuurd waarop vermeld staat bij welke leerkrachten en in 
welke groep ze worden geplaatst. Er wordt een afspraak gemaakt om 5 
dagdelen te komen wennen. Na 6 tot 8 weken vindt een gesprek plaats 
tussen de groepsleerkracht en de ouders. In de maand december en in de 
laatste maand vóór de zomervakantie worden in principe geen nieuwe 
kleuters geplaatst.  



Brede School Omnibus schoolgids 2016-2017  33 

Nieuwe leerlingen die in deze periode vier jaar worden, starten na de 
kerstvakantie of na de zomervakantie. Zij kunnen dan wennen in een 
periode als er meer rust is in de groep en aan hen voldoende aandacht 
kan worden gegeven. De peuteropvang/het kinderdagverblijf stuurt een 
verslag naar de basisschool waarin vermeld wordt hoe het kind zich 
ontwikkeld heeft.  
 
Wanneer de inschrijving een leerling van groep 3 tot en met groep 8 
betreft wordt er een toets afgenomen op het gebied van rekenen en 
wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Vervolgens loopt 
het kind een dagdeel mee in de “toekomstige” groep. De school vraagt 
ook informatie op bij de vorige school. De directeur besluit vervolgens al 
dan niet tot aanname van de leerling. De uitslag hiervan wordt met de 
ouders besproken. Per aanmelding wordt bekeken in welke groep de 
leerling geplaatst wordt.  
 
 
Schoolondersteuningsprofiel  
 
Binnen het samenwerkingsverband Amstelronde heeft iedere school een 
schoolondersteuningsprofiel. Een ouder kan hierin lezen wat de 
bandbreedte is van de ondersteuning die een individuele school aan een 
leerling kan bieden. Hieronder leest u het aanbod van de Brede School 
Omnibus. 
 
Op onze school leren nieuwsgierige leerlingen de wereld verkennen. Op 
de Brede School Omnibus heerst een fijne sfeer. Leerkrachten, leerlingen 
en ouders kennen elkaar. Leerlingen hebben een constructieve 
werkhouding. De school heeft onderdak in een mooi gebouw samen met 
de kinderdagopvang en de voor- en naschoolse opvang van 
Kindercentrum De Stoel. Het gebouw beslaat twee verdiepingen, is licht 
en ruim opgezet en heeft geen lift. Op school wordt gewerkt met 
moderne methodes en materialen. Een open, transparante en 
ondersteunende omgang onder de teamleden is kenmerkend voor de 
school.  
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Basisondersteuning voor ieder kind 

De school evalueert telkens de kwaliteit van het geboden onderwijs om te 
bepalen of er bijsturing of nascholing nodig is. Dat gebeurt aan de hand 
van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (Cito-LOVS) in januari/ juni 
en een evaluatie van de interne werkwijzen. Ook de toetsen die bij de 
methode horen worden geanalyseerd en geven een indicatie of de 
leerling de leerstof goed beheerst. Met groepsplannen als 
differentiatiemiddel wordt een groep in 3 niveaugroepen ingedeeld. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het niveau en de zelfstandigheid 
van de leerling. Op basis daarvan wordt ook de instructietijd aangepast.  
 
De school biedt een programma om leerlingen te steunen in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Daarvoor wordt de methodische aanpak De 
Vreedzame School ingezet. Het is een programma voor basisscholen dat 
er naar streeft een groep en een school als een democratische 
gemeenschap te beschouwen en waarin leerlingen een stem krijgen, zich 
verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, openstaan voor 
verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen.  
 
De school is een gecertificeerde opleidingsschool: dat betekent dat wij 
opleidingsplaatsen bieden aan studenten voor onderwijsassistent en 
leerkracht en daardoor extra menskracht in de groepen kunnen inzetten. 
 
Door middel van rapporten, rapportavonden en andere 
gespreksmomenten houdt de groepsleerkracht ouders op de hoogte hoe 
het met uw kind gaat. Ouders kunnen ook altijd zelf een gesprek 
aanvragen. 
 
Leerkrachten laten zich ondersteunen door de intern begeleider. Zij 
bespreken samen de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling.  
om goed zich te ontwikkelen. U bent als ouders de deskundigen op het 
gebied van uw eigen kind. Door gezamenlijk te overleggen, zoeken we 
naar de juiste begeleiding voor elk kind. 
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Wij bieden structureel extra ondersteuning aan leerlingen 

Soms hebben leerlingen een verlengde instructie nodig, een rustige 
werkplek of een individuele uitleg. Dat past de leerkracht in het 
programma in. Als een leerling dagelijks of wekelijks individuele 
begeleiding nodig heeft, dan gaat de leerkracht met de ouders en de 
intern begeleider onderzoeken welke extra faciliteiten er mogelijk zijn. 
Dat kan betekenen tijdelijk logopedie of fysiotherapie. Soms is een sociale 
vaardigheidstraining of een intelligentieonderzoek nodig. In enkele 
gevallen merken we dat we meer kennis en expertise nodig hebben. Door 
goede contacten met alle instanties in Amstelveen komt de school 
meestal tot een goed antwoord op de ondersteuningsvragen. De school 
specialiseert zich in het verbeteren van het taalonderwijs en het 
aanbieden van een aansluitend programma op de leerstof van de 
Nieuwkomersklas (NT2 leerlingen, ofwel kinderen met het Nederlands als 
tweede taal). 
 

