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De	Kans	is	ontstaan	na	een	fusie	van	twee	scholen	voor	speciaal	Basisonderwijs	in	Nieuw	West:	De	Kade	en	
de	Van	Voorthuijsenschool.	Daarvoor	is	het	bestaande	gebouw	van	De	Kade,	gelegen	aan	de	rand	van	het	
Sloterpark,	verbouwd	en	uitgebreid	tot	een	17-groepige	school.	Het	bestaande	gebouw	is	2700	m2	BVO	en	
de	uitbreiding	is	700	m2	BVO.	
	
Een	tweede	jeugd	
Het	bestaande	gebouw	van	De	Kade	is	een	zogenaamde	burgemeesterschool	of	H-school	waarvan	er	in	
de	jaren	50	verschillende	in	de	westelijke	tuinsteden		zijn	gebouwd.	De	tweede	benaming	verwijst	naar	de	
plattegrond	van	het		gebouw	die	bestaat	uit	twee	vleugels	op	afstand	van	elkaar,	gekoppeld		door	glazen	
gangen	waartussen	de	buitenruimtes	van	de	school	liggen.		
Deze	bijzondere	typologie,	waarbij	binnen-	en	buitenruimtes	als	één		geheel	zijn	ontworpen,	is	de	grote	
kwaliteit	van	dit	schooltype	en		vormde	voor	stadsdeel	Nieuw-West	de	belangrijkste	reden	om	tot		behoud	
van	het	gebouw	te	besluiten	en	het	gebouw	aan	te	wijzen		als	fusielocatie.	
	
Nieuwe	binnen-	én	buitenruimtes	
Uitgangspunt	voor	het	ontwerp	is	daarom	de	koestering	van	de	uiterlijke	kenmerken	van	het	bestaande	
gebouw	en	de	bijzondere	typologie,	gecombineerd	met	de	noodzakelijke	ruimtelijke	aanpassingen	als	
goede	flexibele	basis	voor	de	huidige	onderwijsmethodes.	In	nauwe	samenwerking	met	het	schoolteam	is	
binnen	het	bestaande	gebouw	een	grote	verscheidenheid	aan	ruimtes	gerealiseerd	waardoor	meer	
specifieke	vormen	van	onderwijs	en	begeleiding	mogelijk	zijn.	
De	uitbreiding	bevindt	zich	aan	de	noordkant	van	het	gebouw	en	volgt	de	typologie	van	het	bestaande	
gebouw:	de	nieuwbouw	is	los	van	het	bestaande	gebouw	geplaatst	en	gekoppeld	d.m.v.	een	gang	die	
tevens	de	nieuwe	hoofdentree	van	de	school	is.	Hierdoor	ontstaan	twee	nieuwe,	gedeeltelijk	omsloten,	
buitenruimtes:	het	schoolplein	met	de	hoofdentree	en	de	buitenruimte	voor	de	jongste	kinderen.	Door	
de	situering	van	de	nieuwbouw	ontstaat	ook	een	betere	aansluiting	met	de	buurt	en	de	Thomas	van	
Aquinostraat	als	belangrijke	route	naar	het	Sloterpark.	De	architectuur	van	de	nieuwbouw	is	hedendaags	
maar	zoekt	verwantschap	met	de	architectuur	van	de		bestaande	school.	
	
Een	gebouw	voor	de	buurt	
Gelegen	aan	de	rand	van	het	park	is	de	school	behalve	voor	de	leerlingen	ook	een	belangrijke	functie	voor	
de	buurt.	In	de	nieuwe	situatie	is	zowel	binnen-	als	buitenruimte	toegevoegd	aan	de	bestaande	school	
waardoor	een	sterkere	band	met	de	omgeving	ontstaat.	Het	nieuwe	schoolplein	en	één	van	de	buitenruimtes	
zijn	ook	bestemd	voor	kinderen	buiten	de	school	en	worden	overdag	aan	de	openbare	ruimte	toegevoegd.	
De	school	wordt	breed	en	biedt	onderdak	aan	buurtactiviteiten	en	naschoolse	opvang.	De	nieuwbouw	is	als	
een	paviljoen	aan	het		bestaande	gebouw	toegevoegd	en	verbindt	de	wereld	van	kinderen		met	het	leven	in	
de	buurt.	Zo	is	De	Kans	behalve	een	school	ook	een	nieuwe	voorziening	voor	de	buurt.	
	



