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Inleiding  

Hierbij treft u belangrijke informatie aan uit onze schoolgids. Deze informatie verandert jaarlijks 
en daarom ontvangt u deze apart zodat u goed op de hoogte blijft van wat er op De Poolster 
gebeurt. U kunt de schoolgids via onze website lezen. Voor ouders die thuis geen computer of 
smartphone hebben, staat er op school een computer klaar. Via onze site kunt u verder goed op 
de hoogte blijven van wat er gaande is op De Poolster. Tevens kunt u daar de kalender vinden. 
Alle ouders hebben een gebruikersnaam en wachtwoord via het door hen opgegeven mailadres 
ontvangen. U kunt via de site inloggen in ParnasSys en daar de kalender met alle vakanties, vrije 
dagen/middagen en activiteiten terugvinden. U kunt de kalender vinden onder het kopje 
jaarplanner. Als er een activiteit vermeld staat, kunt op de activiteit klikken voor meer informatie . 
De kalender wordt aangevuld met bijvoorbeeld activiteiten, dus het is van belang dat u regelmatig 
in de kalender kijkt. Eén keer in de drie weken krijgt u tevens de Poolshoogte (nieuwsbrief) via de 
mail toegestuurd.  Afgelopen schooljaar is er een nieuw communicatie app; Parro. Vanuit deze 
app zal het meeste uitgezet worden betreft informatie, activiteiten, foto’s en kan de leerkracht u 
uitnodigen om in te tekenen voor een oudergesprek. Als ouder kunt u de leerkracht van uw kind 
ook contacten via de parro app. De leerkracht heeft dan de mogelijkheid indien daar ruimte voor 
is, te reageren. Na 16:30 en in het weekend zal deze optie uitgeschakeld zijn.  

De visie van De Poolster is: Ieder kind is een ster op De Poolster.  
De missie van De Poolster: Elk kind met zijn eigen kompas. 
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Algemene informatie 

Personeel 2019-2020 
Meerschools directeur       Conny van Coesant  
Locatieleider        Fatima Salmoun  

Onderbouw  
Groep Zon (1/2A)        Daphne Wolsink/ Caroline Bosch  
Groep Maan (1/2B)        Michel van Bavel 
Groep Ster  (1/2C)        Tessa Gietelink/ Daphne Wolsink 

Middenbouw  
Groep 3        Loes/ Jasmijn Nooij 
Groep 4  
Groep 5A        Jonna Keizer 
Groep 5B       Annelies de Haan/ Marang Bergman 

Bovenbouw  
Groep 6        Fia van Rooijen/ Loes Liefde 
Groep 7        Jakobien Meijer 
Groep 8        Eveline Galesloot/ Tineke Drewes 

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 
Doelab        Lisanne Bokslag  
Cultuurbegeleider        Lilian Janssen  
Beeldende vorming       Lilian Janssen 
Bewegingsonderwijs        Corine van der Wijst/ Sarah Nederstigt 
Interne Begeleiding 1 t/m 4       Merel Noordhuizen 
Interne Begeleiding 5 t/m 8       Pien Suurs  
Vertrouwenspersoon        Pien Suurs  
Pest coördinator        Pien Suurs 
Techniek coördinator        Suwan Knol 
Specialist hoogbegaafdheid        Caroline Bosch  
Administratief medewerkster        Michèle Termeulen  
Ondersteuner/ vaste invalster        Loes Liefde  
Leertuin coördinator        Tineke Poel  
Coördinator informatica en  
Communicatie (ICT’er)        Suwan Knol  
Bouwbeheer Suwan Knol        Suwan Knol 
Preventiemedewerker       Suwan Knol 
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De Schooltijden  

Groep 1 t/m 8 

Maandag  08.30 - 14.30 

Dinsdag   08.30 - 14.30 

Woensdag  08.30 - 12.30 

Donderdag  08.30 - 14.30 

Vrijdag  08.30 - 14.30 

 
Gymnastiekrooster  
 

Dinsdag 
08.30 - 9.15     groep 8 
09.15 - 10.00   groep 7 
10.00 - 10.45   groep 6 
11.15 - 12.15   groep 5 
12.15 - 13.15   groep 4/5A 
13.00 - 13.45   groep 4/5B 
13.15 - 14.00   groep 3 
 

Woensdag 
08.30 - 9.15    groep 1/2C 
09.15 - 10.00  groep 1/2B 
10.00 - 10.45  groep 1/2A 
11.00 - 11.45   groep 3 

Donderdag 
08.30 - 9.15     groep7 
09.15 - 10.00   groep 8 
10.00 - 10.45   groep 6 
11.15 - 12.15   groep 4/5A 
12.15 - 13.45  groep 4/5B 
 
13.45 - 14.30  MRT/extra 
gym 

 
 
Hieronder treft u een overzicht van alle studiedagen, vrije dagen en vakanties aan: 
 
Vakanties  
Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 3-01-2020 
Voorjaarsvakantie  17-02-2020 t/m 21-02-2020  of  16-03-2020 t/m 20 -03-2020 
Goede vrijdag  10-04-2020 
Tweede paasdag  13-04-2020 
Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie  06-07-2020 t/m 14-08-202 
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Studiedagen voor de leerkrachten, vrije dagen voor de leerlingen 
Maandag  26-08-2019 
Donderdag  19-09-2019 
Maandag  28-10-2019 
Vrijdag  14-02-2020 
Dinsdag  31-03-2020 
Vrijdag  24-04-2020 
Dinsdag  02-06-2020 
Woensdag  03-06-2020 
 
 
Verkort lesrooster leerlingen om 12.30 vrij  
Vrijdagmiddag  03-07-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij 

 