Ons ondersteuningsaanbod kent ook grenzen 

Het team van Brede School Omnibus doet er alles aan om onderwijs op 
maat aan te bieden, maar soms is de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling groter dan de school kan bieden. Als de school niet de expertise, 
of menskracht, heeft om uw kind goed te begeleiden heeft zij daarvoor 
diverse mogelijkheden. Een daarvan is het inschakelen van een 
onderwijsspecialist en deze te vragen om mee te denken. Zijn/haar 
bevindingen worden in een ondersteuningsteam (OT) besproken. In dit 
overleg wordt besproken (en besloten) waar de beste begeleiding voor de 
leerling mogelijk is. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een 
van de collega’s uit het Speciaal Basisonderwijs. Als blijkt dat de school de 
noodzakelijke ondersteuning niet kan bieden, gaat zij met ouders samen 
op zoek naar de juiste begeleiding voor de leerling of naar een school 
waar de ondersteuning wel geboden kan worden.  
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7.  Leren van excursies, uitstapjes en feesten! 

 
We besteden op school veel tijd aan leren en het eigen maken van 
cognitieve vaardigheden. Ook van het vieren van feesten en het maken 
van educatieve uitstapjes leren leerlingen. 
 

Feesten 

- Met Kerst wordt er een kerstdiner gehouden in school, soms wordt er 
een kerstmusical opgevoerd of is er een kerstviering. Ook aan de 
periode voor de kerstdagen, de adventsperiode, wordt aandacht 
besteed. 

- Met Palmpasen helpen de leerlingen van groep 8 de leerlingen in groep 
1 en 2 met het maken van Palmpaasstokken. Deze worden naar een 
naburig verzorgingshuis gebracht. 

- Natuurlijk worden de verjaardagen van de juffen en meesters ook 
gevierd. Soms worden de verjaardagen tegelijk gevierd.  

- Groep 8 neemt aan het einde van het schooljaar afscheid. Zij doen dit 
door een eindmusical op te voeren voor alle leerlingen van school. Op 
een aparte avond wordt de musical opgevoerd voor hun ouders en 
genodigden, dan nemen we ook officieel afscheid. 

 

Sinterklaasviering 

Sinterklaas wordt ieder jaar in alle groepen op 
school feestelijk gevierd. Vanaf groep 5 maken 
de leerlingen een surprise voor elkaar. Tot nu 
toe heeft de Sint onze school ook altijd een 
bezoek gebracht. 
 

Uitstapjes en activiteiten 

- Groep 4, 5, 6 en 7 gaan gezamenlijk op 
schoolreis. 

- Groep 1, 2 en 3 gaan samen in het voorjaar 
op schoolreis. Zij blijven daarbij in de regio, 
zodat de reistijd niet te lang is. 

- De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie 
dagen op schoolkamp.  
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- Jaarlijks maken de leerlingen ook educatieve uitstapjes. Zo worden  
- er muziek- en theatervoorstellingen bezocht en gaan ze naar musea, 

bibliotheek en/of kinderboerderij, bezoeken ze bedrijven en maken ze 
natuuruitstapjes.  

- Op school worden er ook regelmatig gastlessen verzorgd.  
- Docenten van de Dans- en Muziekschool, Natuur- en Milieu Educatie 

Amstelveen, kunstenaars, bureau Halt en uit het bedrijfsleven 
verzorgen regelmatig een les. 

- Met scholengemeenschap Panta Rhei heeft onze school een speciale 
band. De leerlingen van Panta Rhei ondersteunen geplande 
bewegingsactiviteiten in de school.  

 

 
 

Sportieve activiteiten 

- De sportdag. 
- De gemeentelijke sportdag voor leerlingen uit groep 8 van alle 
Amstelveense scholen. 
- Deelname aan het project Jump-in van de GGD en het Amstelveens 
Sportbedrijf. 
 

De Avondvierdaagse 

De Oudervereniging van onze school organiseert het deelnemen aan de 
Avondvierdaagse. Ieder voorjaar lopen de leerlingen 5 of 10 kilometer 
tijdens de Avondvierdaagse In Ouderkerk aan de Amstel. 
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Schooltuinen  

Groep 5 start in het voorjaar met het 
zaaien en verzorgen van groenten in 
de moestuin, waarna de leerlingen in 
groep 6 in het najaar kunnen 
oogsten. Daarnaast kunnen 
leerlingen na schooltijd terecht bij 
het schooltuincomplex Bankrasflora 
aan de Jeanne d’ Arclaan. Zij kunnen 
zich via school opgeven. 
 
