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Een woord vooraf. 

  
 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren.  
 
In deze schoolgids  willen wij u daar graag over informeren.. 
Dit betreft onder andere : 
 
 -  de zorg voor kinderen 
 -  hoe er wordt lesgegeven  
 -  afspraken en regels  
 -  vakanties en verlofregelingen, roosters, festiviteiten, inspraak en de 
     klachtenregeling. 
 -  de rol van de ouders  binnen de school 
 - de Brede School Stedenwijk 
 
Naast deze schoolgids bestaat er ook een jaarrooster waarin u praktische informatie vindt. 
Deze krijgt u aan het begin van elk schooljaar .  
Hierin staan onder andere de vrije studiedagen, vakanties en andere  jaarlijks wisselende 
wetenswaardigheden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Defourny 
Ina van Ek 
directeur Brede school Het Samenspel en De Zeetuin 
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Wie zijn wij? 

Openbare Brede School Het Samenspel werkt met twee locaties :op het Leeuwardenplein en 
op de Amsterdamweg. In principe willen we op beide locaties de groepen 1 tot en met 8  
hebben. Ouders kunnen bij inschrijving hun voorkeur opgeven voor de locatie. 
Het Samenspel valt onder  de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
 
We hebben een continurooster, de schooltijden zijn van 08.30 tot 14.15 uur.  
Er zijn geen overblijfkosten. 
De school is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van 
herkomst, godsdienst, levensbeschouwelijke opvattingen of inkomen. 
De gevarieerde schoolpopulatie is een weerspiegeling van de buurt. 
De school wil ook graag deel uitmaken van de buurt. 
 
Er werken ongeveer 30 leerkrachten en onderwijsassistenten op de school, onder wie enkele 
parttimers.  
Verder werken op Het Samenspel ook een directeur voor de hele school, een 
schoolcoördinator, een Intern Begeleider, een administratieve kracht  en een conciërge. 
Per 1 oktober 2017 zijn er 317 kinderen ingeschreven, verdeeld over 14 groepen. 
 
Groepen  

We werken samen met peuterspeelzaal Kiekeboe ( voorheen Pierewiet) aan de aansluiting 
van de peuter- en kleutergroepen.  
Verder werken we in de groepen 1/ 2 met een combinatiegroep (heterogene groep), waarin 
4-, 5- en 6-jarige kleuters zitten. Het leren “ om elkaar te helpen en van elkaar te leren“ is 
voor ons een belangrijke beweegreden om hiervoor te kiezen. Vanaf groep 3 werken we in 
principe met jaargroepen (homogene groepen): leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in 
één groep. Soms is het om bepaalde redenen (getalsmatig, sociaal-emotioneel, etc.) beter 
om een combinatiegroep te vormen, maar wij streven daar niet naar.  
  
 
 
Groepsgrootte 

Om pedagogische en didactische redenen streven we er naar om de onderbouwgroepen (1 
t/m 4) klein te houden.    
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Onze opvoedkundige  visie. 

Ons onderwijs gaat ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving 
en bereidt hen zo goed mogelijk voor om hierin een positieve rol te kunnen vervullen . 
Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten leidraad :  
1. elkaar  tolereren  
2. in staat zijn  eigen keuzes te maken 
3. elk kind moet zich gekend weten 
4. leven doe je samen met anderen 
5. verantwoordelijkheid dragen voor je eigen doen en laten 
6. vrij zijn je eigen geloofsovertuiging aan te hangen  
7. respect hebben en tonen voor een ander 
8. we streven er naar ieder kind gelijke kansen te geven 
 
Intelligentie op verschillende manieren. 

Wij gaan er vanuit dat leren het beste verloopt als men de sterke kanten van iemand 
gebruikt. 
Het ene kind is taalkundig het sterkst en het ander juist rekenkundig erg vaardig. Weer een 
ander is erg muzikaal, of kan heel goed met anderen omgaan. Wij gaan op zoek naar de 
sterke kanten van uw kind en zullen proberen deze in ons onderwijs bewust aan bod te laten 
komen. 
Voor u zal dit het meest herkenbaar zijn bij thema’s, maar ook bij “gewone  lessen”  worden 
verschillende invalshoeken gebruikt. 
 