	SBO	De	Kans	–	renvooi	ruimtes	plattegronden

1.	 Speellokaal

2.	 Groepsruimte

3.	 ALO-ruimte

4.	 Berging

5.	 Entree,	gang

6.	 Adjunct	directeur

7.	 Ruimte	schoolarts/	fysiotherapeut

8.	 Berging

9.	 Administratie

10.	 Handvaardigheid

11.	 Receptie/	ontvangst

12.	 Hal/	aula

13.	 Podium

14.	 Kleedruimte

15.	 Gymzaal

16.	 Berging	gymzaal

17.	 Logopedie

18.	 Diëtiste

19.	 Steunpunt	passend	onderwijs

20.	 Personeelsruimte

21.	 Keuken

22.	 Directie

23.	 Spreekkamer

24.	 Bijkeuken

25.	 Gang

26.	 Berging
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INLEIDING 

 
Voor u ligt de schoolgids van Speciale school voor 
Basisonderwijs (SBO) ‘De Kans’.  
In deze schoolgids staan veel belangrijke, nuttige en 
handige zaken die met school te maken hebben. Ook kunt u 
lezen wat voor speciale school De Kans is en hoe het 
onderwijs voor de kinderen georganiseerd is. 
Deze gids wordt elk jaar aangepast. Als u vragen heeft of 
verdere informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen met de 
directie van de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De naam van de school is afgeleid van de visie binnen het Samenwerkingsverband: 
 

‘Kinderen Allemaal  Naar  School’. 



6 
 
 

  

 

VOORWOORD 
 

Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar 
tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, 
spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een 
belangrijke plek dus! 
Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding van het kind. Juist daarom is het zo belangrijk 
dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen 
past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, 
ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en 
in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap 
zijn tussen school en ouders dat zo belangrijk is voor de 
ontwikkeling van het kind.  
SBO De Kans maakt deel uit van een scholengroep in 
Amsterdam Nieuw West: “Stichting Openbaar Basis 
Onderwijs Westelijke Tuinsteden”.  
Deze stichting is een organisatie van 15 basisscholen, 
waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. De 
scholen zijn openbaar, dat betekent dat elk kind welkom is, 
ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging.  
Wat de scholen verder met elkaar gemeen hebben, is dat zij 
allemaal streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
onderwijs, met zoveel mogelijk aandacht voor de eigenheid 
van elk kind. De scholen staan ook voor een veilige 
omgeving, een omgeving waarin we met respect met elkaar 
omgaan.  
Elke school afzonderlijk heeft zijn eigen identiteit en 
onderwijsconcept.  
In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de 
school.  
De school wil u deelgenoot maken van haar opvatting over 
onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop ze alles in 
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het werk stelt om het beste uit uw kind te halen.  
Maar de school wil zich via de schoolgids ook aan u 
voorstellen door een inkijkje te geven in het dagelijkse 
schoolleven. 
Daarnaast wil ze u informeren over allerlei regelingen en 
spreekt zij verwachtingen over en weer uit. Ook legt zij 
verantwoording af over de behaalde resultaten. 
Kortom, de schoolgids geeft een levendig beeld van alles 
wat zich op school afspeelt en is daarmee een belangrijke 
bron van informatie voor alle ouders. Dit in het bijzonder 
voor ouders die zich oriënteren op een school van speciaal 
basisonderwijs voor hun kind.  
Ik wens u veel leesplezier en uw kind een leerzame en 
plezierige schooltijd. 
 
J. van der Aa 
Algemeen directeur a.i. 
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HOOFDSTUK 1 - De school 

 
1.1 Schooladres 

 
Speciale school voor Openbaar Basisonderwijs ‘De Kans’ 
Thomas van Aquinostraat 2 
1064 NE Amsterdam 
tel. 020 - 611 76 80 
fax  020 – 611 86 81 
e-mail: info@sbodekans.nl 
website: www.sbodekans.nl 
 

 
1.2 Schooltijden 

 
maandag van 8.45 tot 15.00 uur 
dinsdag  van 8.45 tot 15.00 uur 
woensdag van 8.45 tot 12.30 uur 
donderdag van 8.45 tot 15.00 uur 
vrijdag van 8.45 tot 15.00 uur 
 

 
1.3 Situatie en ligging 

 
- Het schoolgebouw ligt in een rustige woonwijk in 

Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. Sinds november 2011 
zijn we gehuisvest in het nieuwe gebouw. 