 

Kinderpostzegels 

Groep 8 doet in het najaar mee aan de Kinderpostzegelactie. 
 

Verjaardagen en traktaties 

Op verjaardagen is het een goede en leuke gewoonte dat de jarige 
iedereen wil laten delen in de feestvreugde. Wij stellen vooral gezonde en 
kleine traktaties zeer op prijs. Enkele voorbeelden van traktaties die beter 
zijn voor het gebit zijn: appel, mandarijn, zoute stengels, worst of kaas. 
Vooral in de onderbouwgroepen is het belangrijk een kleine traktatie uit 
te delen, omdat de leerlingen anders hun lunch niet meer willen eten. 
Wanneer een traktatie erg groot is, zal niet alles uitgedeeld mogen 
worden en krijgt uw kind een deel van de traktatie mee terug naar huis. 
Lolly’s en kauwgom zijn verboden op school in verband met de veiligheid 
van de leerlingen en worden niet uitgedeeld op school. Traktaties voor de 
personeelsleden mogen in de personeelskamer neergezet worden. In 
verband met de rust in de groepen gaan de jarigen niet de klassen rond.  
 

Sponsoring 

Naast de reguliere bekostiging van de school door de overheid biedt spon-
soring de mogelijkheid bijzondere activiteiten en projecten binnen de 
school te realiseren. Het beleid binnen de stichting t.a.v. sponsoring komt 
in het kort hier op neer: Sponsoring versterkt de relatie tussen de school 
en de maatschappij, vergroot de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering 
en is daarom ook wenselijk, maar dit mag nooit ten koste gaan van de 
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eigen identiteit van de school. Alle sponsoractiviteiten moeten ook 
voldoen aan het Convenant Sponsoring van Onderwijsgroep Amstelland.  
 
Rabobank sponsort  de Omnibus 
De MR heeft ingestemd met sponsoring van de Rabobank. De school heeft 
een langdurig contract met de bank. Zij sponsort de school op het gebied 
van:  taal- en leesbevordering, bijdrage van bibliotheekkosten, betalen 
van uitstapjes, leeshoekjes in alle groepen, voetbalshirtjes en een 
boekenboom. 
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8. De Omnibus en het voortgezet onderwijs  

 
Na de basisschool gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Naar 
welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind gaat hangt af van een 
aantal factoren: 
 

 de aanleg van uw kind 

 de interesse van uw kind 

 de prestaties van uw kind 

 de motivatie van uw kind 
 
Als school proberen we het maximaal bereikbare uit elk kind te halen en 
zó het kind de gelegenheid te geven op de best passende school 
aangenomen te worden. De specifieke voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs vindt plaats in groep 8. Aan het einde van groep 7 geven we het  
voorlopige advies. 
 
Aan het begin van groep 8 krijgen de ouders van de leerlingen in groep 8 
op de informatieavond uitleg en een informatiebrochure over de 
kernprocedure voor de aanmelding bij een school voor voortgezet 
onderwijs.  
 
Uiterlijk half januari wordt het definitieve schooladvies aan de ouders 
meegedeeld. Om als school een goed advies te kunnen geven halen we 
informatie uit het leerlingvolgsysteem en vindt er intern overleg plaats 
tussen de groepsleerkrachten van groep 7 en groep 8, de intern 
begeleider en de directeur.  
 
We willen ook graag weten hoe het met onze ex-leerlingen gaat op de 
vervolgschool. Gedurende twee jaar krijgen we daarvoor van de scholen 
voor voortgezet onderwijs rapportages toegestuurd. 
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Uitstroomgegevens 

 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

VWO/Gymnasium    3 

HAVO/VWO 2    

HAVO 1  1 2 
VMBO-T/HAVO 3 1 1  

VMBO-T 5 5 2 2 

VMBO-T/K 2 6 3 4 

VMBO-K   3 2 
VMBO-B   2 1 

PrO 1    
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9. Ouders en school 

 

Communicatie met school 

De school informeert ouders persoonlijk over de ontwikkeling van hun 
kind(eren). Deze informatie ontvangt u driemaal per jaar op de 15 
minutengesprekken en via de rapporten. Daarnaast informeren wij u over 
ongelukken, incidenten en wanneer wij ons zorgen maken over de 
ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij wanneer het nodig is en zo snel 
mogelijk. Het kan zijn dat we u hiervoor na schooltijd even aanspreken of 
een afspraak met u maken voor een gesprek. Wij van onze kant zouden u 
willen vragen ons op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen 
thuis. U kunt ook altijd een afspraak met de leerkracht, de intern 
begeleider of de directeur maken. 
 

Jaarkalender 

Elk jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar een kalender met 
daarin de belangrijke data voor dat schooljaar, zoals vakanties en 
activiteiten. 
 

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief ‘De Infobus’ komt tweewekelijks op vrijdag uit. Hierin 
staat informatie vanuit school, de groepen, oudervereniging, 
medezeggenschapsraad, belangrijke data en zo voort. De Infobus wordt u 
per e-mail toegestuurd. Op verzoek ontvangt u de Infobus op papier.  
 