Warmte , gezelligheid en  veiligheid :   “Het  is leuk op school “. 
Wij zien veiligheid, eerlijkheid en vertrouwen als grote waarden in de opvoeding. 
Veiligheid is een voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren . 
Een voorwaarde om goed met anderen om te gaan is dat je vertrouwen in elkaar hebt 
Hierbij hoort ook dat we eerlijk zijn naar elkaar. Kinderen onderling, maar zeker ook 
leerkrachten en kinderen samen. 
Om dit te realiseren werken we onder andere met de methode Leefstijl, een methode voor 
sociaal- emotionele ontwikkeling. Een van de onderdelen hiervan is, dat wij jaarlijks met u 
het welbevinden van uw kind bespreken. 
Wij willen graag dat uw kind thuis komt en op uw vraag naar hoe het was op school, 
antwoordt : “De week  was leuk!” 
Dan heeft het zich veilig en geborgen gevoeld en is er een basis geweest om te leren. 
 
 
Onderwijs in de praktijk. 

Om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de mogelijkheden van de kinderen 
geven wij  ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs. 
Bij rekenen en taal is één van de belangrijkste aandachtspunten het zorgen voor 
verschillende instructiemomenten. Hierdoor kan er voor alle kinderen tijd worden 
vrijgemaakt om een goede uitleg te geven. Als de leerkracht lesgeeft aan een kleine 
instructiegroep zullen de overige leerlingen zelfstandig werken.  
De kinderen blijven wat betreft de basisinstructie bij elkaar, maar daarnaast krijgt het ene 
kind meer of moeilijker werk en het ander wat minder of gemakkelijker. 
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Zelfstandig werken, zelf zoeken naar oplossingen en omgaan met uitgestelde aandacht zijn 
belangrijke vaardigheden . 
Uiteraard hebben wij onze methoden gekozen met dit model in het achterhoofd. 
Bij wereldoriëntatie en de expressievakken is het van belang dat de kinderen ervaringen op doen die 
aansluiten bij hun eigen interesses en ontwikkeling. We zullen in de komende twee jaren in steeds 
toenemender mate thematisch gaan werken. Het zelfstandig informatie verwerven en verwerken is 
hierbij van groot belang. Het omgang met de moderne hulpmiddelen en de “social 
media” zal een steeds grotere plek gaan innemen in ons onderwijs.  
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
Methode Leefstijl. 

We willen de kinderen zo goed mogelijk sociaal en emotioneel begeleiden. Dat doen we 
onder andere ook door gebruik te maken van de methode Leefstijl. Dit is een methode 
speciaal gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
Respect tonen voor elkaar, op een prettige manier met elkaar omgaan, het kunnen oplossen 
van conflicten en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zijn belangrijke aspecten om op 
te groeien als een gelukkig mens. Deze aspecten komen wekelijks uitgebreid aan de orde 
tijdens de Leefstijllessen en vormen de basis van de omgang tussen leerkracht en leerling en  
natuurlijk ook tussen  de leerlingen onderling.  
 
 
Plezier  op school.  

Op Het Samenspel heerst een voor kinderen, leerkrachten en ouders open en gezellige sfeer, 
waarin ieder kind een veilige plek in de groep kan vinden. Respect voor elkaar, acceptatie 
van verschillen en op een prettige manier met elkaar omgaan, zijn belangrijke onderdelen 
van ons onderwijs.  
Ook  wordt er aandacht besteed aan het oplossen van conflicten.  
We hebben  goede contacten met de Stichting Collage. Hierdoor hebben we geregeld 
creatieve mensen van buitenaf binnen de school. Ook vanuit de Brede School Stedenwijk, 
waar het Samenspel deel van uit maakt, worden jaarlijks creatieve opdrachten verzorgd 
Uiteraard vinden wij de binding met de natuur van belang. Daarom hebben we een 
samenwerking met natuur- en educatiecentrum Het Eksternest. We gebruiken  van hen 
leskisten en materialen  en gaan met de jonge groepen “ de paden op, de lanen in”, tijdens 
excursies op zoek naar moois en nieuws in de natuur. 
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Leerlingvolgsysteem en zorgbreedte. 

