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EEN WOORD VOORAF   

 
In deze gids willen we aangeven waar de openbare basisschool de 
Syncope voor staat. 
 
Onderwijs is steeds in ontwikkeling, zo ook deze gids. We hopen dat u 
na het lezen van deze gids een duidelijk beeld heeft van waar we voor 
staan, zodat u weet wat u van onze school kunt verwachten. We 
wensen u een plezierige en informatieve leestocht door onze gids. 
(Daar waar in deze gids “ouders” staat, gelieve u “ouders/verzorgers” 
te lezen.) 
 

  

1. DE SCHOOL  

 
1.1 DE NAAM VAN DE SCHOOL. 

Onze school staat in de Muziekwijk en de straten rond de school hebben namen van 
muziekinstrumenten. Syncope (= ineenslaan) is o.a. een term uit de muziek. De syncope wordt in de 
muziek gebruikt om het accent te verleggen, om het accent op een andere dan de gebruikelijke / 
verwachte plaats aan te brengen. 

In een 4/4-maat bijvoorbeeld zijn de eerste en de derde tel de zware tellen, de tweede en de vierde 
de lichte. Normaliter worden de accenten dus op 1 en 3 gelegd. Van een syncope kan sprake zijn 

wanneer de nadruk op de 2e en de 4e tel komt te liggen. 

 
Voorbeeld van off-beat syncopes: de middelste drie noten a, c en e beginnen niet op de tel 

 

1.2 RICHTING. 
De Syncope bestaat sinds 9 maart 1992 en is per 1 augustus 2015 samengegaan 
met de Vedelaar. De school valt onder de stichting Almeerse Scholen Groep. 
De basisscholen van deze stichting zijn verdeeld in clusters, waarbij elk 
cluster een clusterdirecteur heeft. Onze cluster-directeur is mevrouw Karlien 
Wegman. 
 
De Syncope is in principe toegankelijk voor iedereen. Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle 
kinderen en ouders, ongeacht levensbeschouwing en culturele achtergrond en wil daarmee een 
afspiegeling zijn van de maatschappij waarin onze kinderen opgroeien. 
 

1.3 SCHOOLGROOTTE. 
De Syncope is een grote school met rond de 365 leerlingen verdeeld over 15 groepen.  
We passen met z’n allen in één gebouw. 

 

 

2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.  

 

2.1 MISSIE. 
De missie van onze school: 
De Syncope wil kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden, 
hen op te voeden tot democratische burgers, hen kritisch te leren denken en hen te stimuleren in hun 
creatieve ontwikkeling. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maat_%28muziek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Syncope.png


Juli 2016        4 

2.2 UITGANGSPUNTEN. 

Veiligheid, Kwaliteit, een positieve Sfeer en Creativiteit zijn onze sleutelwoorden. In ons onderwijs 
vinden we een goede interactieve leerkrachtinstructie met ruimte voor inbreng van de leerlingen van 
groot belang. Daarnaast hechten we aan het samen leren van kinderen door middel van coöperatieve 
werkvormen en aan een goede differentiatie in de leerstof. Daarmee kunnen kinderen zich ontwikkelen 
naar hun eigen mogelijkheden. We leren kinderen zelfstandig te werken en medeverantwoordelijk te 
zijn voor hun eigen werk. We hebben gekozen voor methodes waar deze principes in terugkomen. 
Daarbij hechten we aan rust in de school. In de klassen, in de hallen en in de gangen moet door 
iedereen rustig gewerkt kunnen worden.  

Veiligheid is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen in je omgeving en om tot goede 
prestaties te kunnen komen. We besteden daar dan ook zeer specifiek aandacht aan. Sinds 
schooljaar 2015-2016 werken we met De Vreedzame School, een programma dat kinderen 
opvoedt tot democratische burgers. Met z’n allen: team, ouders en kinderen dragen we 
zorg voor een veilige en democratisch schoolomgeving. Het programma besteedt veel 
aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid van kinderen voor een veilige en prettige 
omgeving. Het invoeringstraject van de Vreedzame School neemt twee jaar in beslag.  

We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs en die kwaliteit begint bij de leerkrachten. 
Jaarlijks zijn er studiedagen ingepland, waarop leerkrachten bijgeschoold worden en kennis 
uitwisselen. Daarnaast worden leerkrachten zowel intern als extern ondersteund en gecoacht. We 
werken met moderne methodes, zodat we in staat zijn uit de kinderen te halen wat mogelijk is, 
waarbij het zowel de verantwoordelijkheid van het kind (en ouders) als de leerkracht is, ervoor te 
zorgen dat elk kind zijn of haar niveau bereikt. Om nog beter in te kunnen spelen op de individuele 
behoeften van een kind werken we sinds schooljaar 2015-2016 met tablets voor de verwerking van de 
leerstof. Dit schooljaar gaan de groepen 5/6, 7a, 7b, 8a en 8b met de tablets van Snappet aan de slag. 

Creativiteit en cultuur hebben ook een duidelijke plaats binnen ons onderwijs, waarbij we 
samenwerken met externe organisaties. We hebben gekozen voor muziek als extra aandachtspunt, de 
school staat ten slotte in de Muziekwijk. We werken met de muziekmethode 123Zing, houden een 
kerstmusical en we hebben een schoolkoor voor kinderen vanaf groep 5. 

 

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 

3.1 SCHOOLINDELING. 
We hebben onze school verdeeld in 3 bouwen: 
Onderbouw: de groepen 1 t/m 2 
Middenbouw: de groepen 3 t/m 5 
Bovenbouw: de groepen 6 t/m 8 
Iedere bouw kent een bouwcoördinator die tot taak heeft een aantal zaken binnen de bouw te 
coördineren. Voor 2016-2017 zijn de bouwcoördinatoren: Ellen (onderbouw), Nunzia (middenbouw) en 
Evelien (bovenbouw). Zij overleggen regelmatig met directie en intern begeleiders binnen het BIDO 
(Bouw-IB-ers-Directie Overleg). 

 

3.2 GROEPSINDELING. 
De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld, dus 4, 5 en 6 jarigen zitten bij elkaar in een groep. 
Het samen spelend leren en elkaar helpen staat centraal. Vanaf groep 3 streven we naar homogeen 
samengestelde groepen, afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar, zullen we soms echter ook 
combinatieklassen formeren, waarbinnen het streven naar een optimale begeleiding van het 
individuele kind het uitgangspunt blijft. Dit schooljaar hebben we een combinatiegroep 5/6. 

 

3.3 GROEPSGROOTTE. 
De grootte van de groepen hangt af van een aantal factoren: 

- hoeveel kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep zitten er op school. 

- op hoeveel leerkrachten hebben we recht, dit hangt af van het totaal aantal leerlingen dat per 
1 oktober van het schooljaar op school ingeschreven staat. 

- op hoeveel lokalen hebben we recht.   
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Ieder schooljaar bepalen we aan de hand van bovenstaande factoren de beste indeling. In de groepen 
zitten tussen de 25 en 30 kinderen. In de kleutergroepen beginnen we het schooljaar met ongeveer  18 
kinderen per groep en dat aantal groeit in de loop van het jaar naar een aantal van ongeveer 30. 

 

3.4 LEERLINGZORG. 
Binnen de school is een structuur van leerlingenzorg aanwezig met als doel tijdig te kunnen signaleren 
of er voor een leerling of een groep leerlingen specifieke begeleiding nodig is. Voor het 
leerlingvolgsysteem maken we gebruik van twee geautomatiseerde pakketten, het CITO LVS en ESIS. De 
Intern Begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze structuur. Voor een uitgebreide 
beschrijving van ons zorg- en rapportagesysteem verwijzen we u naar hoofdstuk 6. 

 
3.5 DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3. 
We proberen actief de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Allereerst al door de huisvesting. De groepen 1 t/m 3 zitten naast elkaar in het gebouw, waardoor 
beginnende groep 3 leerlingen nog gebruik kunnen maken van de vertrouwde middenruimte. De 
methode voor taal-, lees- en rekenontwikkeling “Onderbouwd” die we gebruiken bij de kleuters, 
bereidt de kinderen goed voor op de start van het reken- en leesproces dat start in groep 3.  

 

4. SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

  

4.1 WIE WERKEN ER IN DE SCHOOL. 
Schoolleiding. 
De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur (Joost de Bruin en 
Bert Galesloot). Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast 
houden zij zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs, de begeleiding van 
leerkrachten en andere medewerkers, de financiën en het onderhouden van externe 
contacten. In onderling overleg worden deze taken tussen beide directieleden verdeeld. 

De directie is  vrijgemaakt van lesgevende taken. 

 
Groepsleerkracht. 
De groepsleerkracht heeft de totale verantwoording voor de aan hem/haar toevertrouwde groep 
kinderen. Een groepsleerkracht geeft in principe les in alle vakgebieden. 

 
Intern begeleider. 
Een Intern Begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van extra 
zorg aan kinderen. De Intern Begeleider coördineert de zorg rond kinderen met uiteenlopende 
problemen. Op de Syncope zijn twee intern begeleiders werkzaam, Lynda Hoekstra en Bert Galesloot 
(tevens adjunct-directeur). 
  
Vakleerkracht. 
Deze leerkracht heeft zich gespecialiseerd op een bepaald vakgebied, op de Syncope het 
bewegingsonderwijs. Hij/zij verzorgt de gymlessen in de groepen drie tot en met acht en jaarlijks een 
vijftal lessen in de kleutergroepen. Deze leerkracht coördineert de planning voor alle gymlessen in de 
groepen drie tot en met acht. 
 
Administratief medewerksters. 
Zij ondersteunen de directie op administratief en financieel gebied. 
 
Stagiaires. 
Diverse opleidingen laten hun leerlingen stage lopen in het basisonderwijs. Daar waar mogelijk werkt 
de Syncope mee om deze stagiaires een stageplaats te bezorgen. 