Website 

De website van onze school biedt alle nieuwtjes en andere informatie, die 
voor ouders van belang kan zijn.  Alle informatie uit de schoolgids, de 
vakantieplanning, de maandelijkse nieuwsbrieven (Infobus), foto’s van 
activiteiten en uitjes, de jaarkalender, informatie over de Tussenschoolse 
Opvang en nog veel meer is te vinden op onze website www.bredeschool-
omnibus.nl. 
 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen 
aan de directie. Het doel is om de kwaliteit van de besluitvorming te 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
http://www.bredeschool-omnibus.nl/
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verhogen. De directie moet in een aantal gevallen de MR om instemming 
en/of advies vragen over een besluit dat genomen gaat worden. De MR 
wordt door het schoolbestuur en de schoolleiding op gezette tijden 
geïnformeerd over belangrijke zaken die de school betreffen. 
 
De ouders en de personeelsleden in de medezeggenschapsraad adviseren 
de directie en hebben op bepaalde punten instemmingsrecht. De MR 
bestaat uit twee ouders (gekozen door de ouders) en twee 
personeelsleden (gekozen door het personeel).  
 
De medezeggenschapsraden van alle scholen van het bestuur zorgen ook 
voor een vertegenwoordiger van de ouders en van het personeel in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR is het 
inspraakorgaan voor het bestuur van de stichting Onerwijsgroep 
Amstelland.  
 
Het beleid van een school is een goed samenspel tussen bestuur, directie, 
teamleden en MR. Het reglement en de notulen van de MR kunt u altijd 
inzien op school. 
 
Vaste onderwerpen in de medezeggenschapsraad zijn onder andere  de 
begroting, vakantieplanning, scholingsbeleid, formatie, kwaliteit van 
onderwijs, tevredenheidspeilingen en veiligheid. 
 

Informatieavond 

Aan het begin van elk schooljaar wordt een algemene informatieavond 
voor alle ouders gehouden. Ouders worden dan uitgenodigd om kennis te 
maken met de groepsleerkracht(en) en de ouders van medeleerlingen in 
de groep van uw kind(eren). Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd 
over het lesprogramma van het schooljaar, huiswerk, uitjes, groepsregels, 
afspraken rond gymnastiek/zwemles en nog veel meer. Voor de 
ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 is de informatieavond 
gericht op de kernprocedure voor het Voortgezet Onderwijs. 
 



Brede School Omnibus schoolgids 2016-2017  44 

Ouderkamer 

Zes tot acht keer per jaar worden ouders uitgenodigd om bij elkaar te 
komen en deel te nemen aan een workshop, een gesprek of te luisteren 
naar een gastdocent. De onderwerpen van de ouderkamer zijn altijd 
gerelateerd aan school en opvoedkundig of informerend over de 
ontwikkeling van leerlingen. Onderwerpen afgelopen jaar waren 
bijvoorbeeld EHBO bij leerlingen, grenzen stellen, het stimuleren van de 
leesontwikkeling. 
 

Ouderbijdrage 

Ieder jaar wordt aan de ouders een – wettelijk gesproken vrijwillige - 
financiële bijdrage gevraagd om voorzieningen te kunnen bekostigen die 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet vergoed. Om 
het onderwijs completer vorm te geven, is er een uitgebreid programma 
in de school geïntegreerd, waarbij uw kind aan een groot en gevarieerd 
aantal extra activiteiten kan deelnemen. Hieronder vallen onder andere  
festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen en excursies. Zie hiervoor 
ook onze website onder de button ouders. 
 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar, 2016-2017 is wederom € 50,= per 
kind. In de ouderbijdrage zit een deel van € 30,= voor het schoolreisje. 
Voor het schoolkamp van groep 8 wordt nog een extra bijdrage van € 75,= 
gevraagd. Alle leerlingen zijn via school verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid en ongevallen, ook tijdens excursies en schoolreisjes. De 
ziektekostenverzekering is de verantwoordelijkheid van de ouders.   
 
In de eerste lesweek van het schooljaar ontvangt u een acceptgiro van de 
Oudervereniging met het vriendelijke verzoek tot betaling.  
 
Mocht u om de een of andere reden niet in één keer kunnen betalen, dan 
bespreekt u dat vertrouwelijk met de directie. Er kan dan een 
betalingsregeling worden afgesproken. De doelstelling is dat alle kinderen 
kunnen deelnemen aan de activiteiten, ook aan schoolreis en kamp in 
groep 8.  
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Meer informatie over de ouderbijdrage is te vinden op de web-site van de 
rijksoverheid: 
 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-
antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage.html 
 
Uw financiële bijdrage is van groot belang! 
 