We vinden het belangrijk dat het kind zich bij ons veilig en gelukkig  voelt. Alleen dan is het 
in staat om een (top) prestatie te leveren. 
Om een goed beeld te hebben van de periode van uw kind vóór de komst op school, houden 
we een intakegesprek . Voor het volgen van de vorderingen van alle kinderen maken wij 
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Deels van het Cito en deels  van de methode-gebonden 
toetsen. Ook van het welbevinden van de kinderen proberen wij ons jaarlijks een beeld te 
vormen. Hiervoor maken wij gebruik van het Leerlingvolgsysteem van Scol. Dit is een 
landelijk gebruikt observatiesysteem voor het bespreekbaar maken van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling. 
De resultaten worden regelmatig op zowel individueel-, groeps- als schoolniveau besproken. 
Deze analyses kunnen leiden tot een handelingsplan voor individuele kinderen, een kleine 
groep of voor een gehele groep. 
We hebben een zorgstructuur ontwikkeld waarbinnen het voor de intern begeleider en de 
leerkrachten goed mogelijk is de kinderen op cognitief (kennis-) en sociaal-emotioneel 
gebied te volgen. 
Wij zien ouders als partners in de opvoeding en gaan uit van het handelingsgericht werken.  
In het kader van het Handelingsgericht werken, wordt er door alle leerkrachten gewerkt met 
een groepsoverzicht en een groepsplan. 
In het groepsoverzicht worden alle positieve en negatieve factoren in beeld gebracht. Op 
basis van deze feiten wordt voor de volgende periode een groepsplan opgesteld. 
Het groepsplan moet ons in staat stellen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van de kinderen. 
 
 
We doen het niet alleen. 

Onze belangrijkste partners zijn natuurlijk de ouders. Om deze samenwerking te 
intensiveren  zijn we vanaf augustus 2013 een intensieve samenwerking aangegaan met de 
Stichting Actief Ouderschap. Het belangrijkste doel van het opgestelde Plan van Aanpak is 
dat we de didactische ondersteuning vanuit de ouders willen vergroten. Wij hebben het 
ISOP-label. Dit label wordt gegeven aan scholen die op een vernieuwende wijze vorm geven 
aan de samenwerking met de ouders. 
 
 
Passend Onderwijs / Zorgteam Brede School Stedenwijk. 

Het Samenspel vormt  samen met, de Delta, De Achtbaan, de Driemaster, de Al Iman, 
Stedenpunt en de peuterspeelzaal Pierewiet het zorgteam van de Brede school Stedenwijk. 
In het gezamenlijke zorgteam zitten verder een psycholoog ,de jeugdarts, 
schoolmaatschappelijk werk, vertegenwoordiger van Passend Onderwijs, de intern 
begeleiders van de vijf scholen, de centrummanager van Stedenpunt. Er zijn nauwe 
contacten met de logopediste en bureau Jeugdzorg.  
Als uw kind besproken wordt in het zorgteam, vragen wij u altijd om schriftelijke 
toestemming. U wordt in ieder geval op de hoogte gebracht van het feit dat uw kind 
besproken wordt in het zorgteam.  
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De vijf scholen in Stedenwijk werken voor wat betreft het Passend Onderwijs zeer intensief 
met elkaar samen, met als gezamenlijk doel zo veel mogelijk kinderen in de wijk op te 
kunnen vangen. In het kader van Passend Onderwijs neemt de school de 
verantwoordelijkheid voor het vinden van een juiste onderwijsplaats voor alle kinderen die 
zich aanmelden. Kinderen die worden aangemeld en niet zijn verhuisd, in een verwijzings- 
traject zitten of reeds verwezen zijn naar een andere vorm van onderwijs, worden in 
principe niet aangenomen. 
Voor alle kinderen worden via groepsplannen en groepsoverzichten de kansen en 
bedreigingen in kaart gebracht. Voor elke leerling wordt bepaald hoe hij/zij het best kan 
worden begeleid. Indien nodig wordt een extra aanbod gewenst is  
Voor zowel  kinderen met een achterstand als voor meer-presteerders  wordt er een aanbod 
gearrangeerd.  Dit kan leiden tot en eigen programma of extra ondersteuning op 
deelgebieden. Ook het inschakelen van externe partijen , zoals het talentenlab hoort tot de 
mogelijkheden. In het schoolondersteuningsprofiel wordt de reguliere en extra zorg aan 
onze kinderen beschreven  
Elke school heeft een eigen ondersteuningsprofiel, waarin de mogelijkheden en beperkingen 
van de school worden beschreven. Gezamenlijk zullen zij een profiel voor de gehele wijk 
opstellen. U kunt het volledige schoolondersteuningsprofiel opvragen bij de directie.  
 