Diverse activiteiten 
Ma t/m wo 9 t/m 11-09-2019 Kamp groep 8 
Woensdag  02-10-2019  Opening kinderboekenweek 
Donderdag 05-12-2019  Sinterklaas 
Vrijdag  20-12-2019 Eindejaarsmaaltijd Lichtfeest 
Donderdag  13-02-2019 Rapporten mee 
Dinsdag  14-04-2020 Bezoek Eye museum groepen 6 t/m 8 
Vrijdag 17-04-2020 Koningsspelen 
Donderdag  23-04-2020  Schoolreisje groepen 1 t/m 3 
Maandag  08-06-2020 Schoolreisje groepen 6 en 7 
Woensdag  17-06-2020  Bezoek van Goghmuseum groep 7 en 8 
Vrijdag  19-06-2020 Rapporten mee 
Dinsdag  30-06-2020 Musical groep 8 
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Aanbod diverse activiteiten 
We leven al een aantal jaren in de 21e eeuw en er komen heel wat veranderingen op ons af. In dit 
kader hebben we ons onderwijs en schoolactiviteiten tegen het licht gehouden en daarin hebben 
we onderstaande punten meegenomen: 

● Toegenomen (verplichte) activiteiten en vakken (bijv. Engels in groep 1 t/m; 
8,filosoferen, Vreedzame school, extra uitstapjes gekoppeld aan het thematisch 
werken etc); 

● Effectief en een verantwoorde invulling van onderwijstijd; 
● Veranderende gezinssamenstelling en overtuigingen; 
● Werkdruk voor de leerkrachten; 
● In het kader van burgerschap; kennis en wetenschap van andere culturen en 

(geloofs)overtuigingen; 
● Solidariteit waarin we de leerlingen op daltonschool De Poolster gedurende de 

basisschoolperiode van groep 1 t/m 8 kennis willen laten maken met een zo divers 
mogelijk aanbod van andere feesten vanuit alle culturen. 

In het kader van deze herijking hebben wij ervoor gekozen om een aantal feesten en vieringen 
niet meer aan te bieden: 
-Sint Maarten 
-Pasen 
-Vader en Moederdag 

De Poolster zal de viering van Kerst op een andere manier invulling geven passend bij onze 
leerlingenpopulatie, de huidige tijd,  schoolvisie en koers van Innoord. Hierover kunt u meer lezen 
op de website van Innoord  ‘’koersnotitie 2019-2023; Muren breken meters maken’’. 
De Poolster heeft gekozen voor lichtfeesten. Dit zijn feesten gevierd door vele andere culturen 
die raakvlakken hebben met Kerst en zal ieder jaar in december terugkomen. 

De volgende feesten en activiteiten zullen in schooljaar 2019-2020 gevierd worden: 
-Lichtfeesten. 
-Dag van de liefde en respect (februari). 
-(Zomer)feest, de leerlingenraad zal bij dit feest zelf inhoud en invulling aan geven. 

Ieder schooljaar zal er een keuze gemaakt worden voor een ander aanbod naast de Lichtfeesten. 

Dagarrangementen  
Onze school heeft de plicht om uw kind van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang te bieden, als u dat 
wilt. Wij werken samen met drie organisaties die een voor- en naschoolse opvang voor ons aan uw 
kind aanbieden: Smallsteps, Tinteltuin en Buitenkans Kinderopvang.  
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De school biedt het volgende pakket:  

VSO: Voorschoolse opvang van 08.00 
tot 8.30 uur. U moet uw kind dan naar 
de organisatie (zie boven) van uw keuze 
brengen. Uw kind wordt door de 
voorschoolse opvang voor 8.30 uur naar 
school gebracht.  

NSO: Naschoolse opvang van 14.30 tot 18.30 uur. Voor de VSO en NSO sluit u een contract af 
met Smallsteps, Tinteltuin of Buitenkans Kinderopvang. De hoogte van het bedrag per uur hangt 
af van uw omstandigheden. Ook tijdens vakanties en reguliere vrije dagen bestaat 
opvangmogelijkheid voor uw kind.  

Voor aanmelden en meer informatie, 
www.smallsteps.info  
www.tinteltuin.nl www.buitenkans-kinderopvang.nl  
 
Naschools aanbod  
Naast de Naschoolse Opvang (NSO) is het ook mogelijk uw kind deel te laten nemen aan de 
naschoolse activiteiten van Stichting Wijsneus. De activiteiten worden altijd op school per blok 
aan de kinderen getoond, waarna er voor kan worden ingeschreven. Er wordt een kleine bijdrage 
gevraagd voor deze gesubsidieerde activiteiten. www.stichtingwijsneus.nl.  

Andere naschoolse activiteiten zijn de JUMP-in-activiteiten. Deze worden tijdig aangekondigd 
met alle details.  
 
De Oudercommissie  
De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die allerlei activiteiten voor de kinderen 
organiseren. De Oudercommissie vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage. Wanneer ouders er voor 
kiezen geen ouderbijdrage te betalen, kan dit betekenen dat kinderen niet kunnen deelnemen 
aan door de Oudercommissie georganiseerde activiteiten. Indien ouders niet in staat zijn om de 
ouderbijdrage te betalen, zijn er diverse mogelijkheden, afhankelijk van de persoonlijke situatie, 
om hiervoor oplossingen te vinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Oudercommissie. (oudercommissie.poolster@innoord.nl). Tevens willen wij u erop wijzen dat er in 
enkele gevallen een beroep kan worden gedaan op de subsidieregeling scholierenvergoeding. 
Hiervoor verwijzen wij u naar www.amsterdam.nl/veelgevraagd. Daar kunt u dan verder zoeken 
met de zoekterm scholierenvergoeding.  
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De ouderbijdrage is dit jaar gesteld op € 60 per kind (€ 30 ouderbijdrage en € 30 voor het 
schoolreisje). De ouderbijdrage voor groep 8 is gesteld op € 30 per kind (i.v.m. aparte inning 
schoolkampgeld). Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 

Stadspas Regeling vrijwillige ouderbijdrage 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.  
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen op school, waarna de gemeente het bedrag voor 
de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de 
Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje 
volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een 
afgeschermde ruimte.  
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen 
hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of 
bel met de gemeente op telefoonnummer 14020. 

Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. 
De MR is een overlegorgaan met een overwegend adviserende taak. Wat sommige zaken betreft 
heeft de directie de instemming van de MR nodig. Ook behoren een initiatief- en een 
informatierecht tot het gereedschap van de MR. De MR staat in direct contact met de directie 
en kan en mag deze gevraagd en ongevraagd adviseren. De MR streeft ernaar mede zorg te 
dragen voor een optimaal functionerende school. De MR bestaat uit maximaal 6 leden:  
▪ drie leerkrachten  
▪ drie ouders  
De vergaderingen zijn openbaar. U als ouder mag daar als toehoorder bij aanwezig zijn en 
een onderwerp voor de agenda inbrengen. Voor contact met de MR kunt u een mail sturen 
naar mr.poolster@innoord.nl  

 
Ouderbetrokkenheid  
Ook komend schooljaar zullen er weer twee informatiemomenten worden georganiseerd. Dit 
schooljaar gaan we wederom voor een informatieochtend per leerjaar in de groep van uw kind 
organiseren. Daarnaast is er een algemeen informatie/thema moment. Er zullen verdeeld over 
het schooljaar twee open lessen per groep worden georganiseerd. Tijdens die lessen bent u van 
harte welkom in de groep van uw kind(eren) om te zien hoe verschillende lessen op De Poolster 
worden gegeven. Ook komend schooljaar blijven wij werken met klassenouders. Bij de taken van 
een klassenouder kunt u denken aan assisteren bij organisatorische zaken zoals regelen van 
vervoer en begeleiding bij activiteiten buiten school, zoals uitstapjes e.d. en indien gewenst 
andere ouders betrekken bij activiteiten (gastlessen, knutselen, versieren klas, schoonmaak 
materiaal en/of klas etc). Ouders worden door de leerkracht benaderd voor deze functie. Zie  
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hiervoor ook onze website. Op de volgende data kunt u met de locatieleider van de Poolster, 
Fatima Salmoun, in onze lerarenkamer in een ongedwongen sfeer van gedachten wisselen over 
schoolzaken die u bezighouden.  

 

Koffiemomenten 

Dag  Datum  Tijd 

Dinsdag  10-09-2019  8.30 tot 9.00 

Maandag  11-11-2019  14.00 tot 14.30 

Dinsdag  14-01-2020  8.30 tot 9.00 

Maandag  02-03-2020  14.00 tot 14.30 

Dinsdag  19-05-2020  8.30 tot 9.00 

 
Chromebooks  
Op De Poolster werken leerlingen met chromebooks. Wij hebben deze apparatuur aangeschaft 
om het onderwijs aantrekkelijker en beter te maken. Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen 
zorgvuldig met onze spullen omgaan. Apparaten kunnen echter ‘kapot’ gaan. Bij normaal gebruik 
door een leerling hoort u daar niets van. Als een leerling zich echter niet aan de schoolafspraken 
houdt en onzorgvuldig met spullen omgaat, ligt dat anders. De ontstane schade wordt in dat 
geval verhaald op de ouders. U heeft hier waarschijnlijk een WA-verzekering voor afgesloten. Als 
een leerling moedwillig iets vernielt of zeer onzorgvuldig met spullen van school of met het 
gebouw omgaat, gaat de rekening naar de ouders. U wordt dan geïnformeerd door de leerkracht 
van uw kind en u ontvangt een factuur van school.  
 
Verzuim  
Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de lessen op tijd starten. Wij verzoeken alle 
kinderen dan ook met nadruk ruim vóór aanvang van de lessen in hun klas aanwezig te zijn zodat 
de deuren dicht kunnen en de lessen direct kunnen beginnen. Voor de groepen 1 t/m 4 geldt de 
regel dat als er sprake is van regelmatig te laat komen er een gesprek met de ouders zal 
plaatsvinden. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen die zonder geldige reden te laat 
komen een briefje moeten halen bij de administratie. Als een leerling verhinderd is naar school te 
komen in verband met ziekte, doktersbezoek en dergelijke, verzoeken wij u met nadruk dit vóór 
aanvang van de school door te geven aan de administratie van de school. Indien wij geen bericht 
van ouders ontvangen, zijn wij als school verplicht dit als ongeoorloofd verzuim te vermelden. 
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Extra verlof buiten de schoolvakanties  
In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school moet als er onderwijs 
wordt gegeven. De directeur van de school kan buiten de schoolvakanties voor gewichtige 
omstandigheden verlof verlenen voor maximaal 10 dagen, voor meer dan 10 dagen moet dit bij 
de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan tot uiterlijk 6 weken 
van te voren worden ingediend. Voor richtlijnen extra verlof buiten de schoolvakanties verwijzen 
wij u naar Stadsdeel Amsterdam Noord, afdeling leerplicht 020-6349200 of leerplicht 
Amsterdam of www.bureauleerplichtplus.nl.  

 

AVG 
De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, biedt garantie op privacy. Voor leerlingen 
is het recht op een veilige (online) omgeving, waarin het risico op stigmatisering voorkomen wordt 
extra belangrijk. Het immers van belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, zonder beoordeling 
van buitenaf op persoonlijkheid of capaciteit. Regels op het gebied van privacybescherming zijn 
vastgelegd in het Informatiebeveiliging protocol, en worden strikt nageleefd, zij dragen bij aan een 
veilig leerklimaat. 

Waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt, wanneer u een incident opmerkt, of wanneer 
informatie over u of over uw kind gedeeld wordt, zonder dat u daar toestemming voor gegeven 
heeft, meld dit direct bij de school. Wij kunnen zo de juiste stappen ondernemen om ‘het lek te 
dichten’ en in ernstige gevallen melden bij de juiste autoriteit.  

Een gevolg van de regelgeving is dat de school jaarlijks toestemming vraagt om afbeeldingen te 
mogen publiceren in de schoolgids, nieuwsbrief, website of andere socialmedia kanalen van de 
school. Deze vragenlijst sturen we in het begin van elk schooljaar rond.  

De administratieve gegevens zijn altijd voor de betrokkenen inzichtelijk en u bepaalt of deze juist 
zijn en of die gedeelt mogen worden. Wanneer vanuit school het noodzakelijk is dat er gegevens 
met een derde partij gedeelt moeten worden, vragen wij vooraf toestemming.  Hierop zijn een 
aantal uitzonderingen, veelal overheidsinstanties zoals leerplicht etc. hebben toegang zonder 
schriftelijke toestemming vooraf. 

Privacy protocol is op aanvraag in beschikbaar. Neem daarvoor contact op met de school. 

Traktaties 
Wij verzoeken u om bij verjaardagen en andere traktatie momenten een gezonde traktatie uit te 
delen die ze meteen kunnen nuttigen op school. Gelieve geen uitdeelzakjes met snoep en/of 
cadeautjes. 
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Stichting Innoord 

De Poolster maakt deel uit van de Stichting Innoord. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs op alle openbare scholen in Noord.  

Er zijn in Noord 15 reguliere openbare basisscholen en een openbare school voor speciaal 
onderwijs. Tussen de basisscholen bestaan grote verschillen. Dit kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met de positie van de school in de buurt, de verschillende achtergronden van de 
kinderen die op school zitten, het personeel dat er werkt of de keuzes bij de vormgeving van het 
onderwijs. Alle scholen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen tussen 
kinderen. De scholen leggen verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs op hun 
school. Deze informatie kunt u vinden in de schoolplannen en schoolgidsen van de betreffende 
scholen. Hierdoor wordt het makkelijker voor u om een verantwoorde schoolkeuze te maken.  

Wanneer u vragen hebt, kunt de Stichting Innoord bereiken via het volgende adres:  

Bezoekadres: Klaprozenweg 75H  
1033 NN Amsterdam  
Postadres: Postbus 37608  
1030 BB Amsterdam Tel.nr.: 020 – 8201410  
www.innoord.nl  
 
 
Veiligheid in en om School  

Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw 
kind, onze medewerkers en omwonenden. Sinds januari 2004 zijn de afspraken die 
voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in school Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ op onze 
school van kracht. Dit betekent dat: onze school een contactpersoon veiligheid en een 
vertrouwenspersoon heeft aangesteld; 

● er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, 
bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag;  

● schelden niet is toegestaan;  
● er een algeheel verbod is op het in bezit hebben van messen en andere als slag- of 

steekwapen te hanteren voorwerpen;  
● bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen 

en aangifte wordt gedaan. 

In geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie zal worden 
opgenomen. Dit kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw 
toestemming verwijzing naar het Jeugdzorgadviesteam of bureau Jeugdzorg. Bovendien geldt:  
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Bij acute bedreiging van de veiligheid van personeel, leerlingen en andere aanwezigen zal 112 
gebeld worden en directe politie-inzet zal volgen. Er zal vervolgens door de school aangifte 
worden gedaan. Bij minder dreigende zaken zal de betreffende contactpersoon 
(buurtregisseur) gebeld of gemaild worden. Dit zal ook gebeuren bij zaken waar twijfel bestaat 
over de meldingswaardigheid van een voorval. Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in 
en rond de school bevindt. “In en rond de school” wil zeggen: die plaatsen waar leerlingen zich 
plegen op te houden voor en na schooltijd en in de pauzes. (Het convenant is ondertekend 
door de schoolbesturen van ASKO, PCOOA en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel 
Amsterdam-Noord, de Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie.)  

Klachtenprocedure  

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. School en ouders streven hetzelfde doel na 
en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking. Soms echter botsen de belangen. 
U bent het als ouder bijvoorbeeld niet eens met de beoordeling van uw kind of met de wijze 
waarop uw kind begeleid wordt. Dergelijke klachten worden meestal in onderling overleg tussen 
ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen. Het kan voorkomen dat u er samen 
niet uitkomt of dat het om ernstiger zaken gaat dan een verschil van inzicht. U kunt hierbij 
denken aan vormen van seksuele intimidatie, agressie of geweld. U of uw kind kan dan een 
beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon van de school. Met de contactpersoon 
kan u of uw kind vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig behandeld. De 
contactpersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Als 
het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat, zal de contactpersoon u altijd direct 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Bij klachten van ouders en leerlingen over 
de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is 
de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.  

Naam contactpersoon: mevrouw Pien Suurs Telefoonnummer: 
020-6315870  

Naam externe vertrouwenspersoon: mevrouw Minke Fuijkschot 
Telefoonnummer/email: 06-31631673/ mfuijkschot@hetabc.nl   

De stichting Innoord is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is 
een onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de 
behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. U kunt deze 
commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het telefoonnummer is 030 
2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.onderwijsgeschillen.nl.  
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Neem voor meer informatie contact op met Jelle Mulder, j.mulder@innoord.nl of 020 8201410.  