Oudervereniging 
De oudervereniging organiseert – in nauwe samenwerking met het 
schoolteam – verschillende activiteiten voor de leerlingen, zoals het 
Sinterklaas- en het kerstdiner, het eindfeest, het schoolreisje en voor de 
ouders informatieve bijeenkomsten. Zij helpen onder andere  bij het 
versieren van de school voor Sinterklaas, Kerst en het eindfeest. Het zijn 
echte regelaars.  
 
Zowel in de oudervereniging als in de medezeggenschapsraad is het 
schoolteam afgevaardigd, zodat ouders en school werken en goed 
afstemmen wat nodig is op school. De oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad komen 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. 
 

Ouderhulp 

Ouders hebben een belangrijke functie in de school! In onze school 
hebben we een actieve oudervereniging en een kritisch meedenkende 
medezeggenschapsraad. Beide zijn voor de school van groot belang.  
 
Ook de Tussenschoolse Opvang wordt door onder andere ouders 
begeleid. Iedere groep heeft een vaste TSO kracht die tijdens de lunch de 
leerlingen helpt bij het eten en drinken, bij het buitenspelen een 
waakzaam oogje in het zeil houdt, leerlingen troost als zij zijn gevallen en 
kleine conflictjes helpt oplossen. 
 
Bent u geïnteresseerd in de oudervereniging, medezeggenschapsraad of 
het helpen bij de Tussenschoolse Opvang? Neemt u dan contact op met 
de schoolassistent of de directeur. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage.html
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Soms vragen we ook ouderhulp via de nieuwsbrief of een brief gericht aan 
de ouders van een specifieke groep. Het gaat dan om activiteiten als: 
 
- grote en kleine klussen,  
- luizencontrole,   
- bibliotheekbezoek,  
- excursies,    
- sportieve activiteiten, 
- feesten.  
 
We zijn erg trots op al onze betrokken ouders en blij met alle hulp die 
wordt gegeven!  
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10. Praktische zaken en schoolregels 

 
Schoolregels 
Op school hanteren we de regels en afspraken die we met elkaar maken 
vanuit De Vreedzame School. 
 
Er zijn 3 Kapstokregels: 
- Wij zijn rustig in de Omnibus. 
- Wij zijn netjes op de spullen. 
- Wij praten conflicten uit. 

 

Algemene regels 

- De schoolingang is de ingang aan het schoolplein. 
- Jassen, tassen, petten en paraplu’s hang je aan de kapstok. 
- In de school loop je rustig. 
- Niet snoepen op school (kauwgom en lolly’s zijn verboden). 
- Op het schoolplein loopt iedereen met de fiets aan de hand. 
- De leerkrachten worden met juf/meester + voornaam aangesproken. 
- De mobiele telefoon is onder schooltijd en tijdens TSO uitgeschakeld. 
  

Schooltijden 

Maandag, dinsdag en donderdag  
Ochtend:  08.45 – 12.00 uur   
Middag:   13.00 – 15.15 uur 
 
Woensdag: 
Gr. 1 t/m 4:  08.45  – 12.15 uur  
Gr. 5 t/m 8:  08.45  – 12.30 uur 
 
Vrijdag: 
Groep 1 t/m 4: 08.45  – 12.00 uur 
Groep 5 t/m 8: 08.45  – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur  

 
De deuren gaan ’s morgens 10 minuten voor lestijd en ’s middags 5 
minuten voor lestijd open. Wie na het begin van de lestijd de klas 
binnenkomt is te laat. Dit wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en 
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moet volgens de leerplichtwet worden geadministreerd. De leerlingen uit 
de groepen 3 t/m 8 hebben ’s morgens een kwartier pauze. 
 

Schoolverzuim 

Elke vorm van verlof moet worden aangevraagd! Houdt u daarom goed 
rekening met de opgegeven vakantiedata (zie vakantie en vrije dagen in 
de jaarkalender). Buiten deze dagen kan geen vakantie of ander verlof 
toegestaan worden. 
 
- Buiten de schoolvakantie om kan de directeur de leerlingen 

toestemming geven voor een dag extra verlof om bepaalde redenen, 
bijvoorbeeld bij bijzondere familieomstandigheden zoals een trouwerij 
in de directe familie of bij overlijden van directe familie.  

- Als ouders vanwege bijzondere omstandigheden buiten de normale 
schoolvakanties om vakantie willen houden, dienen zij minimaal 1 
maand van tevoren een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen bij 
de directeur. U moet er rekening mee houden dat dit verlof niet mag 
worden toegekend. Er is namelijk strikte regelgeving over het 
toekennen van verlofdagen. 

 
U kunt zonder toestemming dus niet alvast een reis boeken of een ticket 
kopen!  
 
Het verlof mag worden goedgekeurd als: 
1. door de speciale aard van het beroep van één van de ouders het in 

geen één van de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is om als gezin 
op vakantie te gaan, 

2. een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat het in 
geen één van de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is om als gezin 
op vakantie te gaan. 