 
Collegiale consultatie. 

Oftewel overleg met een collega van een andere school. In sommige situaties vragen wij een 
collega van buitenaf mee te kijken naar een kind of een groep. Dit levert ons zeer 
waardevolle inzichten op.  
Verder maken we gebruik van video-opnamen van de groep. Het opgenomen materiaal 
wordt uitsluitend voor schooldoeleinden gebruikt. 
 
 
Speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Mocht door het zorgteam, in overleg met u, geadviseerd  worden dat het beter is dat uw 
kind speciale zorg krijgt bij het speciaal (basis) onderwijs, dan wordt dat met u besproken 
binnen de toelaatbaarheidscommissie. In deze commissie zit naast de directeur van de 
school ook een afgevaardigde van Passend Onderwijs Almere. 
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Tussentijds aannemen van kinderen. 

De schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken  om alleen nog leerlingen van andere 
scholen te accepteren bij het begin van ieder nieuw schooljaar. 
Op deze regel gelden in elk geval de volgende uitzonderingen: 
- Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten. 
- Als er sprake is van een (onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen de school 

en de ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare 
inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen, bij de toelating op de 
ontvangende school is dan altijd (een vertegenwoordiger van) het andere bestuur 
betrokken. Het toelatende bestuur verplicht zich relevante informatie over de 
leerling in te winnen bij het toeleverende bestuur. De beslissing om een leerling toe 
te laten berust bij het toelatende bestuur aan de hand van de criteria die dit bestuur 
voor toelating hanteert.   

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

- Ook hierbij verplichten de besturen zich om relevante informatie over de leerling uit 
te wisselen. De beslissing om een leerling toe te laten berust bij het toelatende 
bestuur aan de hand van de criteria die dit bestuur voor toelating hanteert en de 
onderliggende specifieke informatie . 

Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule: 
In bijzondere – hiervoor niet genoemde - omstandigheden kan een leerling tijdens een 
schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot 
toelating berust bij het toelatende bestuur. 
 
 
Aannamebeleid, doublures en verwijzing. 

De  school behoudt haar eigen verantwoordelijkheid bij het wel of niet aannemen , laten 
doubleren of verwijzen van kinderen. 
Dat kan er toe leiden dat ouders en school een verschillende mening hebben. In het geval 
dat ouders hun kind niet willen laten doubleren of verwijzen naar het speciaal onderwijs kan 
dit er toe leiden dat de school geen extra middelen meer zal inzetten. 
Elk kind is uniek. Wij vinden het daarom juist om elke situatie apart te beoordelen en ons 
kritisch af te vragen of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. 
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Medisch handelen op school.  

Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? 
Waar is de school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel 
handelen?  
 

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

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

 

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, 
bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst 
is. Bij twijfel raadplegen wij een arts.  Bij de inschrijving licht u ons in over de eventuele 
bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.  
 

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

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  
 
In principe voeren wij geen medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van 
injecties of het geven van sondevoeding. Mocht de school dit wel overwegen, dan moet de 
onderwijsmedewerker dit zelf willen doen en  moet hij/zij eerst bekwaam worden verklaard 
door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de 
‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 
 

 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7gZylpIbMAhVKMZoKHZGTBUIQjRwIBw&url=https://www.101bhv.nl/10-ehbo-tips/&bvm=bv.119028448,d.bGs&psig=AFQjCNHeo5u6DZz1uNd_l3QRb6imF4utyQ&ust=1460453729564501
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Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de 
bijlagen in zijn geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de 
schoolleiding.                                          
 