- De Kans is goed bereikbaar met het 
   openbaar vervoer: 
 + bus 19 halte Confuciusplein 
   + tramlijn 13 halte Burg. van Leeuwenlaan 
   + tramlijn 14 halte Sloterparkbad 
 + tramlijn 7 
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1.4 Grootte van de school 

 
SBO De Kans is een school met + 165 leerlingen en bestaat 
3 jaar. De Kans heeft jaarklassen zoals veel scholen in het 
basisonderwijs en heeft een verdeling in onderbouw 
leerteam, middenbouw leerteam en een bovenbouw 
leerteam. De leerlingen worden ingedeeld in deze klassen 
volgens de volgende criteria: 
 leeftijd 
 sociaal emotionele ontwikkeling 
 leerstof niveau  
 plaatsingsmogelijkheden in een groep 
 uitstroomprofiel (geldt alleen voor groepen 8). 

 
Op De Kans werken de kinderen in niveaugroepen in hun 
eigen klas. Dit betekent dat niet alle kinderen dezelfde 
leerstof krijgen aangeboden. 
Drie keer per jaar worden de kinderen getoetst. Er wordt 
dan gekeken of de ontwikkeling van het kind naar 
verwachting verloopt. Hierbij stellen we de vragen:  

- Heeft de leerling de leerdoelen gehaald?  
- Wat gaan we de komende periode aan leerstof bieden?  
- Hoe kunnen we de leerling nog beter uitdagen en 

begeleiden? 
 
 
Bij de ontwikkeling vinden wij deze zaken ook belangrijk: 
 
 competentie: Krijgt het kind leerstof aangeboden die 

past bij zijn mogelijkheden en heeft het kind er plezier 
in om te leren 

 relatie: Hoe gaat een leerling om met de anderen? Hoe 
gaan andere kinderen met hem om? Voelt het kind zich 



10 
 
 

  

prettig op school en heeft het kind vrienden en 
vriendinnen. 

 autonomie: kan het kind zelf keuzes maken in zijn werk 
en in het dagelijks leven. Kan een leerling zelfstandig 
opdrachten uitvoeren of beslissingen nemen?                                                                                                

 
 
De groepen in SBO De Kans zijn wat leeftijd betreft dus te 
vergelijken met de indeling van de basisscholen(groep 1 t/m 
groep 8) maar elk kind krijgt op een zo hoog mogelijk niveau 
leerstof aangeboden die past bij zijn/ haar 
ontwikkelingsniveau en wordt op een specifieke wijze 
begeleid in het leerproces.  
Elk jaar wordt het uitstroomprofiel van de kinderen 
bijgesteld: naar welke school van Voortgezet Onderwijs zou 
hij of zij kunnen? Wat heeft het kind nog nodig om dit te 
bereiken? Deze vragen worden elk schooljaar gesteld om 
de ontwikkeling goed te volgen en continue de kinderen 
optimaal te stimuleren met leren. 

 
 

1.5 Het schoolteam 
 
Directie: 
Hans Klaassen            directeur 
Rolien Slinger      adjunct directeur 
 
Onderwijzend personeel: 

Leerteam 1 
Annemiek Buijs / Els Tijsma   groep 1-2 
Carla Eekhof / Marjolijn Bakker   groep 3 
Eldert Groenewoud / Els Tijsma  groep 4  
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Leerteam 2 
Ileen Lebrun  / Nico Koper    groep 5 A 
Jef Roelofse       groep 5 B 
Bernlef Knossen      groep 6 A 
Fleur van Hoorn      groep 6 B 
 

Leerteam 3 
Jan Willem Duim / Paul de Weers  groep 7 A 
Ans van der Klippe / Nico Koper  groep 7 B 
Aurora Overdijk / Mieke Buddelmeijer groep 7/8 
Ronald Zschuschen     groep 8 A 
Hosnia el Hosni      groep 8 B 
 