 

Vakantieverlof mag onder strikte voorwaarden: 

1. eenmaal per jaar worden verleend 
2. niet langer duren dan 10 schooldagen  

(= twee schoolweken) 
3. niet in de eerste twee of laatste twee schoolweken plaatsvinden 
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Wanneer een ouder zich niet houdt aan de vastgestelde vakanties en de 
bovenstaande regels is er sprake van ongeoorloofd verzuim en is de 
directeur verplicht dit te melden aan de ambtenaar voor leerplichtzaken.  
 
Op aanwijzing van de officier van justitie zal een strikt verbaliseringsbeleid 
gevoerd worden ten aanzien van verzuim tijdens de eerste twee weken na 
de zomervakantie. 
 

Melding bij afwezigheid 

Wilt u de afwezigheid van uw kind -bij ziekte, dokters- of tandartsbezoek, 
enz.- tijdig doorgeven, maar uiterlijk op de dag zélf vóór aanvang van de 
lessen. Wanneer uw kind een hele ochtend of middag voor een medische 
afspraak of anderszins verzuimt moet u een verlofaanvraagformulier 
invullen, te verkrijgen bij de administratie. 
 

Medische gegevens 

Ieder schooljaar vragen wij u, wanneer dit van toepassing is, om speciale 
medische gegevens met betrekking tot uw kind aan ons door te geven. 
Het betreft een eventuele allergie van uw kind, medicijn gebruik en 
andere medische informatie. Elk schooljaar maken wij als school een 
medisch plan en informeren de bedrijfshulpverleners, de leerkrachten, de 
ouderraad en de tussenschoolse opvang, zodat er altijd adequaat 
gehandeld kan worden als dit vereist is. Of heel simpel, er voor uw kind 
aangepast getrakteerd kan worden. Vergeet u niet ons op de hoogte te 
brengen? Het gaat tenslotte om het welzijn en de veiligheid van uw kind. 
 

Vakantieplanning en vrije dagen 

De vakantieplanning vindt u in de schoolkalender en op onze website 
www.bredeschool-omnibus.nl. 
 
Handboek calamiteiten en crisisorganisatie 
Dit plan bevat onder andere.  

 protocol rouwverwerking 

 ontruimingsplan 

 anti-pestprotocol 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
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 protocol medicijnverstrekking 

 gezondheidsrisico’s op de basisschool (uitgave van de GGD) 
 

Schoolfotograaf 

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. De leerlingen gaan klassikaal, 
individueel en met broertjes of zusjes op de foto. De foto’s worden onder 
schooltijd gemaakt. 

 

Verzekering 

Alle leerlingen van de Omnibus zijn verzekerd tegen ongevallen op de 
heen- en de terugweg via de kortste route huis-school en tijdens het 
verblijf op school vanaf een uur voor het begin van de schooltijd tot een 
uur na schooltijd. Tijdens het schoolreisje en het schoolkamp zijn de 
leerlingen en hun begeleiders ook verzekerd.  
 
Tijdens vervoer door ouders met de auto bij excursies of andersoortige 
activiteiten zijn de betreffende ouders verantwoordelijk voor de veiligheid 
van de te vervoeren leerlingen. Wij zullen daarom om 
verzekeringspapieren kunnen vragen ter bevestiging van een W.A. en 
ongevallen- inzittenden verzekering. 
 

Schade en aansprakelijkheid 

Schade die door een leerling aan of in de school wordt veroorzaakt, wordt 
op kosten van de ouders/verzorgers hersteld.  
 

Ontruiming 

Minimaal eenmaal per jaar wordt met alle leerlingen een ontruiming 
geoefend. In ieder lokaal hangt naast de deur een overzicht van de 
nooduitgangen en de regels bij ontruiming. 
 

Fotograferen en video-opnamen op school 

Op school wordt regelmatig gefotografeerd bij schoolactiviteiten zoals 
schoolreisjes, Sinterklaas, open podium etc. De foto’s worden in de 
schoolkrant gepubliceerd en/of op de website gezet, zodat ouders en 
leerlingen de foto’s kunnen bekijken en nabestellen. Bij aanname van uw 
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kind op school wordt u gevraagd om op een formulier aan te geven of 
foto’s van uw kind wel/niet gepubliceerd mogen worden in publicaties 
van school. 
 
In het kader van de begeleiding en scholing van de leerkrachten kunnen er 
soms beeldopnamen gemaakt worden in een groep. Deze opnamen zijn 
gericht op het handelen van de 
leerkracht en worden door 
begeleider en leerkracht achteraf 
bekeken en besproken om te leren 
en het lesgeven te verbeteren. 
Wanneer er specifieke opnamen 
gemaakt worden, waarbij het 
handelen van een kind centraal 
staat dan vragen wij daarvoor van 
te voren uw toestemming. 
 

Roken 

Het is in het hele schoolgebouw verboden te roken. Ook op het 
schoolplein vragen we u vriendelijk niet te roken. Aangezien het openbaar 
terrein is kunnen we het niet verbieden, maar we vragen u vriendelijk ook 
daar niet te roken.  
 