De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school. U kunt hiernaar vragen bij de directie 
of contactpersoon. Tevens kunt u bovengenoemde regeling terugvinden op de website van 
de stichting: www.Innoord.nl  
 
 
De inspectie en vragen over onderwijs  

Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. 
Dat loket is Postbus 51. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer van ouders. 
De inspectie is als volgt te bereiken: Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (loket 51) 

 Inspectie van het onderwijs  
Zuiderzeelaan 43-51 
8017 JV Zwolle Postbus 
10048 8000 GA Zwolle  
 

Vooruitblik op 2019-2020 

Dalton 
Op De Poolster wordt er onderwijs gegeven vanuit de daltonprincipes en staat voor 
gepersonaliseerd onderwijs, waarbij we samenwerken, zowel door de leerlingen als de 
leerkrachten centraal stellen. Elkaars kennis en vaardigheden benutten komt terug in het werken 
met elkaar aan zo opbrengstgericht mogelijk onderwijs. Waarin groepsdoorbrekend wordt 
samengewerkt. 

Wij gaan het eerste jaar in met het nieuwe schoolplan 2019-2023 
met de visie ‘Ieder kind is een ster op De Poolster’’ en ligt in het 
verlengde van het vorige schoolplan ‘’Klaar voor de wereld van 
straks’’. 
Hierin hebben wij beschreven welke stappen wij met onze 
leerlingen willen doen om ze voor te bereiden op het voortgezet 
onderwijs van straks en de wereld daarna. Uitgangspunt is dat 
ieder kind kan stralen en mag zich op zijn eigen manier 
ontwikkelen.  
Dit willen we realiseren door groepsdoorbroken en adaptief  
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onderwijs te bieden waarbij thematisch wordt gewerkt. Hierbij worden lessen aangeboden 
waarbij de (zaak)vakken in verbinding met elkaar staan. Er is afgelopen jaren veel gerealiseerd, 
zoals ‘’groepsoverstijgend werken’. Dit jaar staat de verdieping hiervan centraal; ontwikkelen, 
onderzoeken en realiseren van leerpleinen/leerateliers. 
 
 
Gedurende dit schooljaar worden de leerkrachten gecoacht door de makers van de 
rekenmethodiek ‘’Met sprongen vooruit’’ passend bij ons gepersonaliseerde en adaptieve 
rekenmethode.  
 
De leerkrachten werken met een vernieuwde weekplanning waaruit er voor de leerlingen een 
gepersonaliseerde weektaak wordt gegenereerd. Zo werken de leerlingen aan een taak die 
toegespitst is de behoefte en wensen van de leerlingen en is er ruimte en keuze voor diverse 
keuze in taken en instructiemomenten. 
 
Opgedane kennis worden geïmplementeerd en geïntensiveerd: 

● Leren zichtbaar maken en gebruik maken van succescriteria. 
● Mondelinge taalvaardigheid met filosoferen, debatteren en denksleutels. 

 

Thematisch werken  
Data  Groep 

1/2/3 
Groep 
4/5/6 

  Groep 
7/8 

17 sep – 20 okt  Ik  Ik    Zij 
31 okt – 23 dec  Sprookjes  Sprookjes    Verhalen 
  Groep 1/2  Groep 3/4  Groep 5/6   
16 jan – 17 feb  Ziek zijn  Lichaam 

 
Lichaam 
 

Puberteit 
 

6 mrt – 21 apr  Op 
avontuur in 
de natuur 

Op avontuur 
in de natuur 
 

Natuur 
 

Natuur 
 

22 mei – 14 jul   Kunst  Kunst  Kunst  Kunst 
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Kwaliteitsaanbod 
 
Scholing van het team  
Voor alle medewerkers:  
Met sprongen vooruit (rekenen) en leerplein ontwikkeling. 

Individueel; 
Caroline Bosch: Congres  hoogbegaafdheid, Cursus Filosofie en mindfulness  
Michel van Bavel: Congres  hoogbegaafdheid 
 
Merel Noordhuizen: opleiding Interne Begeleider 'Spelen in stilte' 
Fatima Salmoun: Schoolleidersopleiding 
Jonna Keizer en Loes Liefde: BHV  
Lilian Janssen: HKU Ludodidactiek 
 
Voor de leerlingen; 
-Er zullen minimaal 3 Rots en Water trainingen worden gegeven.  
-Indien nodig, een faalangsttraining voor de groepen 3/4  
-Leerlingen enquête voor sociale veiligheid voor de groepen 7 en 8. 
 