Dorien Kropholler      Schakelklas 
 
Hans Deerenberg     MRT gymnastiek 
Steven Mauw      gymnastiek 
 
Onderwijsondersteunend personeel: 
 
Ezzahra  Boutazarte     onderwijsassistent 
Siham Harhour      onderwijsassistent 
Siham el Boujnani     onderwijsassistent 
Samira Riyani      onderwijsassistent 
 
Anke Vlietstra      zorgcoördinator 
 
Carla Zoon       onderwijsbegeleider 
Dorien Kropholler      onderwijsbegeleider 
Judith Mooij       onderwijsbegeleider 
 
Nafiye Heima      maatschappelijk                                           
         deskundige 
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Anneke Schrama      schoolpsycholoog 
 
Trijs Beumer       logopedie 
Linda Wilfred       logopedie 
 
Hans Smits       concierge 
 
Tiny le Gallais      administratie   
 
Jan Pieter Timmermans    fysiotherapie 
 
Susan Osenga      schoolarts 
 
Ineke van den Bogaert   SPO ‘Het Kansrijk’ 
 
Michéle Fraikin      oudercontact 
 
Teresi Hofstede      dietiste 
 
 
 
Verder werken dit jaar mee: stagiaires SPW 
(klassenassistent) en andere stagiaires uit 
onderwijsopleidingen. 
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HOOFDSTUK 2 - Speciale school voor Basisonderwijs 
 
 
2.1 Wat is een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) 

 
Scholen voor regulier basisonderwijs (de basisschool) 
hebben tot taak de basis van kennis en vaardigheden te 
leggen die kinderen in hun verdere leven nodig hebben. 
Voor de meeste kinderen verloopt dit onderwijstraject vrij 
probleemloos. De meeste kinderen volgen dan ook van het 
vierde tot het twaalfde jaar de basisschool. 
In sommige gevallen lukt dit echter moeilijker of helemaal 
niet. Het kan zijn dat het kind sneller of langzamer leert dan 
de andere kinderen in de klas. Het kan ook zijn dat het 
gedrag van kinderen opvalt. 
Van basisscholen wordt verwacht dat zij oplossingen vinden 
om deze kinderen goed te begeleiden. Vaak lukt dit en 
kunnen de kinderen met een aangepast programma en 
extra hulp op de basisschool blijven. 
In enkele gevallen blijkt de basisschool deze kinderen niet 
de hulp te kunnen bieden die een kind eigenlijk nodig heeft. 
De problemen worden dan te groot, het kind heeft geen zin 
meer om te leren, kan zich afsluiten voor zijn omgeving of 
kan gedragsproblemen gaan vertonen. 
Na extra hulp op de basisschool en zorgvuldig onderzoek 
moet soms de conclusie getrokken worden dat een kind op 
een speciale school voor basisonderwijs beter op zijn plaats 
is. 
De structuur, leeromgeving en specifieke hulp van een 
speciale school voor basisonderwijs (afgekort SBO) maakt 
het mogelijk het kind met zijn problemen goed te helpen. 
Door een aanpak die gericht is op het kind met zijn 
mogelijkheden en onmogelijkheden en een klimaat waarin 
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het kind zich veilig voelt kan een optimaal resultaat bereikt 
worden. 
Binnen het speciale basisonderwijs wordt niet alleen 
aandacht besteed aan leerproblemen met betrekking tot 
lezen, rekenen en spelling maar er wordt ook gewerkt aan 
de sociale/emotionele ontwikkeling en de werkhouding. 
 
 
 
 