 

4.2 WIE WERKEN ER BUITEN DE SCHOOL. 
De clusterdirecteur. 
De Syncope behoort tot een cluster van ongeveer 10 basisscholen van de ASG. Deze scholen werken 

intensief samen onder leiding van de cluster-directeur mevrouw Karlien Wegman. 

 
Schoolbegeleiders en coaches. 
Via externe organisaties huren we begeleiders en coaches in die de school ondersteunen op het gebied 
van leerlingbegeleiding en leerkrachtondersteuning. 
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5. LEERACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

 
5.0 DE VREEDZAME SCHOOL. 
In schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met de invoering van De Vreedzame School.  
Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 
‘betrokken’ burgers. 
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een 
maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk 
zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. 
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. 
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen op een positieve manier met elkaar 
om te gaan. De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve 
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.  
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u ook kijken op www.devreedzameschool.nl. 
 
Sinds schooljaar 2015-2016 hebben we ook een leerlingenraad waarin leerlingen gekozen worden uit de 
groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar samen met de directeur over schoolzaken 
die vanuit de leerlingen naar voren komen. 
 

5.1 DE GROEPEN 1 EN 2. 
Met ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en de 
ontwikkeling van het kind. In de groepen 1 en 2 werken we vanuit thema’s die voortkomen uit die 
belevingswereld. Binnen deze thema’s werken we aan de leerlijnen voor taal/lezen, schrijven, 
rekenen, motorische ontwikkeling, spel, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling, met behulp 
van de methode “Onderbouwd”. Dit is een nieuwe, op wetenschappelijke basis ontwikkelde methode 
die de kinderen maximaal voorbereidt op het eigenlijke leren lezen en rekenen dat start in groep 3. 
Binnen de methode is veel aandacht voor woordenschat en het spelenderwijs leren van letters en 
cijfers. 

  
Hoe ziet een dag voor de kleuters er uit?  
 
De kring. In de kring vinden activiteiten plaats op het 
gebied van taal en rekenen, muziek of een zintuiglijke 
oefening. Het zijn meestal activiteiten die binnen het 
gekozen thema passen. 
Werken en spelen. Na de kring volgt het werken en/of 
spelen. Naast het vrij kiezen zijn er ook materialen die door 
de leerkracht aangeboden worden aan de leerlingen, 
aansluitend bij de individuele ontwikkeling van het kind.  
Werkbespreking. De afsluiting van de werk- en speeltijd in 
de kring, waar de kinderen vertellen wat, waar en hoe ze 
gespeeld en gewerkt hebben. Naar elkaar luisteren, elkaars  
werk bekijken en ideeën opdoen voor de volgende keer. 
Pauze. Samen eten en drinken, boekje lezen, napraten. 
Bewegingsonderwijs. Ieder dagdeel is er een bewegingsmoment, dat zowel buiten als binnen kan 
plaatsvinden. Binnen beschikken we over een aparte kleutergymzaal. 

 

5.2 DE GROEPEN 3 TOT EN MET 8. 
Vanaf groep 3 geven wij de kinderen methodisch onderwijs, waarbij wij ons richten op de 
referentiekaders en kerndoelen zoals die door het ministerie van onderwijs zijn vastgesteld. Alle door 
ons gebruikte methodes voldoen minimaal aan die norm. Daarnaast bieden de methodes mogelijkheden 
tot differentiatie en zelfstandig werken.  
 

Taal en lezen. 
In het begin van groep 3 staat vooral het leren lezen centraal. De kinderen leren lezen met de methode 

http://www.devreedzameschool.nl/
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“Veilig leren lezen”. Dit schooljaar starten met de nieuwste versie van deze methode die veel 
mogelijkheden biedt om aan de individuele verschillen tussen kinderen tegemoet te komen, dus ook 
voor de kinderen die al (een beetje) kunnen lezen.  
 
Bij het leesonderwijs maken we ook gebruik van tutor lezen. Leerlingen uit de bovenbouw helpen 
kinderen uit de onderbouw met het lezen, waardoor de jongsten extra kunnen lezen onder begeleiding 
en de oudsten een waardevolle sociale vaardigheid opdoen. 
 

In de loop van groep 3 zal het 
aanvankelijk leesproces voor de meeste 
kinderen afgerond zijn en wordt een 
begin gemaakt met het voortgezet 
technisch lezen. Vanaf groep 4 werken 
we met de methode “Lekker Lezen”. In 
de hogere groepen verschuift het accent 
van technisch lezen naar begrijpend 

lezen. We werken in de groepen 4 en 5 met “Grip op lezen” en in de groepen 6 t/m 8 met “Leeslink”. 
Beide methodes zijn van dezelfde uitgever en sluiten naadloos op elkaar aan. 
 
Voor het taalonderwijs gebruiken we de methode: “Taal Actief”. 
We hebben voor deze methode gekozen omdat we de kwaliteit van ons 
Taalonderwijs wilden verhogen en het niveau van het taalonderwijs in 
deze methode hoog is. Daarnaast is in deze methode veel ruimte voor 
gestructureerd samen leren, een ander speerpunt van onze school. 
U kunt informatie vinden over de methode op www.taalactief.nl 
 

 

Rekenen. 
Voor rekenen gebruiken we de methode “De 
Wereld in Getallen”. Kinderen leren goed rekenen met De wereld in 
getallen, daar staat de methode al jaren om bekend. Deze nieuwste 
versie bouwt voort op het sterke fundament van de drie voorgaande 
edities, maar met een eigentijdse invulling, waaronder een weektaak voor 
zelfstandig werken en praktische differentiatie op drie niveaus.  

 
 

Schrijven. 
Voor schrijven werken we met de methode “Schrift”. Deze methode heeft een geheel nieuwe letter 
ontwikkeld, die het schrijven voor de leerling vergemakkelijkt en op langere termijn een beter 
resultaat geeft.  
 
 

Wereldoriënterende vakken. 
Voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek werken we met de methode 
Meander, Brandaan en Naut. 

   
 
De methode is geheel toegesneden op leerlingen van deze tijd. Veel mooi beeldmateriaal, heldere 
teksten, overzichtelijke samenvattingen en prachtig vorm gegeven. Bij de methode wordt ook software 
gebruikt voor de digitale schoolborden om de lesstof te verlevendigen.  
Binnen de methode is ruimte gecreëerd om de leerlingen ook 
individueel of in groepjes aan zelf te kiezen onderwerpen te laten 
werken. Hiervoor gebruiken we Topondernemers, kaarten aan de 
hand waarvan kinderen alleen, in 2-tallen of in groepjes aan diverse 
onderwerpen werken. Deze methode vervangt ook de aloude 
werkstukken en spreekbeurten die kinderen thuis voorbereidden en 
maakten. Binnen de methode Topondernemers leren de kinderen 
diverse presentatiemethoden, zoals het maken van een muurkrant, 
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een PowerPoint presentatie, een verslag, etc. De leerlingen werken hier op school aan, maar kunnen 
hier in een aantal gevallen ook thuis aan werken.   
 
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die natuurcentrum Het Eksternest biedt 
in de vorm van excursies en leskisten. Het techniekonderwijs heeft naast de methode Naut ook een 
plek binnen de creativiteitscursussen. Een aantal van deze cursussen behandelt een 
techniekonderwerp. 
 

Schooltuintjes. 
Komend schooljaar starten we voor de groepen 7 met schooltuintjes bij de Toonladder. 
In september gaat het schooltuintjesproject DE SAMENKLANK van start. Het moet zich gaan 
ontwikkelen als een buddyproject voor de leerlingen van De Syncope en De Lichtboei met de bewoners 
van De Toonladder. Onze leerlingen zullen wekelijk de kans krijgen structureel te werken in hun eigen 
tuintje onder leiding van vrijwilligers en onder toezicht van de leerkracht en de omwonenden. 
Er wordt in twee periodes aan de tuintjes gewerkt: van augustus tot oktober en van april tot juli. 
  

Creatieve vakken. 
“Syncope, de school waar muziek in zit!” 
Van de kleutergroepen tot en met groep 8 wordt aan muziek gewerkt 
met de muziekmethode 123 Zing, een digitale en interactieve 
methode met moderne liedjes en muzieklessen. Kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 die zingen leuk vinden kunnen ook nog lid worden 
van ons schoolkoor. Het koor oefent op vrijdagmiddag na schooltijd 
en treedt af en toe binnen of buiten school op. 
 

Bij handvaardigheid wordt in de groepen 3 en 4 een onderwerp gekozen dat aansluit bij b.v. een 
seizoen, een nieuwe woord, een gebeurtenis, etc. Daarnaast wordt aan speciale projecten gewerkt. 
Voor de groepen 5 t/8 is er op de dinsdag- of vrijdagmiddag Keuzecursus. De leerlingen worden 
groepsdoorbroken verdeeld in groepjes van 15 tot 20 kinderen, die dan gedurende 4 weken deelnemen 
aan een cursus creativiteit of techniek. Daarbij kun je denken aan figuurzaken, dans, elektriciteit, 
armbandjes maken, haken, solderen, etc. 
 
Voorts werken we samen met Collage Almere die ons ondersteunt bij diverse creatieve projecten. 
 

Bewegingsonderwijs. 
Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. De 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week 
veertig minuten bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. 
De kinderen gymmen in een gymbroek en eventueel een T-shirt of 
een gympak. Ook sportschoenen zijn aan te raden.  
 