Eten en drinken 

‘s Morgens voor het buitenspelen in de pauze is er gelegenheid iets te 
eten en/of te drinken. Geeft u de leerlingen s.v.p. vers fruit of groenten 
mee. Voor het drinken is er de keuze uit water of (karne)melk. 
 

Fietsen 

Voor de leerlingen die op de fiets naar school komen, staan er 
fietsenrekken. Voor de veiligheid nog even dit: op de speelplaats wordt 
niet gefietst. 
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Gevonden voorwerpen 

Ieder kind raakt weleens iets kwijt. Gevonden voorwerpen worden 
daarom verzameld bij de schoolassistente. Zij bewaart alle gevonden 
voorwerpen tot een vakantie. Met Kerst en de zomervakantie gaan 
voorwerpen, die niet zijn opgehaald, naar een goed doel. 
 

Zoekgeraakte kleding  

De school is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte kleding, sieraden en 
dergelijke.  
 
Let daarom goed op de volgende zaken: 

 Horloges en sieraden mogen tijdens de gymles niet worden gedragen. 
De leerlingen kunnen die aan de leerkracht in bewaring geven. 

 Neem geen waardevolle spullen mee naar school 

 Geef gymkleding, gymtas en gymschoenen van uw kind(eren) een 
merkteken of schrijf de naam erin. Dit voorkomt vaak lang zoeken bij de 
gevonden voorwerpen. 
 

Hoofdluispreventie 

Op school worden iedere woensdag na de vakanties en maandelijks de 
haren van de leerlingen gecontroleerd door het ‘luizenteam’. Dit bestaat 
uit de schoolassistent en ouders die haar willen helpen bij het 
controleren. Hebben wij bij uw kind luizen of neten in het haar gevonden, 
dan bellen wij u dezelfde ochtend nog op. U kunt dan ’s middags uw kind 
meteen behandelen en uw huis/auto reinigen. De andere leerlingen van 
de groep krijgen een brief voor hun ouders mee met de waarschuwing 
extra alert te zijn en de leerlingen te controleren. Ouders hebben de plicht 
op school te melden dat hun kind hoofdluis heeft.  
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11. Klachtrecht 

 
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u 
ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind begeleid wordt, over de 
communicatie vanuit de school en dergelijke. We gaan er echter vanuit 
dat we de meeste klachten in onderling overleg goed kunnen oplossen.  
 
Wij nodigen u met nadruk uit om bij ontevredenheid of zorgen de 
leerkracht en/of de directeur aan te spreken. Als u er met de leerkracht 
en de directeur niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar 
behoren wordt opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan de 
contactpersoon van onze school, Niesje van Mourik. 
 
Zij hoort uw probleem aan en probeert te bemiddelen. Als dit geen effect 
heeft, helpt zij bij een verwijzing naar het College van Bestuur. Zij helpt u 
ook bij het formuleren van een vraag als u een objectief onderzoek wenst 
van de klachtencommissie.  
 
De volledige klachtenregeling waarin de procedure beschreven staat, ligt 
ter inzage bij de schoolleiding. 
 
Leerlingen kunnen ook problemen hebben met situaties op school. Ook zij 
kunnen daarvoor bij de contactpersoon terecht.  
 
 

Adresgegevens landelijke klachtencommissie  

Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel. 070  –  386 1679 (van 9.00-17.00uur) 
e-mail: info@klachtencommissie.org 
 

Klachten ongewenste omgangsvormen 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, 
ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en 
geweld, kunnen ouders en leerlingen, wanneer zij zich niet gehoord 
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voelen door de directie, een beroep doen op ondersteuning door de 
contactpersoon. Zij luistert naar u, geeft u advies en ze geeft u informatie 
over mogelijke vervolgstappen. Ze maakt zo nodig met u een stappenplan 
voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. 
 
Contactpersoon is Niesje van Mourik, te bereiken onder telefoonnummer: 
020 – 6419271. 
 
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is een 
objectieve deskundige buiten de school. Deze persoon kan – naast het 
geven van informatie en advies – ook optreden als bemiddelaar. 
De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Pepita David, bereikbaar via 
Niesje van Mourik.  
 
Wanneer noodzakelijk kan de school overgaan tot schorsen of 
verwijderen van een leerling van school. De ouders worden hiervan altijd 
op de hoogte gebracht. Het protocol kunt u vinden op onze website 
www.bredeschool-omnibus.nl onder de button “ouders”. 
 
 
12. Informatie over andere instellingen  

Amstelronde, passend onderwijs 

 
Amstelronde werkt aan passend onderwijs voor alle kinderen van vier tot 
twaalf jaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. Op deze site, http://www.amstelronde.nl/, kunt u lezen hoe 
scholen (extra) ondersteuning organiseren en welke plannen en 
ontwikkelingen er zijn. 
 