2.2. Toelating, wachtlijsten, "rugzak"      
 
Als een leerling het onderwijs op de reguliere basisschool 
niet meer kan volgen en de basisschool van mening is dat 
een leerling meer gebaat is bij plaatsing op een SBO-
school, zal de onderwijsbegeleidingsdienst (ABC) worden 
ingeschakeld. 
Na onderzoek komt deze onderwijsbegeleidingsdienst met 
een advies voor de ouders. Wanneer dit advies gericht is op 
plaatsing op een SBO-school zal de VIA (Verwijzing 
Indicatie Advisering) worden ingeschakeld. 
De VIA bestaat uit orthopedagogen, een sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en een schoolarts. De 
VIA bekijkt de onderzoeksgegevens van de leerling en kan 
adviseren de leerling bij de Permanente Commissie 
Leerlingzorg (PCL) aan te melden. 
De PCL beoordeelt dan uiteindelijk of een kind gebaat is bij 
plaatsing op een SBO-school. Alle kinderen met een SBO-
beschikking van het PCL-Amsterdam zijn plaatsbaar op De 
Kans. Ook jonge kinderen (Jonge Risico Kinderen) met een 
tijdelijke beschikking hebben toegang tot de school. 
Pas als de PCL een schriftelijke verklaring heeft afgegeven, 
kan een leerling officieel worden ingeschreven op een SBO-
school. In afwachting van toestemming van de PCL kan een 
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kind wel al voorlopig worden ingeschreven. De ouders 
kunnen hiervoor een afspraak maken met de directie. In een 
gesprek verstrekt deze informatie over de school en 
aansluitend kunnen de ouders de school bekijken. 
Na (voorlopige) aanmelding worden de gegevens van de 
leerling door De Kans opgevraagd. Tot slot beoordeelt de 
begeleidingscommissie van De Kans wat de mogelijkheden 
zijn van de leerling als hij/ zij hier wordt geplaatst. Eventueel 
kan de commissie besluiten tot aanvullend onderzoek en/of 
observatie op de basisschool. 
Een nieuwe leerling komt altijd eerst een dag(deel) hier op 
school “om te wennen”. Vaak draagt deze dag ertoe bij de 
stap voor het kind naar een SBO-school zo makkelijk 
mogelijk te maken. De leerling die toelaatbaar is, zal dan 
geplaatst worden zodra er een plek vrij is. Wanneer er geen 
plek is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. 
    
Het gebeurt regelmatig dat kinderen op het SBO nog meer 
hulp nodig hebben. Die hulp kan nodig zijn om het leren 
beter te begeleiden of omdat het kind extra ondersteuning 
nodig heeft in zijn persoonlijkheidsontwikkkeling. In dat 
geval kan vaak een “rugzakje” worden aangevraagd. De 
Kans kan de ouders helpen om een “rugzakje” aan te 
vragen. In het “rugzakje” zit een bedrag aan geld, waardoor 
extra hulp kan worden ingezet. Dit bedrag is het afgelopen 
jaar sterk verminderd. Kinderen die op het Speciaal 
Onderwijs zitten hebben allemaal een “ rugzakje”. Veelal 
werkt de Ambulant begeleider extra met deze kinderen. 
Wij laten in principe leerlingen toe die vanuit het Speciaal 
Onderwijs worden doorverwezen naar het SBO. Wel zal 
altijd goed overwegen worden of wij het kind goed onderwijs 
kunnen bieden. 
 
 



16 
 
 

  

 
 

2.3 Commissie van begeleiding 
 

 
Het kan ook bij ons op school gebeuren dat het kind zich 
minder goed ontwikkelt. Door de zorgcoördinator of een 
andere medewerker wordt de ontwikkeling van de leerling 
dan verder bekeken om een beter zicht te krijgen op het 
probleem. 
Er wordt  een hulpprogramma gemaakt dat door de 
groepsleerkracht of een andere medewerker wordt 
uitgevoerd. Het is de bedoeling dat het kind zich beter 
ontwikkelt door deze extra hulp en aandacht. 
Soms is het nodig om de commissie van begeleiding in te 
schakelen voor nader onderzoek. De commissie van 
begeleiding is enkele uren op dinsdag op school aanwezig.  
 
De begeleidingscommissie bestaat uit: 
 
Hans Klaassen       - directeur/ voorzitter 
Anneke Schrama      - psycholoog 
Susan Osenga       - schoolarts  
Nafiye Heima       - maatschappelijk  
             deskundige 
Anke Vlietstra       - zorgcoordinator 
 
Naar aanleiding van onderzoek door de commissie wordt 
dan een onderwijskundig rapport opgemaakt. 
Natuurlijk wordt dit rapport uitgebreid met u besproken. 
Als het nodig is kan ook bij ander instanties hulp voor kind 
en/of de ouders worden gezocht als u daarmee instemt. 
 