We vinden het erg belangrijk dat kinderen na het gymmen gaan 
douchen. Er zijn echter kinderen die niet mogen douchen om 
uiteenlopende redenen. Als uw kind niet mag douchen, meldt hij of zij dit bij de leerkracht. Het 
douchen wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid: wij stimuleren het douchen na de 
gym, maar u bepaalt met uw kind of hij/zij van die gelegenheid gebruik maakt. De leerkracht 
controleert de douche- en kleedruimte vooraf op hygiëne. Is de ruimte om een of andere reden niet 
schoon, dan wordt er die keer niet gedoucht, maar alleen opgefrist.  
Na het douchen of opfrissen een frisse deodorant gebruiken mag uiteraard, maar GEEN spuitbussen! Te 
veel spuitbussen veroorzaken een ongezonde lucht in de kleedkamer, vandaar dat alleen deo-rollers 
zijn toegestaan. 
Tijdens de les mogen er in verband met de veiligheid geen sieraden worden gedragen. Het beste is om 
op dagen dat er bewegingsonderwijs is, de sieraden thuis te laten 
Als er een reden is waarom uw kind niet mag deelnemen aan de gymles, dan dient u dit schriftelijk of 
telefonisch te melden aan de groepsleerkracht. 
 

Engels. 
In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen praktisch Engels, waarbij we de methode “Real English 2” 
gebruiken. 
 

Huiswerk. 

Structureel wordt er huiswerk gegeven voor de zaakvakken: Natuur &Techniek, Geschiedenis, 
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Aardrijkskunde en Engels. Dit huiswerk wordt ondersteund met methodemateriaal zoals b.v. een 
samenvatting.  Het doel van dit huiswerk is tweeledig: opdoen van kennis en het "wennen" aan het 
maken van huiswerk met het oog op de toekomst. 
Daarnaast kan er huiswerk gegeven worden aan kinderen die extra oefening nodig hebben. Dit gaat 
altijd in overleg met de ouders! 
 

ICT. 
Het gebruik van computers in het onderwijs wordt steeds 
belangrijker. In ieder klas zijn minimaal 2 computers aanwezig, 
waar programma’s op staan die horen bij de verschillende 
methodes die we op school gebruiken. In de gangen zijn ook 
computers aanwezig, waar kinderen op kunnen werken die bezig 
zijn met informatieverwerving, bijvoorbeeld voor 
Topondernemers. Ook is er een aantal laptops beschikbaar. In 
alle groepen werken we tevens met digitale schoolborden.  
In de kleutergroepen werken we in plaats van computers met 
iPads. 
 

SNAPPET. 
Dit schooljaar starten we in de groep 5/6b, 7a, 7b, 8a en 8b met de tablets van Snappet. Snappet is 
een onafhankelijke organisatie die aansluit bij de methode voor taal en rekenen die wij gebruiken. 
Heel kort gezegd neemt de tablet de functie van het werkboekje over: de leerkracht geeft de 
instructie zoals hij/zij gewend is, laat de leerlingen samenwerken zoals altijd, maar dan worden de 
opgaven niet meer in een werkboekje gemaakt maar op de tablet. Dat betekent dat een leerling direct 
feedback krijgt: is mijn antwoord goed of fout, bij 
fout kun je ook direct verbeteren. Uit veel onderzoek 
blijkt dat directe feedback een belangrijke positieve 
bijdrage levert aan de leerresultaten.  
 
De leerkracht beschikt over een dashboard op zijn 
computerscherm waarop hij/zij steeds kan zijn waar 
leerlingen mee bezig zijn en of ze het goed doen. Ook 
de leerkracht kan dus direct hulp verlenen als blijkt dat een leerling of een groep leerlingen een 
opgave niet begrepen heeft. 
Daarnaast werkt het systeem adaptief, hetgeen betekent dat het systeem de moeilijkheid van de 
opgaven aanpast aan het niveau van de leerling. Dit niveau bepaalt de computer aan de hand van de 
gegeven antwoorden. Leerlingen maken dus altijd opgaven op hun eigen niveau. Uit onderzoek 
(Technische Universiteit Twente en de Radboud Universiteit) blijkt o.a. dat leerlingen dus ook beduidend meer 
opgaven maken en dus meer oefenen, wat de resultaten verbetert. 
U kunt zelf kijken op de website van Snappet: www.snappet.org 
 

6. DE ZORG VOOR DE KINDEREN 

 

6.1 PROCEDURE  NIEUWE LEERLINGEN. 
Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom. Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun 
zoon of dochter worden eerst uitgenodigd voor een informatief gesprek met de directeur of een intern 
begeleider. Indien ouders besluiten hun zoon of dochter in te schrijven op onze school, leveren ze het 
ingevulde inschrijfformulier op school in. Dat wordt vervolgens beoordeeld door de directie. Na 
ontvangst van het inschrijfformulier, krijgt  onze nieuwe leerling een welkomsbrief thuis ter 
bevestiging van de inschrijving.  
Indien het om een 4-jarige nieuwe leerling gaat, volgt er intakegesprek 
met de intern begeleider, zodat we een goed beeld van onze nieuwe 
leerling krijgen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de 
leerkracht(en). 
 
Kinderen mogen op school komen op de dag dat zij 4 jaar worden. Om 
alvast te wennen mag uw kind vooraf een aantal dagdelen (maximaal 
4) op bezoek komen. De leerkracht neemt contact met u op om dit af 
te spreken.  
Oudere kinderen die instromen komen in principe niet meer wennen, maar zij kunnen uiteraard wel 
kennis komen maken.  

https://nl.snappet.org/
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De Syncope is een openbare school en wij zullen dus in principe geen kinderen weigeren. Er zijn echter 
wel enige uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld: 

 indien er sprake is van onderwijskundige bezwaren, 

 Indien de zorg die het kind nodig heeft de mogelijkheden van de school te boven gaat, 

 indien er al een verwijzingstraject voor het speciaal onderwijs op de huidige school is gestart, 

 indien het kind al een onderwijsplek heeft op een andere school binnen redelijke afstand. 
Daarnaast hebben de besturen van de scholen voor basisonderwijs in Almere besloten dat het wisselen 
van school gedurende het schooljaar niet meer is toegestaan, tenzij er sprake is van een verhuizing. 
Dat betekent dat wij gedurende het schooljaar geen leerlingen aannemen van een andere basisschool. 
Een schoolwisseling voor leerlingen die al een plek hebben op een basisschool is dus alleen mogelijk 
per nieuw schooljaar. 
 
Het is voor onze planning en organisatie wel noodzakelijk uw kind bijtijds aan te melden, dat wil 
zeggen minimaal 6 maanden voor de eerste schooldag. 
 

6.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN (RAPPORTEN). 
Wij volgen de kinderen hun hele basisschoolloopbaan zo goed mogelijk en we gebruiken daar o.a. de 
methode gebonden toetsen voor en 2 keer per jaar de landelijk genormeerde CITO toetsen. Daarnaast 
worden de kinderen uiteraard dagelijks door de leerkrachten gevolgd. De resultaten van de CITO 
toetsen worden opgeslagen in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem. 

 
Mocht er twijfel bestaan over vorderingen of gedrag in de klas, dan wordt er zo spoedig mogelijk door 
de leerkracht contact met de ouders opgenomen. In overleg zal dan geprobeerd worden de problemen 
op te lossen. Van uw kant verwachten we dat u een gesprek aanvraagt als u het vermoeden heeft, dat 
er iets met uw kind aan de hand is, of als u gewoon even tussendoor wilt weten hoe het met uw kind 
op school gaat.  

 
Tweemaal per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 een rapport. In het 
rapport wordt voor elk vak een waardering gegeven (onvoldoende-matig-voldoende-ruim voldoende-
goed). U krijgt het rapport digitaal via Digiduif en de kinderen krijgen een papieren versie mee naar 
huis. De rapporten worden verzameld in de rapportmap die u thuis bewaart.  
 
In de maanden april/mei nemen we in groep 7 de CITO Entreetoets af om een onafhankelijk beeld van 
de kinderen, de groepen en ons onderwijs te krijgen. Deze toets wordt tevens gebruikt bij het 
opstellen van een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. 
In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de Eindtoets. Zie ook paragraaf 6.8. 

 
6.3 ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN 
Binnen de school is een structuur van leerlingenzorg aanwezig. Het doel hiervan is om tijdig te kunnen 
signaleren of er voor een leerling of een groep leerlingen specifieke begeleiding nodig is. De Intern 
Begeleiders (IB-ers) van de school dragen de verantwoordelijkheid voor deze structuur. Er zijn twee 
Intern Begeleiders op school: Bert Galesloot (groep 4a t/m 8) en Lynda Hoekstra (groep 1 t/m 4b en 
meer- en hoogbegaafden). 
 
De intern begeleiders houden regelmatig een groepsbespreking met de leerkracht(en) van de groep. 
Toets resultaten, het gedrag en/of de werkhouding kunnen onderwerp van gesprek zijn. Ook informatie 
vanuit de ouders kan aanleiding zijn om kinderen te bespreken. Indien er opvallende zaken naar voren 
komen wordt er altijd contact opgenomen met de ouders.  

 
Wanneer de intern begeleiders samen met de leerkracht constateren dat zij rond de zorg van de 
kinderen vragen hebben, worden deze in het zorgoverleg besproken. Vanuit Passend Onderwijs Almere 
zijn medewerkers aan onze school verbonden. 

 

6.4 MEERBEGAAFDE LEERLINGEN. 
Leerlingen die op de Cito toetsen heel hoog scoren op het gebied van rekenen 
en begrijpend lezen komen in aanmerking voor een plusgroep. Deze groepjes 
werken eenmaal per week o.l.v. Lynda Hoekstra aan speciale projecten die 
komen uit de Pittige Torens. De Pittige Plus Torens is het meest complete 
lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Een kleurrijk meubel 
boordevol pittige projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan 
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meer- en hoogintelligente kinderen. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, 
leren fouten maken, de projecten spreken de competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze 
groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveeld kind een gelukkig kind maken. 
 