 
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school  

De motivatie van de kinderen wordt vergroot door interesse en betrokkenheid  van  
ouders bij de school. 
De relatie tussen U en de school is ook van belang voor het  leren van uw kind.  
Daarom krijgen alle kinderen aan het eind van de week een weekbrief  mee naar huis.  
Hiervan krijgt u ook een digitale versie. 
Het is de bedoeling dat ouders dit lezen en er een reactie bij schrijven.  
Op maandag nemen de kinderen  de weekbrief dan weer mee naar school.  
De leerkrachten lezen de opmerkingen van de ouders en blijven zo min of meer betrokken  
bij wat er thuis gebeurt.  
Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt,  
is het regelmatig lezen van ons informatieblad, de Samenspraak, nodig.  
Via de Samenspraak, die ongeveer om de twee weken verschijnt, worden allerlei  
belangrijke zaken die zich de afgelopen periode hebben afgespeeld en de komende periode 
op stapel staan, aan de ouders meegedeeld.  
Zo voorkomen wij dat uw kind een paar keer per week een brief mee naar huis krijgt. 
Het is ook altijd mogelijk om tussentijds of naar aanleiding van het  informatieblad een 
afspraak te maken met de leerkracht, ib-er of directeur.  
Aan  het begin van het schooljaar, meestal medio september, houden wij een 
informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. U wordt dan uitgenodigd om met de leerkracht 
van uw kind nader kennis te maken.  
Op deze avond wordt er in de groep van uw kind verteld hoe wij op school werken en op  
welke wijze wij omgaan met kinderen. 
Voor groep 6, 7 en 8 wordt een aparte informatieavond over het voortgezet onderwijs gehouden. 
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Informatie en overleg bij gescheiden ouders. 

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is 
beter dit in het belang van de school en het kind te voorkomen. 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben en het 
kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is, dat beide ouders recht hebben op 
informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 
hebben, hanteert de school 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. 
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Rapportage 

U wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de vorderingen van uw kind . 
In november wordt u uitgenodigd voor een gesprek zonder rapport. Hierbij staat vooral de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind centraal.   
In februari en juni krijgt u een geschreven rapport.   
De ouders krijgen na ontvangst van het rapport de gelegenheid om in een tienminutengesprek met 
de leerkracht over hun kind en het rapport te praten. Mocht deze tijd te kort zijn, dan wordt een 
vervolgafspraak gemaakt. 
  
 
Ouderraad en Medezeggenschapsraad. 

Op onze school kunnen ouders lid worden van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad. Wij 
vinden ouderbetrokkenheid, behalve leuk, ook heel belangrijk. Uw inbreng is medebepalend voor 
ons onderwijs. 
De leden worden door de andere ouders op de algemene ouderavond aan het begin van het 
schooljaar gekozen. 
Indien u hier meer informatie over wilt hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
    
De overblijf. 
We hebben een continurooster en kennen dus geen overblijf. 
De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Ouderbijdrage 

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden schoolactiviteiten betaald, waarin het 
onderwijsbudget van de school niet voorziet. Dit betreft activiteiten die voor onze kinderen 
heel belangrijk zijn zoals o.a. het Sinterklaas-en , Kerstfeest en de sportdag.  
Sommige excursies worden ook uit de ouderbijdrage betaald. 
De ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens  de algemene ouderavond aan het begin van het 
schooljaar vastgesteld.  
De bedragen voor dit schooljaar kunt u vinden in het jaarlijkse informatiebulletin. 
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Klachtenprocedure 

U heeft een klacht? 
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden 
over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-
gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, 
adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. 
Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen.  
 
Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen 
bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol 
‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de 
klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe de klacht 
afgehandeld wordt.  
U kunt ook kijken op:    www.asg.nl/klachten 
 

 
 
 
Indienen klacht 
U kunt uw klacht schriftelijk binnen een jaar na het incident indienen bij het College van 
Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar 
het verhaal van beide partijen.  Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u 
of de klacht moet worden doorgestuurd naar de klachtencommissie.  
 
Taken klachtencommissie 
De commissie onderzoekt klachten en luistert naar de verhalen van de betrokken partijen. 
Vervolgens adviseert de commissie het College van Bestuur over het feit of de klacht terecht 
is en in aanmerking komt voor behandeling. En over welke maatregelen genomen kunnen 
worden. 
 
Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  
Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over 
ongewenste intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar 
een externe vertrouwenspersoon die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen  van 
een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur .  
 
Afwikkeling klacht 
In principe hoort u  zo spoedig mogelijk  van het College van Bestuur of de klacht terecht is 
en welke maatregelen er worden genomen.  
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De Brede School 

De Brede School Stedenwijk heeft een duidelijke plek binnen de wijk. 
De samenwerking met verscheidene andere instanties in de wijk is intensief. Wij gaan uit van 
een samenhangend netwerk van voorzieningen gericht op het vergroten van de 
ontwikkelingen en sociale vaardigheden van kinderen van 2 tot 13 jaar. In het kader van de 
Brede School werken wij samen met activiteitencentrum Stedenpunt.  
U kunt uw kind om 07.00 uur naar het Stedenpunt brengen. Daar kan het ontbijten en wordt 
het vervolgens naar school gebracht. Na schooltijd wordt uw kind desgewenst weer 
opgehaald en kan het deelnemen aan de naschoolse activiteiten. U kunt uw kind dan uiterlijk 
19.00  uur weer ophalen. De school kent een eigen huiswerkklas en onderhoudt contacten 
met de Weekendschool Almere.  
 
Brede School Stedenwijk. 

Doelgroepen : 
a. als aanbieder van de dagarrangementen  is  de Brede School Stedenwijk gericht op de 

leerlingen van basisschool het Samenspel, hun ouders en de sociale structuren 

waarbinnen zij leven in Stedenwijk . 

b. als activiteitencentrum gericht op alle wijkkinderen, hun ouders en de sociale 

structuren waarbinnen zij leven in Stedenwijk . 

c. de basisschool richt zich op de kinderen die bij haar als leerling zijn ingeschreven , 

hun ouders en de sociale structuren waarbinnen zij leven in Stedenwijk . 

 
Doelen binnen de Brede School Stedenwijk (BSS) zijn : 
Welbevinden : 
 

- Kinderen voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd, ze hebben vertrouwen in 

zichzelf en anderen, hun deelname, mening en talenten doen er toe 

- Kinderen voelen zich thuis binnen de BSS. Ze ervaren geborgenheid  

- De BSS biedt een veilige basis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf 

kunnen zijn 

- Kinderen ervaren een positieve uitdaging: ervaren succes, zijn trots op wat ze 

kunnen, maken en doen 

- Kinderen sporten en bewegen ook buiten schooltijd 

 
Brede leren: 
 

- Kinderen vergroten hun sociale competenties in verschillende situaties 

- Kinderen krijgen een breder zicht op hun mogelijkheden 

- Er is sprake van een doorgaande leerlijn binnen – en buitenschoolsleren, waardoor 

prestaties van kinderen toenemen  

- Ieder kind heeft zicht op zijn/haar talenten 

- Talent ontdekken en talent ontwikkelen en stimuleren om het talent ook buiten de 

BSS te benutten 
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- Ervaren = leren. De BSS creëert nieuwe ervaringen voor de kinderen , waardoor de 

kennis van de wereld wordt vergroot. De kinderen kunnen beter de verbanden in 

onze samenleving herkennen en doorzien.( Oorzaak en gevolg) 

- Kinderen krijgen extra mogelijkheden om te leren en worden gestimuleerd te komen 

tot een gezonde leefstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding. 

Verbondenheid: 
 

- Er is in de BSS sprake van saamhorigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen 

- De BSS is een ontmoetingsplek voor kinderen, hun ouders en overige wijkbewoners. 

- Er is contact tussen oude en jonge mensen , waardoor cohesie toeneemt. 

- Vergroten van de sociale vaardigheden, zoals het zich verplaatsen in anderen, 

samenwerken, anderen helpen en conflicten oplossen. 

- Door ontmoeting tussen de kinderen in en rondom de Brede School worden 

ontwikkelkansen van kinderen vergroot 

- Kinderen op de Brede School komen in een veilige/beschermde omgeving in 

aanraking met divers aanbod van sport, spel, cultuur en  zij worden in contact 

gebracht met cultuur-of sportclubs. 