Bezoekadres: 
Bouwerij 102 
1185 XX Amstelveen 
Postadres: 
Postbus 8079 
1180 LB Amstelveen 

http://www.bredeschool-omnibus.nl/
http://www.amstelronde.nl/
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Telefoon 020-6401917 
e-mail info@amstelronde.nl 
Joost van Caam, directeur bestuurder 
 

Onderwijsinspectie 

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen en zet zich in voor 
‘effectief toezicht voor beter onderwijs'. Neem contact op met de 
inspectie van het onderwijs via het volgende mailadres: info@owinsp.nl of 
kijk op de website van  de inspectie www.onderwijsinspectie.nl/contact. 
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis nummer) 
 
School advies- en begeleidingscentrum 
Onze school wordt, m.b.t. onderwijskundige zaken en 
leerlingondersteuning, begeleid door OnderwijsAdvies. Hun begeleiding 
bestaat onder andere  uit het verzorgen van cursussen, teambegeleiding 
bij het invoeren van nieuwe projecten en onderzoek van leerlingen. 
 
OnderwijsAdvies 
Planetenweg 115 
2132 HL  Hoofddorp 
telefoon 023 -  510 0000 
e-mail: info@onderwijsadvies.nl 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedere vraag over opgroeien en 
opvoeden van leerlingen en jongeren. De hulp is aanvullend aan wat u zelf 
als ouder of opvoeder kunt doen. Het bureau geeft informatie en advies. 
Daarnaast biedt het bureau meer intensieve hulp zoals sociale 
vaardigheidstraining. Voor nog meer gespecialiseerde hulp geven ze u 
advies over de vervolghulp. 
 
Voor specifieke opvoedvragen kunt u contact opnemen met Steunpunt 
Opvoeding. Het opvoedspreekuur biedt ouders en opvoeders een 
adviserend en/of ondersteunend gesprek over opvoeding. Soms is ook 
een cursus mogelijk. Telefoon: 0900 – 6562000 
www.loketopvoedcursussen.nl 

mailto:info@amstelronde.nl
mailto:info@owinsp.nl
mailto:info@onderwijsadvies.nl
http://www.loketopvoedcursussen.nl/
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Schoolmaatschappelijk werk/Altra 

Onze school wordt ondersteund door schoolmaatschappelijk werkster 
mevrouw Naime Akar. Sinds 2011 is het schoolmaatschappelijkwerk bij 
Altra ondergebracht. Mevrouw Naime Akar is bereikbaar op maandag, 
dinsdag en woensdag. Telefoon: 020 - 5435300 of  06-30801558 
 
Het adres luidt:               
Schoolmaatschappelijk werk Amstelland 
p/a Altra-jeugdzorg 
Dr. Willem Dreesweg 8 
1185 VB  Amstelveen 
Tel: 020-6415904 (kantoor) 
                         

GGD Amstelland en de Meerlanden 

Jaarlijks worden de leerlingen uit groep 2 opgeroepen voor een screening 
van ogen, oren, lengte en gewicht. Leerlingen uit groep 7 krijgen een PGO 
(Preventief Gezondheidsonderzoek). Hierbij wordt gelet op: lichamelijke 
groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding en sociale contacten. 
 
De GGD biedt:  
- advies bij lichamelijke problemen, ongezond gedrag en vragen over 
opvoeding 
- indien nodig verwijzing naar de schoolarts 
Voor onze school is de contactpersoon: Mevr. Marissa Schlick  (Sociaal 
verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg)  
tel: 020 – 555 5964 
 

Overleg GGD, intern begeleider, maatschappelijk werkster, 

leerplichtambtenaar, directie : 

Doel: 
- tijdig signaleren van risicoleerlingen 
- zorgdragen voor continuïteit in de zorg voor leerlingen 
 
Risicoleerlingen vragen optimale ondersteuning om tot een volwaardige 
en algehele ontwikkeling te komen. Bij dit overleg is ook 



Brede School Omnibus schoolgids 2016-2017  57 

schoolmaatschappelijk werk aanwezig. Dit overleg vindt 4 x per jaar 
plaats.  
 
Het bezoekadres van GGD Amstelland en de Meerlanden: 
Gezondheidscentrum Duizendblad 
Kamillelaan 1K 
1187 ER  Amstelveen  (2e etage) 
 

Kinderfysiotherapie 

Voor leerlingen met stoornissen in de grove of de fijne motorische 
ontwikkeling verwijst de schoolarts naar een instituut voor fysiotherapie. 
De leerlingen worden daar geobserveerd en als het nodig is wordt een 
functietrainingsprogramma geadviseerd. 
 
Adressen: 

1. Fysiotherapie Acacialaan 16a te Amstelveen, telefoon: 020 – 6410755. 
2. Fysiotherapie Skedoorn, Lindepark 2K, 1185 LD  Amstelveen, 020 – 

641 860.  
3. Fysiotherapie Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 

8, 1186 AM  Amstelveen telefoon 020 – 755 7141.  
 

Logopedie 

Wanneer een kind intensievere begeleiding nodig heeft, wordt het 
verwezen naar een praktijk voor logopedie buiten schooltijd. 
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