 

Daarnaast is aan de Syncope een bovenschoolse verrijkingsgroep verbonden, het 
Talentenlab. Dit Talentenlab is tijdelijk gehuisvest in de o.b.s. Boventoon in 
Muziekwijk-Zuid. De intern begeleider van onze school en van scholen in de buurt 
kunnen leerlingen via Passend Onderwijs Almere aanmelden voor deze groep. De 
leerlingen  krijgen een dagdeel per week les van een speciale leerkracht. Tijdens deze 

lessen wordt gewerkt aan specifiek op de doelgroep afgestemde projecten, dus niet meer van 
hetzelfde, maar iets uitdagend anders, meer op het proces gericht dan op het product. 
Voor meer informatie zie www.passendonderwijs-almere.nl 
 

6.5 ZORGTEAM. 
Op school wordt gewerkt met een zorgteam, een team van specialisten waar de IB-ers een beroep op 
kunnen doen. Dit gaat overigens altijd in overleg met de ouders. De specialisten binnen dit zorgteam 
worden in de volgende paragrafen beschreven. 
 

6.5.1 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK. 
Het is voor de school mogelijk een beroep te doen op het schoolmaatschappelijk werk, dat zich richt 
op de relatie kind – school – ouders en ondersteuning biedt aan teams, leerkrachten en ouders bij 
problemen met kinderen, waarvoor de oorzaken niet alleen binnen de school liggen. Het gaat erom dat 
de belemmeringen die de ontwikkeling van het kind nadelig kunnen beïnvloeden worden weggenomen. 
Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen werken, zijn de schoolmaatschappelijke werkers 
aangesteld bij de GGD.  

 

6.5.2 LOGOPEDIE. 
Drie keer per jaar is er bij ons een logopediste op school aanwezig. Hier kunt u terecht voor vragen 
over de spraak-taalontwikkeling van uw kind. 

 

6.5.3 JEUGDARTS EN JEUGDVERPLEEGKUNDIGE. 
Via de IB-ers is er voor de school de mogelijkheid te overleggen met of advies te vragen aan de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige indien er zorgen zijn over een leerling. Dit zal uiteraard gebeuren 
met uw medeweten en toestemming. Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 
Hier kan eventueel een onderzoek of gesprek uit voortkomen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
of indien gewenst, kan de schoolmaatschappelijk werkster worden ingeschakeld. 

 

6.6 PASSEND ONDERWIJS.  
De Syncope werkt met alle buurtscholen in Muziekwijk samen in het 
kader van Passend onderwijs. Gezamenlijk proberen we voor 97% van 
de kinderen uit onze wijk onderwijs in de wijk te bieden. Dit in 
samenwerking met de Stichting Passend Onderwijs Almere. Het doel 
van dit samenwerkingsverband is het realiseren van een 
samenhangend geheel van zorgvoorzieningen, zodat de kinderen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 
De Syncope is een netwerkschool met een accent op dyslexie en meerbegaafdheid. (Netwerkscholen 
hebben de externe zorgstructuur goed op orde. Dat betekent dat zij voor de zorg voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften een beroep kunnen doen op externe deskundigen.) 
 

 

6.7 GGD FLEVOLAND. 
De GGD Flevoland heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners van 
Flevoland. Voor u is van belang wat de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD voor de kinderen en 
voor de school kan betekenen.  
 
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) voor groep 2 en voor groep 7. 
Dit schooljaar krijgen alle kinderen die in groep 2 en in groep 7 zitten, een Preventief 
Gezondheidsonderzoek aangeboden. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de lichamelijke en 
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Alle leerlingen ontvangen een uitnodiging via de school. 

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
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De onderzoeken worden verricht door de jeugdverpleegkundige en vinden zo mogelijk plaats op school. 
Indien er aanleiding toe is, wordt er, in overleg met u, extra onderzoek door de jeugdarts verricht. 
Deze onderzoeken vinden meestal plaats op de vestiging van de GGD, Boomgaardweg 4. 
 
Vaccinaties. 
Alle kinderen worden in het jaar dat ze 9 worden gevaccineerd voor DTP en BMR. U ontvangt hiervoor 
thuis een oproep. Ook worden in de plaatselijke kranten de data vermeld waarop gevaccineerd zal 
gaan worden. 
 
Bereikbaarheid van de afdeling jeugdgezondheidszorg. 
De administratie is dagelijks te bereiken van 09:00-12:00 uur op telefoonnummer: 036-5357300. 
 

6.8 DE STAP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO). 
Voor ouders is de keuze van een school voor voortgezet onderwijs een belangrijke en een moeilijke. Er 
zijn in Almere en omgeving vele scholen voor Voortgezet Onderwijs met allemaal hun eigen 
kenmerken. Wij adviseren als school de vorm van Voortgezet Onderwijs (VWO, Havo, Vmbo, etc.) maar 
de beslissing voor welke school u en uw kind kiezen, ligt bij u. De Syncope maakt deel uit van de ASG 
(Almeerse Scholen Groep), vandaar dat onze activiteiten met betrekking tot voorlichting gericht zijn op 
scholen die deel uitmaken van dezelfde stichting: de Meergronden (Almere-Haven), het Arte College 
(Almere-Poort), het Echnaton , het Helen Parkhurst (beide Almere-Stad), het Oostvaarders College 
(Almere-Buiten) het Buitenhout College (Almere-Buiten) en PRO-Almere (Praktijkonderwijs, 3 
vestigingen verspreid over Almere).  
 
Om u bijtijds een indicatie te geven over welke type onderwijs het beste bij uw kind past, wordt aan 
het einde van groep 6 in het rapport een uitstroomindicatie gegeven voor het type voortgezet 
onderwijs dat op grond van dat rapport verwacht mag worden. Ook in het eindrapport bij groep 7 
wordt een dergelijke uitstroomindicatie aangegeven. Halverwege groep 8 volgt het definitieve advies. 
Met dit advies kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij een VO school. De adviezen zijn gebaseerd op 
alle gegevens die we in de loop der jaren hebben verzameld, waarbij u moet denken aan de 
tussentijdse CITO toetsen, CITO Entreetoets en de methode toetsen. Daarnaast zijn ook zaken als 
werkhouding, motivatie en zelfstandigheid van belang.  
De uitslag van de Cito Eindtoets, die tegenwoordig pas in april wordt afgenomen, kan eventueel nog 
een wijziging in het advies opleveren. 
 
De mogelijke uitstroomindicaties zijn: 

 PRO   praktijkonderwijs 

 VMBO BBL  basis beroepsgerichte leerweg, vooral veel praktijk 

 VMBO KBL  kader beroepsgerichte leerweg, veel praktijk met een beetje theorie 

 VMBO TL (MAVO) theoretisch gerichte leerweg, vooral theorie 

 HAVO  

 VWO/Gymnasium 

  
Het VMBO (voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs) bereidt voor op het MBO 
(middelbaar beroepsonderwijs). 
Het HAVO (hoger algemeen vormend onderwijs) 
bereidt voor op het HBO (hoger beroepsonderwijs) 
VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 
en Gymnasium bereiden voor op een universitaire 
studie.  
 
Aan het einde van groep 8 geven wij het voortgezet 
onderwijs schriftelijke informatie over de 
aangemelde leerlingen door via een 
geautomatiseerd systeem: Digidoor. Meestal volgt er 
ook nog een persoonlijk gesprek tussen een 
vertegenwoordiger van het VO en de leerkracht van 
uw kind. U krijgt als ouder ook een code voor 
Digidoor, zodat u ook zelf kunt zien welke 
informatie over uw kind doorgegeven wordt aan het 
VO. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOxsrV0LvNAhVsKsAKHQitCmcQjRwIBw&url=http://www.donboscoschool.nl/groep-8-vo-grafisch.html&psig=AFQjCNHmbGY2ZNcdn88B_Dt_J_nLEeYxvg&ust=1466684710962917
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Leerlingen die in aanmerking komen voor het LWOO, “Leerweg Ondersteunend Onderwijs”, krijgen aan 
het einde van groep 7 het verzoek mee te werken aan een onderzoek om de hulpvraag in het 
voortgezet onderwijs op tijd te kunnen beoordelen. 
 
In de loop van het jaar worden door alle scholen voor voortgezet onderwijs “open dagen” 
georganiseerd, zodat u zich uitgebreid kunt oriënteren. (Om alle open dagen te kunnen bezoeken is het 
raadzaam hiermee vast te beginnen als uw kind nog in groep 7 zit.) Nadat u uw keuze heeft gemaakt, 
schrijft u uw kind zelf in bij de betreffende school. Let u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de 
aanmelding bij een vervolgschool en dat dit voor 1 maart 2017 moet gebeuren. 
 
Om u een indruk te geven naar welk schooltype onze kinderen zijn verwezen, hieronder een staat met 
verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs en scores van de CITO Eindtoets van de afgelopen 3 jaar. 
 