 
Cohesie  

Het MT en het werkvloeroverleg ( inclusief alle partners) kunnen, binnen genoemde 
doelstellingen, nieuwe aandachtspunten initiëren.  
In overleg wordt bepaald wat vervolgens het aandeel van de diverse partners zal  zijn bij het 
realiseren van de doelstellingen. 
De basisschool, de aanbieder van het naschoolse programma en de partners versterken 
elkaar. Projecten kunnen deels onder en deels na schooltijd worden uitgevoerd.  
De basisschool zal in de schooljaren 15-16 en 16 -17 voor de vakken wereldoriëntatie en 
expressie thematisch gaan werken.  In het naschoolse aanbod zal aangesloten worden bij de 
thema’s. Het vergroten van de woordenschat  en het opdoen van nieuwe ervaringen zijn 
hierbij een belangrijk item. 
Binnen het werkvloeroverleg zal aandacht besteed worden aan de diverse thema’s. De 
basisschool is primair verantwoordelijk voor de keuze, maar dat laat onverlet dat de partners 
voorstellen kunnen doen. 
Het samen opzetten van grote projecten zoals bijvoorbeeld een musical, het project “Groen 
Gezonde Verbinding “, wellicht activiteiten in het kader van de Floriade, het leerorkest of 
andere creatieve/kunstzinnige projecten  zullen en belangrijk aandeel hebben bij het 
bevorderen van de cohesie binnen de BSS. 
 
De cohesie binnen de BSS wordt  verder versterkt door de gezamenlijke zorg voor de 
kinderen. Dit leidt tot onderling overleg,  gezamenlijke inbreng in het  (onderwijs)zorgteam 
en het afstemmen van de geboden ondersteuning.    
Het functionerende buurtnetwerk versterkt de relatie van de BSS met in de wijk werkende 
(hulp) organisaties zoals het wijkteam, de politie en het consultatiebureau.  
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Peuterspeelzaal Kiekeboe ( voorheen Pierewiet) en Het Samenspel binnen de Brede School. 
Het is belangrijk dat kinderen, voordat zij de basisschool bezoeken, leren omgaan met 
andere kinderen en speelleermateriaal en dat zij deelnemen aan spelvormen en activiteiten 
van een peuterspeelzaal. 
Onze school krijgt veel vierjarigen van de peuterspeelzaal " Kiekeboe/ Pierewiet", gevestigd 
in activiteitencentrum Stedenpunt.  
Het Samenspel en Kiekeboe stemmen de doorlopende leerlijnen en het pedagogisch klimaat 
op elkaar af. Er is dus een heel nauwe samenwerking. 
     
     
De Brede School en naschoolse  activiteiten. 

De Brede School Stedenwijk verzorgt dagelijks activiteiten na schooltijd. Kinderen van onze 
school worden na schooltijd opgehaald door de begeleiders van Stedenpunt. 
De voor- en naschoolse activiteiten staan beschreven in een aparte folder . Deze kunt u op 
school krijgen of u kunt  contact opnemen met de activiteitencoördinator van het 
Stedenpunt. 
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Uitstroomgegevens totaal van Samenspel 2019: 
 

BBL    5x 
KBL    8x 
TL      3x 
HAVO  8x  Ci0t eind van de laatste 3 jaar 
VWO   11x 
PRO    1x 
 

 
 
 
Schooltijden 

Alle dagen van 08.30 tot 14.15 uur. 
  
 
Ziekmelden. 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, vragen wij u om ons 
hiervan tussen 8.00 en 8.15 uur op de hoogte te stellen, zodat wij ons niet ongerust hoeven 
te maken als uw kind bij het begin van de les niet op school is.  
Ook is het  van belang dat als u een nieuw telefoonnummer krijgt, u het even doorgeeft. 
Het spreekt voor zich dat wij u ook moeten kunnen bereiken bij een noodgeval. 
                                                                                                                                                                                                              

 
Verlof en leerplicht 

 
Wilt u uw kind thuis houden of op vakantie gaan buiten de schoolvakantie om?  
Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties 
van school houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet u hiervoor buitengewoon 
verlof aanvragen. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof heeft de directie van de 
school een formulier liggen. 
 
Dit moet u doen 

 Lever het ingediende formulier persoonlijk in bij de directie. 

 Doe dit minimaal 8 weken van tevoren. 
 