 
Pittige Plusgroep 
Binnen de school hebben dit jaar dertien leerlingen die bovengemiddeld presteren en extra 
uitdaging nodig hebben, peers ontmoet bij de Pittige Plusgroep. De Specialist Begaafdheid 
heeft de kinderen begeleid en binnen de groep heeft de groepsleerkracht momenten in de 
week ingepland voor feedback en ondersteuning tijdens het werken aan hun persoonlijke 
leerdoelen. Omdat de leerlingen goed moeten kunnen lezen en schrijven om opdrachten 
zelfstandig uit te kunnen voeren, kwamen hier leerlingen van groep 4 t/m 8 voor in aanmerking. 
Na een succesvolle verkenning vorig schooljaar, stonden filosoferen en debatteren dit jaar 
centraal bij het plusaanbod. De leerlingen werden uitgedaagd, geprikkeld om na te denken, 
kritisch te denken, beter naar elkaar te leren luisteren en vragen te stellen, om mee te gaan in 
de gedachten van de ander en om te leren redeneren en argumenteren. De leerlingen waren 
enthousiast en gaven aan dat ze er niet alleen veel plezier in hadden, maar er ook veel van 
hebben geleerd. Door aandacht voor mindset (bovenbouw) is bespreekbaar geworden hoe je 
op verschillende manieren kunt denken over leren, fouten maken, uitdagingen aangaan, kritiek 
en doorzetten. De leerlingen zijn zich er zo bewust van geworden hoe zij dit doen, wat ze 
kunnen doen om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. We hebben afscheid 
genomen van de leerlingen uit groep 8 met een PPG-rapport, waarbij hun inzet en ontwikkeling 
m.b.v. de denkhoeden van De Bono is weergegeven. Bij de evaluatie bleek dat leerlingen in de 
bovenbouw het werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden vaak moeilijk, maar heel 
zinvol vinden. Zij zien dit als een belangrijke voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast  
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veel tops, gaven de leerlingen ook tips, zodat ook de Specialist Begaafdheid en het aanbod in 
de plusgroep kan blijven verbeteren.  
Op verzoek van alle leerlingen komt er dit schooljaar opnieuw een PPG-uitje. De bestemming 
van het uitje zullen ze samen bepalen door erover te debatteren. Leerlingen uit de bovenbouw 
organiseren het uitje. 
Ook dit schooljaar zal er volop aandacht zijn voor activiteiten waarbij de leerlingen met peers 
kunnen sparren, zoals: filosoferen, debatteren, de denkhoeden van De Bono en samen aan 
(denksleutel)opdrachten werken en hersenkrakers ontrafelen.  
De bovenbouw zal blijven werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden, zodat ze inzicht 
krijgen in hun sterke kanten en werkpunten. Hierdoor krijgen ze meer zelfsturing, autonomie en 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. De leerlingen benoemen zelf dat ze dit zien als 
belangrijke voorbereiding op het voortgezet onderwijs, dus hier gaan we zeker mee door. Als 
persoonlijke doelen behaald zijn, zal er een kopie van dit groeiplan in het rapport bijgevoegd 
worden.  
Ook zal er een opmerking in het rapport komen over de inzet van de leerlingen bij de Pittige 
Plusgroep.  

Doelab    

In het Doelab leer je maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door 
prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de 
ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Kinderen leren 
rekenen, begrijpend lezen, planmatig werken en meten/wegen 
zonder dat ze door hebben ze dat ze leren. Dit arrangement is 
bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep moeite 
hebben met de leerstof, taakaanpak, werkhouding of sociale 
vaardigheden.    
 
Leerlingen die in aanmerking komen voor de Doelab worden 
aangedragen door de leerkracht en de interne begeleider. Het 
doel is om voor deze leerlingen de schoolse vaardigheden te 
verbeteren. We werken aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te 
komen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van leren op een praktische manier waardoor de 
leerlingen plezier in school houden. De leerlingen doen succeservaringen op die ze weer mee terug 
nemen naar de klas. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen zijn vooral heel praktisch. De 
onderwerpen kunnen zijn: ICT, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren, werken met textiel, stages 
en ondernemen. In ieder thema zijn algemene doelen beschreven en wordt er aan persoonlijke 
doelen gewerkt waar ze in de klas weer mee verder gaan.  
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Diverse activiteiten 

Leerlingenraad  
De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De 
vertegenwoordigers worden gekozen uit- en door de leerlingen van de school. De leerlingenraad 
is een platform voor leerlingen door leerlingen en is bedoeld om mee te denken, praten, 
overleggen en beslissen over wat er in de klas en op school gebeurt. De raad baseert zich op de 
ideeën, voorstellen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De raad past prima in de 
kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, 
doelmatigheid en reflectie. Door leerlingen verantwoordelijkheid te geven wordt hun 
betrokkenheid bij elkaar, de school en hun leerproces vergroot.  
Dit schooljaar zal de leerlingenraad starten met het informeren, motiveren en werven van 2 
nieuwe leden uit groep 5. Een van de punten die ze zullen oppakken is om zelf inhoud en 
invulling mogen geven aan het zomerfeest. 

Cultuuraanbod en Muziek 
Het is ons doel om een doorlopende muziekleerlijn te krijgen en muziek in alle klassen een deel is 
van het onderwijs waarin onze leerlingen zich hierin blijven ontwikkelen. Om dit te kunnen 
realiseren plannen muziek vakdocenten en groepsleerkrachten momenten in om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen en ondersteunen ze elkaar waar nodig. Er wordt aandacht besteed aan 
zowel zang als werken met instrumenten. 

We continueren de samenwerking met Stichting Wijsneus en de Muziekschool. We gaan verder 
om een schoolband op De Poolster te formeren. Dit jaar gaan we verder met dezelfde 
instrumenten maar zonder Jamhub. Het is ook mogelijk dat bandleden spelen met een 
instrument dat ze zelf al hebben. De band is voor leerlingen uit de groep 6,7 en 8.  

Cultureel erfgoed 
Het is ons doel om de weg die we afgelopen jaar zijn ingeslagen te vervolgen.  We willen 
bezoeken aan musea en andere instellingen koppelen aan de thema’s die op dat moment 
spelen. We zullen hierbij ook aandacht blijven besteden aan de afsluiting van de thema’s en in 
welke vormen dat mogelijk is. Naast lessen van gastdocenten, tentoonstellingen en presentaties 
gaan we op zoek naar andere vormen en disciplines waarin we de gevonden inzichten kunnen 
delen en presenteren. We gaan ervan uit dat groepen en hun uitwerking van een thema ook 
interessant is voor andere groepen in school. 
 