Verwijzingen vanuit Syncope naar VO: 
 
jaar PRO VMBO TL TL/HAVO HAVO HAVO/VW

O 

VWO 

(Ath-Gym) 

TOTAAL 

HAVO/VWO 

2009  10 - 18% 11 - 19% 2 -    4% 12 - 20%  6 -11% 13 - 23% 54% 

2010  5 -   11% 12 - 26% 3 -    6%  5 - 11%  6 - 13% 10 - 22% 46% 

2011  5 –    9% 10 – 17% 10 – 17%  5 –   9% 11 – 19% 13 – 22% 50% 

2012  4 –    9% 11 – 26%  10 – 23%  12 – 28% 51% 

2013  11 – 20% 11 – 20%  16 – 29%  15 – 29% 58% 

2014  10 – 20% 14 – 27%  14 – 27%  10 – 20% 47% 

2015 2 – 4% 15 – 32% 11 – 22%  10 – 20%  11 – 22% 42% 

2016  19 – 33%   7 – 12%  17 – 30%  14 – 25% 54% 

Almere 3,9 % 24,9 % 22,8 %  25,6 %  19,8 %  

 

De gemiddelde scores van de Cito Eindtoets in de afgelopen jaren waren:  

 
Cito eindtoets Inspectienorm schoolgroep Standaardscore Syncope 

Cito 2012 534,8 534,6 

Cito 2013 534,6 537,6 

Cito 2014 534,6 535,9 

Cito 2015 534,6 535,7 

Cito 2016 534,6 532,9 

 
De score van de Cito eindtoets 2016 viel nogal tegen. Er is duidelijk onder de verwachting gescoord, 
zeker als daarin betrokken wordt het schooladvies voor het VO, zoals blijkt uit de tabel hiervoor. Sinds 
vorig schooljaar is het schooladvies leidend bij het advies voor het type voortgezet onderwijs. Als de 
kinderen in april hun eindtoets maken zijn de kaarten dus al geschud: het resultaat van de toets doet 
er voor de leerlingen niet zo veel meer toe. Wij hebben de indruk dat dit de motivatie om de toets 
goed te maken niet bevordert. We blijven dit de komende jaren kritisch volgen. 
We de score van 2015 mogen herberekenen, waardoor voor 2015 een positiever beeld is ontstaan. 
 
 

7. OUDERS EN DE SCHOOL 

 

7.1 INFORMATIEVOORZIENING. 
Naast deze informatiegids informeren we ouders ook regelmatig door 
middel van:  
 

 Schoolfilmpje. We hebben een kort filmpje over onze school laten 
maken. In een paar minuten krijgt u te zien waar wij op school mee 
bezig zijn. U kunt het filmpje bekijken via de home pagina van onze 
website www.syncope.asg-almere.nl. 
Het filmpje is al een beetje oud, we gaan binnenkort starten met de 
opnamen voor een nieuw promo filmpje in samenwerking met de Mediaschool in Amsterdam. 
 

 Digiduif. Digiduif is ons digitale informatiesysteem. Als ouder maakt u een account aan voor uw 
kind(eren) en vervolgens krijgt u via uw e-mail adres alle berichten van school digitaal binnen. Als 
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u uw zoon of dochter aanmeldt, krijgt u een instructiebrief met codes mee.  
Zie ook www.digiduif.nl 
 

 Onze website www.syncope.asg-almere.nl, waarop u actuele 
informatie kunt vinden en vooral ook de leuke dingen in en om de school.  
 

 Informatie avonden. De informatieavonden worden aan het begin van 
het schooljaar gehouden. Dit schooljaar gaan we dat anders doen dan in 
de vorige jaren. De avond begint in de eigen klas, zodat u kennis kunt 
maken met de leerkracht(en) en de andere ouders. Daarna kunt u 2 
onderwerpen kiezen waarover u uitgebreid geïnformeerd wordt. U kunt 
daarbij denken aan Taal, Rekenen, De Vreedzame School, muziek, gym, 
etc.  

Naast deze algemene informatie informeren we u over de vorderingen en andere belangrijke zaken van 
uw kind, door middel van: 

 een rapport: twee keer per jaar, in februari en in juli. Aan het eerste rapport wordt een 
“verplicht” 10-minutengesprek gekoppeld en aan het tweede rapport een facultatief 10-
minutengesprek. 

 een 10-minutengesprek in oktober/november. Deze gesprekken zijn met name bedoeld om uw 
visie op uw kind en die van de leerkracht met elkaar te delen.  

 een persoonlijk gesprek, op uw of ons verzoek. Wij verzoeken u wel even een afspraak met de 
leerkracht te maken zodat deze de tijd voor het gesprek kan nemen. Wij willen u er voor de goede 
orde op wijzen dat een gesprek met een leerkracht voor schooltijd niet kan! De kinderen komen 

dan de klas binnen en daar moet de leerkracht al zijn of haar aandacht aan schenken. 
 Klasbord, deze app gebruiken we als pilot in een aantal groepen. In de app worden foto’s 

geplaats, waardoor ouders via beelden kunnen zien wat er zo af en toe in de groep gebeurt. 

 

7.2 OUDERPARTICIPATIE. 
Het is van groot belang dat er een goed contact bestaat tussen school en de ouders. We werken immers 
samen aan de ontwikkeling van uw kind. Voor leerkrachten geldt ook dat contact met de ouders 
noodzakelijk is, met name daar waar de thuissituatie van invloed kan zijn op het reilen en zeilen op 
school. Daarnaast is de algemene betrokkenheid van ouders bij de Syncope groot; op veel terreinen 
helpen ouders zaken op school te realiseren die zonder die hulp onmogelijk zouden zijn!  

 

7.3 OUDERRAAD EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 
De school heeft een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een verplicht orgaan 
op iedere basisschool dat zich bezig houdt met beleidsmatige zaken en in sommige van die zaken 
instemmings- of adviesrecht heeft. De MR bestaat uit vier ouders en vier teamleden. De MR heeft een 
eigen pagina op de website waar u o.a. de namen van de MR-leden vindt. De MR vergaderingen zijn 
openbaar, als u er een mee wilt maken, kunt u zich het beste wenden tot de contactpersoon van de 
MR. (mr@syncope.asg-almere.nl) 
 
Waar de MR zich voornamelijk richt op beleidszaken, bemoeit de OR zich met de activiteiten en 
festiviteiten rondom de school. Ook de OR heeft een pagina op de website, waar u o.a. de namen van 
de OR-leden aantreft. 

 

7.4 OUDERBIJDRAGE. 
De door de Ouderraad gevraagde ouderbijdrage is na goedkeuring 
vastgesteld op € 23,50 per schooljaar. Voor kinderen, die in januari 
of later op school komen, geldt een aangepast bedrag. Vanuit de 
ouderbijdrage wordt een aantal zaken bekostigd: sinterklaas- en 
kerstviering, sportdagen, afscheid groep 8, enz. Ook bestaat de 
mogelijkheid extra leer- en hulpmiddelen aan te schaffen, die niet 
uit het gewone budget betaald kunnen worden. Hoewel de 
ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, hopen wij dat iedereen 
deze bijdrage betaalt. Het organiseren van een aantal activiteiten 
wordt onmogelijk zonder uw financiële steun. 
Bankrekening ouderbijdrage:   NL 17 INGB 0002 5201 62 

http://www.digiduif.nl/
http://www.syncope.asg-almere.nl/
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7.5 KLACHTENPROCEDURE. 
Indien er klachten zijn over het onderwijs aan uw kind of anderszins, dan kunt u het beste eerst 
contact opnemen met de betrokkene, meestal de leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan 
kunt u een afspraak maken met de directie. Vindt u dat de school uw klacht niet serieus neemt, dan 
kunt u contact opnemen met de clusterdirecteur. 
 
Het bestuur van de openbare scholen in Almere is ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 
voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). U kunt bij deze commissie een klacht 
(schriftelijk) indienen als u vindt dat u bij de hierboven genoemde instanties geen bevredigende 
oplossing wordt geboden. Het reglement van de LKC is op school verkrijgbaar. 
 
De Syncope heeft met betrekking tot ongewenste intimiteiten een gedragsreglement vastgesteld, deze 
gedragsregels geven aan hoe het schoolteam met de aan hen toevertrouwde leerlingen omgaat. 
Leerkrachten en leerlingen zijn aanspreekbaar op het niet naleven van deze regels. 
Kinderen en ouders kunnen ongewenst gedrag, maar ook ander soort klachten, melden bij de op school 
aanwezige contactpersoon, mevrouw Lynda Hoekstra. In overleg met de contactpersoon kunt u 
doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon, die door de gemeente is aangesteld.  
 
Voor adressen en telefoonnummers zie hoofdstuk 10. 
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8. PRAKTISCHE ZAKEN 

 

8.1 SCHOOLTIJDEN. 
De schooltijden voor alle groepen zijn gelijk: 
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15 uur 
Woensdag:  8.30 - 12.00 uur 
 
Tien minuten voordat de lessen beginnen, gaat de eerste bel en gaan de deuren open. Als u uw kind 
naar school brengt, kunt u even mee naar binnen gaan. Wij verzoeken u zeer dringend buiten de klas 
afscheid van uw kind te nemen. We beginnen op tijd met de lessen. Om respectievelijk 8.30 uur en 
13.15 uur gaat de tweede bel en moeten alle ouders de school, hoe gezellig ook, verlaten zodat de 
lessen kunnen beginnen. 
 

8.2 ZIEKMELDING. 
Indien uw kind ziek is, dan dient u dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor 
aanvang van de lessen, aan de school te melden.  
U kunt dat telefonisch doen op nummer 036 5361277. U krijgt dan een 
medewerker van de school aan de lijn of het antwoordapparaat, waar u de 
ziekmelding kunt inspreken. 
U kunt een ziekmelding ook doorgeven via Digiduif. 

 
8.3 NOODROOSTER BIJ ZIEKTE LEERKRACHT. 
Indien een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof dan zullen we dat als 
volgt oplossen. 

 Eerst kijken we of een leerkracht die die dag vrij is, extra wil werken. 

 Is er geen leerkracht beschikbaar dan kijken we of er een leerkracht op school aanwezig is, die 
op dat moment geen lesgebonden taken heeft en in de gelegenheid is de groep over te nemen. 

 Is dit ook niet het geval, dan dienen we bij de ASA een verzoek tot een vervangende leerkracht 
in. 

 Als er helemaal geen leerkracht beschikbaar is, dan worden de kinderen verdeeld over andere 
groepen. Ze krijgen werk mee om in die klas te maken. Deze oplossing zal maximaal 3 dagen 
aaneen gekozen worden. 