 
Verschillende soorten verlofaanvragen. Hoe werkt het? 
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Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden. Er 
gelden verschillende regels. 
Als u vakantieverlof aanvraagt, keuren wij dit alleen maar goed als u een beroep uitoefent 
waardoor u niet in de schoolvakantie weg kunt. U bent verplicht bij de aanvraag een 
werkgeversverklaring in te leveren.  

 Buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend.  

 De vakantie mag maximaal 10 schooldagen duren.  

 Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.  
Het kan zijn dat u verlof moet aanvragen voor zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’. 
Denk hierbij aan een verhuizing, religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk, 
een ambts- of huwelijksjubileum van u of uw ouders, een ernstige ziekte of het overlijden 
van een familielid.  

 Vakantieverlof is bij gewichtige omstandigheden niet toegestaan. 

 Wilt u uw kind langer dan 10 schooldagen thuishouden? Dien dan via de directie van 
de school een aanvraag in bij de leerplichtambtenaar.  
 

Controle naleven regels 
Deze regels rondom leerplicht en buitengewoon verlof zijn niet door de school of het 
schoolbestuur bedacht. Ze zijn in de wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar controleert of 
wij de regels naleven. Doen wij dit niet, dan kan het schoolbestuur een boete krijgen. Bij 
ongeoorloofde afwezigheid van uw kind moeten wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook 
u kunt dan een boete krijgen via de officier van justitie. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk 
op de website van de gemeente Almere. 
 
 
Uw kind wordt geschorst of moet van school. Wat nu? 

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.  

 

 

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!   

http://www.almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen
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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. U kunt uw klacht  richten aan de clusterdirecteur . 
 

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 wij met het advies doen en waarom. 

 

Meer informatie over dit onderwerp? 

www.onderwijsgeschillen.nl  

De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.  

 
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. 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

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

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

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

 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 

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

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

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

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

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor hun  handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het 
is dus belangrijk dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op 
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  
 

 
 

 
 

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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Vakantierooster van het Samenspel 2019-2020  

 
 
Maandag 26 augustus om 08.30  Start nieuwe schooljaar 

 
04 september 2019  Kinderen om 12 uur vrij 
11 september 2019  Hele dag vrij i.v.m. studiedag 
27 september 2019  Kinderen om 12 uur vrij 
09 oktober 
18 oktober 

2019 
2019 

 Kinderen om 12 uur vrij 
Hele dag vrij 

21 -25 oktober 2019  Herfstvakantie 
29 november 2019  Hele dag vrij i.v.m. studiedag 
05 december 2019  Sinterklaasfeest, kinderen om 12 uur vrij 
20 december 2019  Kinderen om 12 uur vrij 
23 december t/m 03 jan        2020  Kerstvakantie 
06 januari 2020  Hele dag vrij 
07 februari 2020  Hele dag vrij 
17 februari t/m 21 febr     2020  Voorjaarsvakantie 
13 maart 2020  Hele dag vrij 
10 april t/m 13 april 2020  Goede vrijdag en 2de Paasdag, hele dag vrij 
27 april t/m 08 mei            2020  Meivakantie 
21 mei en 22 mei  
25 mei                                   

2020 
2020 

 Hemelvaartvakantie  
Hele dag vrij i.v.m. studiedag 

01 juni  2020  2de pinksterdag, hele dag vrij 
02 juni 2020  Hele dag vrij i.v.m studiedag  
16 juni 2020  Hele dag vrij 
3 juli 2020  Kinderen om 12 uur vrij, zomervakantie 
 
                                                    
 

     vakantie tot en met 16 augustus 2020 

 
 

 



 
23 

 

Namen en adressen 

 

Directeur                                   Paul Defourny en Ina van Ek 
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Intern Begeleider  Locatie Midden                Yvonne Tabak 
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E-mail:    directie@samenspel.asg.nl 
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Clusterdirecteur                 mevr. K. Wegman  036-5406322 
 
Schoolbestuur Almeerse Scholen Groep (ASG) 
    Postbus 60276 
     1320AH Almere 
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    1326 AC Almere 
    036-5357300 
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                                                   Kampenweg 3 
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               036 5330195  
 
 
 

 