Schoolzwemmen  
Ook komend schooljaar zal er gebruik gemaakt worden van het aanbod ‘Naschools zwemmen’. 
Dit houdt in dat leerlingen uit groep 5 die nog geen zwemdiploma A hebben behaald, de 
mogelijkheid krijgen om aansluitend aan de schooltijd op donderdag van 15.00 tot 15.45 
gebruik te maken van dit aanbod. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ouders van de  

17 



                Ieder kind is een ster op De Poolster                                 Schoolgidsbijlage 2019-2020  
   Daltonschool  
   De Poolster 

deelnemende leerlingen moeten zelf zorgen voor het brengen, ophalen en toezicht tijdens de 
zwemles. Er is dus geen gereserveerde bus vanuit school. 

 

Terugblik op 2018-2019 

Dalton 
-Eigen leervragen op individueel en groepsniveau 
-De leerlingenraad 
-Thematisch werken (effectiviteit) 
-Onderzoek en ontwikkeling gepersonaliseerde en adaptieve weektaak voor de leerlingen 
-Verdere ontwikkeling en uitbreiding uitzetten richting gepersonaliseerd rekenen 
 

Kwaliteitsaanbod 
Afgelopen schooljaar zijn aan onderstaande punten aandacht besteed; 
-Filosoferen 
-Intensiveren en uitbreiden van de succescriteria  
-Onderzoek mogelijkheden en aanbod gepersonaliseerd taalonderwijs  
-Implementeren thematisch onderwijs schoolbreed waarbij onderzoek en nieuwsgierigheid 
vanuit de leerlingen centraal staat.  
 
Pittige Plusgroep  
Binnen de school hebben dit jaar achttien leerlingen die bovengemiddeld presteren en extra 
uitdaging nodig hebben, peers ontmoet bij de Pittige Plusgroep. Hierbij worden ze door de 
Specialist Begaafdheid begeleid en binnen de groep heeft de groepsleerkracht momenten in de 
week ingepland voor feedback en ondersteuning tijdens het werken aan de opdrachten en hun 
persoonlijke leerdoelen. 

     Omdat de leerlingen goed moeten kunnen lezen en schrijven om opdrachten zelfstandig uit te 
kunnen voeren, kwamen hier leerlingen van groep 4 t/m 8 voor in aanmerking. 

We hebben dit schooljaar veel gefilosofeerd en gedebatteerd, waarbij de leerlingen werden 
uitgedaagd, geprikkeld om na te denken, kritisch te denken, beter naar elkaar te leren luisteren 
en vragen te stellen, om mee te gaan in de gedachten van de ander en om te leren redeneren 
en argumenteren. De leerlingen waren enthousiast en gaven aan dat ze er niet alleen veel 
plezier in hadden, maar er ook veel van hebben geleerd. 
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Een groot succes was het PPG-uitje, een idee van een van de leerlingen. We zijn naar het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden geweest en hebben daar filosofieles gehad. Ook zijn we 
op zoek gegaan naar antwoorden op onze eigen vragen. De leerlingen van de bovenbouw 
hebben het uitje mede georganiseerd en hadden daar een flinke kluif aan. Ze hebben met dit 
project ervaren hoe belangrijk goede samenwerking, taakverdeling en planning zijn. 

We hebben afscheid genomen van de leerlingen uit groep 8 met een PPG-rapport, waarbij hun 
inzet en ontwikkeling m.b.v. de denkhoeden van De Bono is weergegeven.  

 

Resultaten van ons onderwijs 
Afgelopen schooljaar is voor de tweede keer de eindtoets IEP ingezet. Ook is voor de derde keer 
de ADIT afgenomen. Dit is een adaptieve intelligentietest. Deze ondersteunt de school bij het 
formuleren van het basisschooladvies. In 2019-2020 zal er wederom met de IEP eindtoets en de 
ADIT gewerkt worden.  

 
 

 Hieronder staan de schooladviezen van de afgelopen drie schooljaren in percentages: 

  2016-2017 Aantal 
ll. 

2017-2018 Aantal ll.  2018-2019  Aantal ll. 

VWO  -  -  20%  4  27%  7 

HAVO/VWO  5%  1   10%  2  12%  3 

HAVO  17%  3  -  -  15%  4 

HAVO/V-T  17%  3  15%  3  4%  1 

VMBO-T  28%  5  15%  3  27%  7 

VMBO k of b   28%  5  30%  6  8%  2 

VMBO met LWOO  5%  1   -  -  8%  2 

PRO  -  10%  2 

Divers  -  -  -  - 

Totaal  100%  18  100%  19  100%  26 
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Hieronder staan de zorgleerlingen van het schooljaar 2018-2019: (bij zorg lees: extra 
ondersteuning) 

Soort zorg:  Aantal 
leerlingen: 

Dyslexie  6 

ASS (autistisch spectrum)  2 

ADHD/ADD  1 

Sociaal-emotioneel en/of thuissituatie  2 

Arrangement  4 

Verwijzing naar SBO  1 

KV, kleuterverlenging   3 

Doublures   3 

Doelab  34 

DWS (day a week school)  3 

PPG (Pittige Plusgroep)  18 

In het overzicht van de zorgleerlingen, kunnen we zien dat er op diverse gebieden extra zorg 
wordt gegeven. Wij zijn als school er trots op dat wij dat binnen de school kunnen bieden. Een 
enkele keer is dat niet mogelijk en dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd en 
stapt de leerling over naar een andere, beter passende school. Afgelopen schooljaar is dat één 
keer gebeurd. Er zijn dit jaar 4 leerlingen geweest die extra ondersteuning nodig hebben gehad 
van externen d.m.v. een arrangement. Eén of twee keer per week kwam er iemand van het 
Expertisecentrum op school om apart met hen te werken.  