 Is ook het verdelen niet meer mogelijk, dan wordt in uiterste nood aan de ouders verzocht de 
kinderen thuis te houden. U krijgt hier altijd schriftelijk of telefonisch bericht van! Uiteraard is 
in dat geval opvang op school altijd mogelijk, uw  zoon of dochter wordt dan in een andere  
klas geplaatst. 

 

8.4 LEERPLICHT. 
Een kind is leerplichtig als het de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Zolang een kind vier jaar is, is de 
school bezoeken dus niet verplicht, u dient het echter wel te melden indien u uw kind thuis houdt. Er 
vinden in dat jaar echter zoveel belangrijke activiteiten plaats, dat regelmatig schoolbezoek absoluut 
gewenst is. U dient afwezigheid van uw vierjarig kind wel altijd te melden volgens de procedure zoals 
vermeld in paragraaf 8.2. 

 

8.5 VERZUIM. 
Wij verzoeken u dokters- en tandartsenbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten 
plaatsvinden. Mocht dat onmogelijk zijn, dan dient u dit schriftelijk of mondeling aan de leerkracht of 
de directie te melden. 
 
In de wet is vastgelegd dat de directie van de school u alleen in zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld 
een huwelijksjubileum, trouwerij of uitvaart) toestemming mag geven uw kind van school te houden. 
Deze toestemming dient u tenminste 6 weken van tevoren (voor zover mogelijk) schriftelijk aan te 
vragen. U kunt het speciale formulier hiervoor op school afhalen bij onze administratie.  
 
ATTENTIE: dit betekent dat wij u voor extra vakantiedagen nooit toestemming mogen verlenen! Dus 
ook niet voor een lang weekeinde naar een huisje, dat u aangeboden wordt door opa’s, oma’s, 
vrienden, etc.! Ook als u van uw werkgever in een bepaalde periode geen vrij kunt krijgen is de 
leerplicht zeer streng: alleen als u in geen enkele van de reguliere vakanties vrij kunt krijgen, kunt u 
een verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schooltijden om. Maakt u absoluut geen vakantie-
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afspraken, die afwijken van data in de jaarkalender, zonder dat u daarvoor schriftelijk toestemming 
hebt ontvangen!! 
 
De school is verplicht zich aan deze wettelijke voorschriften te houden. Indien de school een 
vermoeden van ongeoorloofd verzuim heeft, zijn wij dus ook wettelijk verplicht dit te melden aan de 
leerplichtambtenaar en dat gebeurt dus ook. 

 

8.6 MARGE- EN STUDIEDAGEN. 
Een aantal dagen per jaar is de school gesloten voor de leerlingen, maar is een aantal leerkrachten wel 
op school om aan schoolse zaken te werken, de z.g. margedagen. De kinderen maken per jaar namelijk 
minder uren dan de leerkrachten. Dit schooljaar zijn er extra margedagen en dat houdt verband met 
de nieuwe CAO-PO. Daarin is vastgelegd dat leerkrachten per week minder uren gaan maken en 
daardoor meer dagen per jaar werken zonder leerlingen op school. Deze dagen zijn opgenomen in het 
jaarrooster achter in deze gids. 
Daarnaast zijn er studiedagen opgenomen in het jaarrooster. De kinderen hebben dan vrij, zodat de 
leerkrachten hun tijd aan een studieonderwerp kunnen besteden. Ook leerkrachten en directie blijven 
leren! Het schoolbestuur en de inspectie controleren jaarlijks of de verhouding les- en studie-uren 

voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 

 

8.7 OVERBLIJVEN EN VOOR-/NASCHOOLSE OPVANG. 

Voor wat betreft het overblijven werken wij samen met kindercentrum Smallsteps Liedjesland aan de 
Euphoniumweg 1. Ook Schatjes & Schoffies verzorgt voor ons de overblijf. U kunt als ouder kiezen voor 
een van deze twee organisaties. 
 

Het overblijven gebeurt onder hun professionele leiding en verantwoordelijkheid. Voor verdere 
informatie, kosten en om uw kind op te geven kunt u contact opnemen met Liedjesland of Schatjes & 
Schoffies. Hieronder vindt u de gegevens. Uiteraard bent u niet verplicht van hun diensten gebruik te 
maken, u bent vrij in het kiezen van een opvangmogelijkheid! 

 

Kindercentrum Smallsteps Liedjesland  
Euphoniumweg 1 
1312 XK Almere 
Telefoon: 036 5350214 
Website: www.kinderopvang-liedjesland.nl 
 

 
Het Schatjes en Schoffies paradijs 
Andantestraat 2 
1312 TV Almere stad  
Telefoon: 036 5360236 
Website: www.hetschatjesenschoffiesparadijs.nl 
 

 

 

8.8 SPONSORING. 
Voor sponsoring is een aantal richtlijnen opgenomen in de notitie “Sponsoring, wat mag wel, wat mag 
niet”. Algemeen geldt: 

 sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de school en het 
onderwijs niet in gevaar brengen, 

 de uitvoering van de kerntaken van het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring, in 
die zin dat wanneer de sponsoring wegvalt, de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar mag 
komen, 

 sponsoring mag niet in strijd zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school, 

 er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de prestatie van de sponsor en de 
tegenprestatie van de school. 

De school is vrij om, binnen de regels van de bovengenoemde notitie, al of niet aan sponsoring te doen. 

 

http://www.hetschatjesenschoffiesparadijs.nl/
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8.9 MOBIELE TELEFOONS EN ANDERE APPARATEN. 
Wij vragen uw speciale aandacht voor het volgende. 
Tegenwoordig zijn bijna alle mobiele telefoons uitgerust met beeld- en geluidsapparatuur. Daarin kan 
het gevaar schuilen dat ongewild opnames gemaakt worden die vervolgens, bijvoorbeeld via internet, 
ongewild openbaar gemaakt worden. Daarmee wordt de privacy van het individu (uw kind) geschonden 
en dat is zeer onwenselijk en zelfs strafbaar. Daarom gelden bij ons op school de volgende regels: 
 

 Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen en in de pauzes is verboden. Als er in 
noodgevallen onder schooltijd naar huis gebeld moet worden, kan dat via de schooltelefoon of 
met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht met de eigen telefoon. 

 Het maken van beeld- en geluidopnamen binnen de school en op het schoolplein is verboden. 
(Met uitzondering van de opnamen genoemd in paragraaf 8.12) 
 

Schending van de privacy zoals hierboven beschreven kan in het uiterste geval verwijdering van school 
tot gevolg hebben. 
 
Mocht uw kind een mobiele telefoon meenemen, dan moet deze dus uitstaan en opgeborgen worden. 
Indien niet aan deze regels voldaan wordt, kan de telefoon door de leerkracht worden ingenomen, 
waarbij aangetekend dient te worden dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging of 
vermissing van het toestel, ook al is dit toestel door de leerkracht ingenomen.  
 
U zult begrijpen dat wij deze regels opgesteld hebben ter bescherming van de privacy van uw 
kind(eren) en verzoeken u dan ook dit met uw kind(eren) te bespreken. 
 
Ook het meenemen van speelgoed, spelletjes, elektronische speel- en/of geluidsapparatuur is volledig 
voor eigen risico. Wij wijzen u er met klem op dat de school niet verantwoordelijk is voor zoekraken of 
beschadigen van al deze spullen.  

 

8.10 SCHOOLPENNEN. 
Halverwege groep 3 krijgen de leerlingen van school een schoolpen om mee te schrijven. Dit is een 
speciale pen die past bij de schrijfmethode die we op school gebruiken. Met deze pen moeten de 
leerlingen zuinig omgaan. Indien door niet juist gebruik of verlies een nieuwe pen noodzakelijk is, zal 
deze op school gekocht moeten worden voor € 1,50. 

 

8.11 NEVENACTIVITEITEN. 
Jaarlijks ontvangen wij Sinterklaas op feestelijke wijze en is er een 
kerstdiner voor de hele school. Ook wordt er voor elke groep een 
sportdag georganiseerd. Voorts nemen we deel aan excursies naar het 
Eksternest (natuuronderwijs) en doen we mee aan projecten op het 
gebied van kunstzinnige vorming in samenwerking met Collage Almere.  
Incidenteel kan er voor een groep een excursie georganiseerd worden, 
waarvoor u een bijdrage gevraagd kan worden van maximaal € 2,= per 
schooljaar.  

 
Voor de groepen 1 tot en met 7 wordt een eendaagse schoolreis georganiseerd. Groep 8 gaat 3 dagen 
op schoolkamp. 
Voor de betaling van schoolreisje en schoolkamp ontvangt u te zijner tijd bericht. Het bedrag voor 
deelname aan het kamp van groep acht kan in termijnen betaald worden. Uiteraard is de bijdrage voor 
het schoolreisje en schoolkamp vrijwillig. Niet betalen heeft echter wel als consequentie dat uw kind 

niet mee mag op schoolreis/-kamp en op school opgevangen zal worden. 
 
Ieder jaar nemen we deel aan sportactiviteiten die door de Almeerse 
sportverenigingen georganiseerd worden. We proberen de verschillende 
groepen aan verschillende sporten te laten deelnemen. We zijn daarbij 
afhankelijk van de sportkalender van de diverse verenigingen. (Ons 
uitgangspunt is het kennismaken met de diverse sporten, winnen is mooi 
meegenomen.) Voor iedere groep wordt één sportactiviteit geselecteerd. 

 

8.12 FILMEN EN WEBSITE. 
Op onze website plaatsen we regelmatig foto’s van kinderen en activiteiten ter verlevendiging van de 
site. We gaan er vanuit dat u hier geen bezwaar tegen heeft.  
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Ook maken we regelmatig filmopnamen in de 
diverse groepen, die we gebruiken als coachings- 
en/of observatiemateriaal voor de leerkrachten. 
Deze opnamen zijn alleen voor intern gebruik 
bestemd en ze worden na gebruik vernietigd. 
BELANGRIJK:  
Mocht u er om de een of andere reden bezwaar 
tegen hebben dat uw kind op een foto op de 
website staat of op een filmopname terecht komt, 
dat verzoeken wij u dit bij de administratie 
kenbaar te maken. We zullen er dan voor zorgen 
dat uw kind niet op de site of op een opname 

komt. 

 

8.13 ONTRUIMINGSPLAN. 
Op school is een ontruimingsplan aanwezig, goedgekeurd door de Brandweer Almere. 
Minstens éénmaal per jaar wordt een ontruiming geoefend. De procedure is als volgt: 

 Bij een luid alarm dient u de school direct te verlaten. 

 Volg instructies van de BHV-ers op. 

 De leerkrachten verzamelen de eigen kinderen uit de klas en gemeenschappelijke ruimte, 
pakken de absentielijst en brengen de kinderen zo snel mogelijk naar buiten zonder jassen en 
schoenen aan te trekken en gaan naar de verzamelplaats op voldoende afstand van de school. 

 De leerkrachten laten de kinderen in een lange rij, twee aan twee, achter elkaar lopend het 
lokaal verlaten via de aangegeven route op de tekening, tenzij deze route door rook 
geblokkeerd is.  

 Bij het verlaten van het gebouw controleert iedere leerkracht de hem/haar toebedeelde  
ruimtes. 

 Op de verzamelplaats wordt aan de hand van de absentielijst gecontroleerd of iedereen er is. 

 Alle in het gebouw aanwezige personen zoals b.v. (hulp)ouders en stagiaires verlaten 
onmiddellijk het gebouw en gaan ook naar de verzamelplaats. 

 Iedereen wacht op de verzamelplaats op instructies van de directie, diens plaatsvervanger of 

de BHV-ers. 

 

8.14 PARKEREN ROND DE SCHOOL. 
Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school. Zeker ’s morgens leidt dat soms tot 
onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situaties voor de kinderen. Wij verzoeken u met klem om uw auto 
alleen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren en niet op de stoep of langs de gele trottoirbanden 
te gaan staan. Het is daar niet toegestaan te parkeren met het oog op de veiligheid van de kinderen. 
De politie controleert (en bekeurt!) met enige regelmaat. In de omringende straten is vaak voldoende 
parkeergelegenheid en het kost u misschien een halve minuut extra lopen. Dank voor de medewerking. 
 

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

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

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

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims 
door onrechtmatig handelen. Maar let op!  
1.De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
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schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  
 
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 
Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen 
verwacht wordt. Een voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal 
geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo'n geval valt de 
schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 
 
2.De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
De ouders van leerlingen zijn primair verantwoordelijk voor het handelen van hun kind. Als uw kind 
tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij of zij 
daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke 
aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
 
Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op 
deze manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school 
naar huis verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  
 
 

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

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

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

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

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

 
Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de 
rechter. 

 

8.17 SCHORSING EN VERWIJDERING. 
Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal 
maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten 
om uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling 
dusdanig ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft 
gedrag waardoor de rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer 
gegarandeerd kunnen worden.    In de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. 
Deze zetten wij - kort samengevat - op een rij.  
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Waarom schorsen we? 

Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het  belangrijk om 
uw kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling 
onze regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we een 
dringend signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!   
Zo werkt een schorsing: 

 Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een halve 
dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen we een 
‘time-out’.  

 Als dit uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat.  

 Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk 
weten waarom wij uw kind geschorst hebben. 

 
Hoe kunt u bezwaar maken? 
Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift indienen. In het 
bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing niet terecht is. Dit 
bezwaarschrift richt u aan onze cluster-directeur. Zie de adressenlijst voor het adres van de cluster-
directeur. 
 
Zo werkt een verwijdering: 

 Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een 
vervangende school te vinden.  

 Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie 
Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten. 
Op uw verzoek adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de beslissing 
van verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  

 Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering  dan 
moet zij het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  

 Het bestuur laat u en de commissie weten wat zij met het advies doet en waarom. 
 

8.18 MILIEU. 
We letten op ons milieu: 

 Een papierbak in de klas 

 Klas uit, licht uit. Kinderen uit school, licht uit in de hallen en gangen. 

 Schoolplein zwerfafval vrij maken. 

 We hebben liever bekers en bakjes i.p.v. pakjes en zakjes (denkt u aan het 10-uurtje) 

 Kopjes en glazen hergebruiken gedurende de dag 

 Computers uit bij einde schooltijd. 

 

 
9. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 
9.1 JAARVERSLAG 2015-2016. 
 
We startten dit schooljaar als “fusieschool” met 15 groepen en ongeveer 360 leerlingen: 310 leerlingen 
van de oude Syncope en 50 leerlingen van de Vedelaar. We verwelkomden vier nieuwe collega’s die 
meekwamen van de Vedelaar: Mariëm Ewald, Els de Vries, Ingrid Telgt en Evelien Huigen. We zijn dit 
jaar voor eerst weer gestart met 4 kleutergroepen in plaats van 3. En met deze 15 groepen passen we 
precies in ons gebouw. 
 
Een veilig pedagogisch klimaat is de basisvoorwaarde voor een school waar kinderen zich prettig voelen 
en goed kunnen presteren. We hebben gezocht naar een programma dat past bij deze visie en bij onze 
school. We hebben gekozen voor De Vreedzame School, een programma dat landelijk gebruikt wordt en 
dat ontwikkeld is in Utrecht. Bij de implementatie, die 2 jaar in beslag neemt, worden we begeleid 
door Mirjam van der Ven van het CED (een onderwijsorganisatie). Met de introductie van het 
programma De Vreedzame School willen we onze leerlingen opvoeden tot sociale en democratisch 
burgers (burgertjes). Binnen dit programma is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van 
kinderen voor de goede sfeer onderling, in de groep en op school. De Vreedzame School is tevens een 
door de minister goedgekeurd anti-pest programma. Het eerste jaar van de implementatie is prima 
verlopen: de Vreedzame School is zichtbaar door de hele school heen en de lessen zijn door de 
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leerkrachten en leerlingen positief ontvangen. 
 
We startten dit schooljaar ook met een nieuwe taalmethode: Taal Actief.. 
We verwachtten met deze methode het niveau van ons taalonderwijs op een hoger plan te brengen, de 
aangeboden leerstof in deze methode is van een hoger niveau dan de vorige methode. Ook de methode 
die we gebruikten voor Begrijpend lezen, Nieuwsbegrip, werd vervangen door Grip op Lezen in de 
groepen 4 en 5 en Leeslink in de groepen 6 t/m 8. Ook deze methodes zijn van dezelfde uitgever als de 
taal- en rekenmethode. We hadden de verwachting met deze methodes ook het niveau het van 
begrijpend lezen te verbeteren. 
Het niveau van de Taalmethode blijkt inderdaad een stuk hoger dan het niveau van de vorige methode. 
Toch is de implementatie goed verlopen en zijn we zeer tevreden over de methode. 
 
In groep 7a en 8a zijn we dit jaar gestart met het werken met tablets voor de verwerking van de 
oefenstof bij taal en rekenen. We hebben gewerkt met Snappet. Ook hier zijn de ervaringen zeer 
positief: leerlingen krijgen directe feedback, de leerkracht kan nauwkeurig volgen wat kinderen doen 
en de extra oefenstof is adaptief, wat betekent dat het niveau van de opdrachten door het systeem 
aangepast wordt aan het niveau van de leerling. 
 
Op 21 september brachten twee inspecteurs van het onderwijs een bezoek aan onze school en zij 
waren zeer tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. U kunt het rapport ook zelf opvragen:  
http://www.onderwijsinspectie.nl 
 
Door een lichte terugloop in het leerlingenaantal moesten we aan het einde van het schooljaar helaas 
afscheid nemen van een collega: meester Roberto gaat het volgend schooljaar aan het werk op een 
andere onderwijsplek binnen de ASG. We wensen hem daar veel succes en plezier! 
 

9.2 VOORUITBLIK SCHOOLJAAR 2016-2017. 
We gaan het schooljaar starten met ongeveer 355 leerlingen en 15 groepen. 
De invoering van de Vreedzame School gaat het tweede jaar in. Belangrijke toevoeging dit schooljaar 
zal zijn het opleiden van leerling-mediatoren. Leerlingen gaan op het plein en in de school bemiddelen 
bij conflicten tussen leerlingen. Een belangrijk uitgangspunt van DVS: leerlingen verantwoordelijk 
maken voor de sfeer en het positieve klimaat in de school. Leerlingen zullen in de loop van dit 
schooljaar kunnen solliciteren naar deze functie en de uitgekozen leerlingen zullen vervolgens opgeleid 
worden. 
 
Een ander belangrijk punt is het uitbreiden van het werken met de Snappet Tablets: we gaan hiermee 
werken in de groepen 5/6, 7 en 8. U heeft hierover meer kunnen lezen in eerdere gedeeltes van deze 
schoolgids. 
 
In de groepen 3 starten we met de geheel vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen en in de overige 
groepen gaan we het tweede jaar in van de invoering van de taalmethode Taal Actief. 
 
De leerlingen van de groepen 7 gaan in september starten met schooltuintjes, een gezamenlijk project 
van Syncope, Lichtboei en Toonladder. 
 