Een aantal  leerlingen hebben zorg nodig op sociaal-emotioneel gebied en/of doordat de 
thuissituatie zorg vraagt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen interventies die in de klas 
konden plaatsvinden en interventies waarbij externe partijen om advies gevraagd werden. 
Deze ondersteuning werd via het OKT geregeld of via ons Expertise centrum. In sommige 
gevallen was het noodzakelijk dat er een groot overleg plaatsvond. Deze overleggen hebben 
plaatsgevonden op school, de ene keer geïnitieerd door school, de andere keer geïnitieerd 
door een externe organisatie. Bij elk overleg met een externe zijn ouders uitgenodigd. 
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Met de leerlingen, waarbij de diagnose dyslexie is vastgesteld, is 2 keer een bespreking 
geweest. Het doel van deze bespreking is, dat de leerlingen zelf kunnen aangeven waar ze 
eventueel tegen aanlopen bij lessen, toetsen e.d. Verder kunnen ze dan ook met elkaar in 
gesprek gaan, hoe het is om dyslexie te hebben en elkaar wellicht tips geven.Deze 
besprekingen zijn geleid door de intern begeleider. In 2019-2020 zal dit worden 
gecontinueerd.  

De gymleerkracht heeft dit schooljaar een fijne motoriek training gegeven waarbij de kinderen 
o.a. leerden om motorische onrust om te zetten en hun fijne motoriek te verbeteren waardoor er 
o.a. een betere werkhouding kan ontstaan bij deze leerlingen. Hier hebben meerdere leerlingen 
aan meegedaan.  

 

Diverse activiteiten 
 
Leerlingenraad 
Afgelopen jaar hebben ze de volgende punten behandeld: 
-2 leden werven door leerlingen te informeren en te motiveren. 
-5 dagen gezonde lunch en tussendoortjes 
-realiseren voetbaldoelen bij het pierenbadje door organiseren rommelmarkt. 

 
Cultuuraanbod en Muziek 
In samenwerking met Muziekschool Amsterdam Noord hebben we een plan opgesteld waarin; 
-het muziekonderwijs aansluit bij daltononderwijs  
-er verbindingen zijn tussen de muziekles en de lesstof van andere vakken (taal, rekenen, etc)  
-de muzieklessen aansluiten op de schoolthema’s  
-het muziekonderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling en beleving van de kinderen.  
-er aandacht is voor het versterken van de leerkrachten op muziekgebied  

We willen het instrumentele aspect dat we bij het Leerorkest hadden opvullen door iedere groep 
naast de reguliere muzieklessen een JAMHUB project aan te bieden.  
De groepen 1 t/m 5 hebben het hele schooljaar muzieklessen gekregen, de ene week van een 
muziekvakdocent en de andere week van hun eigen leerkracht. 
De Jamhub bleek alleen geschikt te zijn voor de groepen 6 t/m 8; de groepen 6,7 en 8 hebben 
10 lessen met de Jamhub gewerkt.  
De ervaringen met de Jamhub waren positief, echter bleek de combinatie van de muzieklessen 
en de Jamhub, waarbij steeds kleine groepen gemaakt moesten worden, weinig rendement te 
geven op muzikaal gebied. Hierdoor zijn er extra muzieklessen zonder Jamhub geregeld. 
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Dit weegt mee in ons besluit om in het nieuwe schooljaar niet met de Jamhub door te gaan. 
De muzieklessen zijn met alle (muziek)leerkrachten geëvalueerd en verbeterpunten worden 
meegenomen naar het nieuwe schooljaar. 
Afgelopen schooljaar was er een naschools aanbod i.s.m. Stichting Wijsneus en Muziekschool 
Amsterdam Noord om een activiteit te kiezen met de Jamhub. Een extra aanbod voor leerlingen 
die graag in een band willen spelen. Het idee is dat we een ‘Poolster-band’ krijgen die ook 
kunnen optreden en spelen bij speciale gelegenheden op school. 

Cultureel erfgoed 
In dit schooljaar zijn we gaan onderzoeken en uitproberen hoe we de thema’s die we op school 
hebben, kunnen verbinden met cultureel erfgoed.  
We hebben dit schooljaar de banden die we met het Twiskehuis gecontinueerd.  
Het is en blijft bijzonder hoe de leerlingen vanuit de ervaringen van de bewoners kennis maken met 
geschiedenis en vanuit de verhalen die ze horen inzicht krijgen in het leven van vroeger, van de tijd 
dat de bewoners zijn opgegroeid. 

Tijdens het thema Archeologie zijn de leerlingen in de 
geschiedenis van Amsterdam gedoken. De nieuwe metrolijn in 
Noord vormde hierbij een prachtige schakel tijdens dit thema. 
Ook zijn er culturele uitjes gemaakt die dit thema op een andere 
manier hebben belicht. Leerlingen zijn bijvoorbeeld naar het 
Allard Pierson museum toe geweest. Tijdens de beeldende 
vorming lessen werden directe verbindingen gemaakt met 
cultureel erfgoed. Bij het thema Voedsel doken de leerlingen in 
de schilderijencollecties van het Rijksmuseum en het Frans 
Halsmuseum in Haarlem, waar stillevens met voedsel het 

onderwerp waren. Bij het thema Water verdiepten zij zich er in hoe gebouwen vroeger beschermd 
werden tegen regenwater. En maakten zij zelf waterspuwers van wol. Zij gingen vilten, een techniek 
van vroeger en nu waarbij water een noodzakelijk onderdeel vormt om van wol vilt te maken. 

Pleinpret, beter bekend als Funtrax stopt op de Poolster 
Het team van de Poolster heeft besloten om het geld voor werkdrukverlaging anders te besteden 
en stopt met Funtrax. 
De leerkrachten zullen zelf toezicht houden tijdens het buitenspelen. Er is een pleindienst rooster 
opgesteld waardoor de leerkrachten hun pauzes kunnen opnemen. 
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