Voor alle verdere activiteiten in het schooljaar verwijzen we u graag naar onze jaarkalender verderop 
in deze gids. 
 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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10. Adressen en Bankrekeningen. 

 
o.b.s. Syncope 
 

Kornetstraat 19 
1312 XE Almere 
 

Telefoon: 
E-Mail: 

Website: 
 

036 5361277 
info@obssyncope.nl 
www.syncope.asg-almere.nl 

Clusterdirecteur 
Mevrouw Karlien Wegman 

ASG 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere 

Telefoon: 036 5406363 

    
Inspectie van het 
onderwijs 
 
 
 

Email: info@owinsp.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Meldpunt vertrouwens-inspectie (o.a. seksueel geweld, psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, etc.): 0900 – 1113111 (lokaal tarief) 
 

Jeugdgezondheidszorg, 
GGD Flevoland 
 
Jeugdarts  
 
Vertrouwenspersoon  
    
 

Boomgaardweg 4 
1326 AC Almere 
 
Monique Kalis 
 
GGD Flevoland 

Telefoon: 
 
 

Telefoon: 
 

Telefoon: 

036 5357300 
 
 
036 5357300 
 
0320 276211 
 

Leerplichtambtenaar 
    

Bezoekadres: 
Stadhuisplein 1 
 

Telefoon: 036 5277699 

 
Logopedie 
    

 
Bezoekadres: 
Boomgaardweg 4 
1326 AC Almere 
 

 
Telefoon: 

 
036 5357300 

Stichting Passend 
Onderwijs Almere 

Louis Armstrongweg 120 
1311 RL Almere 
 

 
Website: 

 
www.passendonderwijs-almere.nl 

 
Landelijke klachten 
commissie openbaar 
onderwijs. (LKC) 

 
Zwarte Woud 2 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 

 
Telefoon: 
Website:  

E-mail: 

 
030 2809590 
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

 

Email MR Syncope: mr@syncope.asg-almere.nl 

 

Bankrekening schoolreis/kamp: NL 33 INGB 0006 5604 09  

 

Bankrekening ouderbijdrage:   NL 17 INGB 0002 5201 62 

 

  

mailto:info@obssyncope.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:mr@syncope.asg-almere.nl


Juli 2016        24 

11. JAARPROGRAMMA 

 

11.1 GROEPSINDELING. 

 

1/2a annemarie annemarie annemarie/ellen ellen ellen 

1/2b ria ria ria/marianne marianne marianne 

1/2c marieke marieke marieke/saskia saskia saskia 

1/2d mariëm mariëm linda linda linda 

3a aafje aafje aafje/hilly hilly hilly 

3b liesbeth liesbeth anita anita anita 

4a dennis dennis dennis dennis dennis 

4b fabiola fabiola fabiola fabiola annemarie 

5a els els anne-marie anne-marie anne-marie 

5/6b nunzia nunzia nunzia nunzia nunzia 

6a ingrid ingrid ingrid ingrid ingrid 

7a bernadette bernadette bernadette bernadette bernadette 

7b tsjirste tsjirste monique monique monique 

8a evelien evelien evelien christa evelien 

8b cindy cindy cindy cindy christa 

  
 

11.2 OVERIGE PERSONEELSLEDEN. 
 
Directeur    Joost de Bruin 
Adjunct directeur    Bert Galesloot 
Intern Begeleiders    Bert Galesloot en Lynda Hoekstra 
Bewegingsonderwijs  Casper Weber 
Administratief medewerker   Yvonne Ramkhelawan en Ilonka Franken 
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11.3 JAARKALENDER. 

 
augustus 2016 (september) 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

22  23 24 25 

 

26 27 28 

29 

Studiedag  

Alle leerlingen vrij 

 

30 

 

31 1 

 

2 3 4 

 
september  2016  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 
5 

 

6 

OR vergadering 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 

12 

 

13 

 

14  

Kamp 8 

 

 

15  

Kamp 8 

 

16  

Kamp 8 

Spelletjesmiddag 1/2 

 

17 18 

19 

Info avond 1-2 

20 

 

21 

Sportdag 1/2 

22 

Info avond 3-4-5 

23 

Margedag 

Leerlingen vrij 

24 25 

26 

 

27 

Info avond 6-7-8 

28  
Leerlingenraad (11.30-12.00) 
MR vergadering 

 

 

29  

 

30  

 

1 2 

 
oktober 2016 (november) 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

3 

 

4 

 

5  

Studiedag   

Leerlingen vrij 

6    

Kinderboekenweek 

Boekenkraam 

10minutengesprekken 

 

7  

 

8 9 

10 

 

11 

10minuten 

gesprekken 

12 

 

13 14 

Speelgoedmiddag 1/2 

15 16 

17 

Herfstvakantie 

18 19 20 21 22 23 

24 

Schoolfotograaf 

25 

Schoolfotograaf  

OR vergadering 

 

26 

Schoolfotograaf  

Hoofdluiscontrole 

27 28  

 

29 30 

31 

 

1 

 

2 

 

3 

Inloopmiddag  

15.15-16.00 

4  

 

5 6 

 
november 2016 (december) 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

7 

Adviesgesprekken 8 

 

8  

Adviesgesprekken 8 

9  

Adviesgesprekken 8 

10 

 

11  12 13 

14 

 

15 16  
Leerlingenraad (11.30-12.00) 
 

17 

Versieren Sint 

18  

Studiedag 

Leerlingen vrij 

 

19 20 

21  

Margedag 

Leerlingen vrij 

22 

 

23 

 

24 25  

Spelletjesmiddag 

26 27 

28 

 

29 

OR vergadering 

 

30 

 

1 2 

 

3 4 
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december 2016  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

5 

Sinterklaas 
Continurooster tot 13.30 

 

6 

Inloop tot 9.00 uur 

 

7 8  

 

9  

 

10 11 

12 

Versieren Kerst 

13 

 

14 15 16 

 

17 18 

19 20 

Kerstmusical 

21 

Kerstdiner 

22 

 

23  
Continurooster tot 13.30 

Speelgoedmiddag 1/2 

24 25 

26 

Kerstvakantie 

27 28 29 30 31 1 

 
januari 2017 (februari) 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

2 3 4 5 6 7 8 

9  10 

OR vergadering 

 

11 

Hoofdluiscontrole 

12 

 

13 

 

14 15 

16 

Start LVS toetsen 

 

17 

 

18 

 

19 20 

 

21 22 

23 

 

24 

Inloopmiddag  

15.15-16.00 

25  
Leerlingenraad (11.30-12.00) 
 

26  

 

27 

Spelletjesmiddag 1/2 

 

28 29 

30  

Margedag 

Leerlingen vrij 

 

 

31  

Studiedag  

Leerlingen vrij 

1  

Voorleesweek 

 

2 

 

3 

 

4 5 

 
februari 2017 (maart) 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

6 

 

7 

 

8 

Rapport mee 

9 

10-minuten 

gesprekken 

10 

 

11 12 

13 

 

14 

10-minuten 

gesprekken 

15 

 

16 

 

17 

Speelgoedmiddag 1/2 

18 19 

20 

Voorjaarsvakantie 

21 22 23 24 25 26 

27 

 

28 

OR vergadering 

 

1 

Hoofluiscontrole 

2 3 4 5 

 
maart 2017 (april) 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

6 

 

7  

 

8 9 10  11 12 

13 

 

14  

 

15 

Studiedag  

Leerlingen vrij 

16 

 

17  18 19 

20 

 

21  

 

22 

 

23 

 

24 

Spelletjesmiddag 1/2 

25 26 

27 

 

28  

 

29 

 

30 31 1 2 
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april 2017 (maart) 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

3 

 

4 

OR vergadering 

5  
Leerlingenraad (11.30-12.00) 
 

6 

 

7 8 9 

10 

 

11 

 

12 

Paasontbijt 

13 

Speelgoedmiddag 1/2 

14 

Goede Vrijdag 

15 16 

17 

2e Paasdag 

18 

Cito eindtoets 

Inloopmiddag  

15.15-16.00 

19  

Cito eindtoets 

 

20  

Cito eindtoets 

 

 

21  
Continurooster tot 14.00 

Koningsspelen+  

koningslunch 

 

22 23 

24 

Meivakantie 

25 26 27 28 29 30 

 
mei 2017 (juni) 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

1 

 

2 

 

3  

 

4 

 

5 

Bevrijdingsdag 

6 7 

8 

 

9 

OR vergadering 

 

10 

 

11 12  

Spelletjesmiddag 1/2 

 

134 14 

Moe-

der-

dag 15  16  17  18  

 

 

19  20 21 

22 

 

23 

Sportdag 3/4/5 

 

24 

 

25 

Hemelvaartsdag 

26 

Vrije dag 

27 28 

 
juni 2017  (mei) 

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag za zo 

29  

Start LVS 

 

30 31 

 

1 

 

2  

Speelgoedmiddag 1/2 

 

3 4 

5 

2e Pinksterdag 

6  

Margedag 

Leerlingen vrij 

7  

Margedag 

Leerlingen vrij  

8  

Margedag 

Leerlingen vrij 

9  

Margedag 

Leerlingen vrij 

10 11 

12 

 

13 14 

Hoofdluiscontrole 

15 

 

16 

Sportdag 6/7/8 

17 18 

Va-

der-

dag 19 

 

20 

OR vergadering 

21  
Leerlingenraad (11.30-12.00) 
 

22 

 

23  

 

24 25 

 
juli 2017  (juni) 

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag za zo 

26  

 

27 

 

28  

Studiedag  

Leerlingen vrij 

29 

 

30 

Schoolreis 1-2 

1 2 

 

3 

 

4  

 

5  

Rapport mee 

6  

10 minuten 

gesprekken 

7 

Schoolreis 3/4/5 

Spelletjesmiddag 1/2 

8 9 

10 

 

11 

10 minuten 

gesprekken 

12 

Eindejaarsfeest 

1/2/3/4 

13 14 

Schoolreis 6/7 

15 16 

17 

Stoeltje wisselen 

18 

Afscheid 8a 

19  

Eindejaarsfeest 5/6/7 

Afscheid 8b 

20  

Speelgoedmiddag 1/2 

21 

Margedag 

Leerlingen vrij 

22 23 

24 

Vakantie t/m 1 sept 

 

 

25 26 27 28 29 30 
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