 



17 
 
 

  

 
HOOFDSTUK 3 - Speciale school voor Basisonderwijs 

De Kans 
 

3.1 De leerlingenpopulatie 

 
De Kans is een speciale school voor basisonderwijs. Op De 
Kans zitten ongeveer 175 leerlingen die verdeeld worden 
over 13 groepen. De groepsgrootte varieert daarom van 10 
tot maximaal 15 leerlingen per groep. De leeftijden variëren 
van 4 tot 13 jaar. 
Voor alle kinderen geldt dat de basisschool niet voldoende 
in staat was passend onderwijs aan het kind te bieden. 
Kinderen op De Kans kunnen last hebben van de volgende 
problemen: 
 - leerproblemen 
- concentratieproblemen 
- afleidbaarheid 
- achterstand in ontwikkeling 
- ADHD-problemen 
- problemen bij (tweede) taalontwikkeling 
- gedragsproblemen 
-  beperkt leervermogen 
 
Elk kind dat is aangemeld komt 1 dag(deel) ter observatie 
op school. Dan krijgen we een goede indruk van een kind. 
Zo kunnen we het kind in een groep plaatsen die goed bij 
hem/haar past. We noemen dat een ‘meeloopdag’. In 
principe wordt elk kind geplaatst op De Kans. De enige 
voorwaarden zijn: 

- de ouder heeft voor het betreffende kind een (tijdelijke) 
beschikking van de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) uit Amsterdam; 

- er is plaats voor het kind op de school. 



18 
 
 

  

 
3.2 Waar staat de school voor 

 
De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de 
leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel 
gebied. Respect voor een ander speelt daarbij een 
belangrijke rol. De Kans biedt daarom een gestructureerd, 
veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig 
voelen en geaccepteerd door leerlingen en leerkrachten. Op 
De Kans wordt gekeken naar wat het kind kan en wat het 
kind nodig heeft om te leren. 
 
 
Onze school telt 12 klassen met een vaste groepsleerkracht 
of vaste groepsleerkrachten. 
Elke dag zijn er nog extra leerkrachten die de 
groepsleerkracht ondersteunen in de klas  of met een kind 
alleen werken. Dit is om kinderen extra te kunnen 
ondersteunen bij lesstof die ze moeilijk vinden. 
 
Er wordt regelmatig onderzocht of de kinderen nog op het 
goede niveau lezen en de groepjes worden dan weer 
aangepast. Het geeft de kinderen veel zelfvertrouwen om 
met kinderen van hun eigen niveau te werken. 
De extra leerkrachten zijn vaak in de klas om  samen met 
de leerkracht les te geven. De kinderen kunnen dan meer 
aandacht krijgen. 
  
In de klas wordt er in niveaugroepen gewerkt omdat niet alle 
kinderen op hetzelfde niveau onderwijs nodig hebben. 
Meestal zijn er 2 of 3 groepen. Als de  leerkracht  uitleg 
geeft aan de ene groep, gaat de andere groep zelfstandig 
aan het werk. Die leerlingen weten dat zij de leerkracht dan 
niet mogen storen. Als de leerkracht klaar is met de 
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instructie, kan er kort hulp worden gegeven aan de 
leerlingen die zelfstandig werken. 
  
Op SBO De Kans wordt gewerkt in leerteams. Een leerteam 
bestaat uit meerdere groepen. Er zijn 3 leerteams waarin  
alle leerkrachten die met de groep werken zijn opgenomen, 
dus ook de taakleerkrachten en de leerkrachten die de 
compensatiedagen vervangen. 

 
 
Alle leerlingen moeten zich geaccepteerd voelen en respect 
hebben voor elkaar en de leerkrachten. Dit betekent veel 
aandacht in de lessen voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling en omgang met elkaar. We werken met de 
methode “Leefstijl”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methodes 
 
Op SBO De Kans wordt gewerkt met leermethodes die 
soms ook op het basisonderwijs kunnen worden gebruikt. 
De leerstof, de leertijd, de oefentijd en het tempo van leren 
wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de 
kinderen. 
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De volgende methodes worden gebruikt: 
Aanvankelijk Technisch lezen  Veilig leren lezen 
Voortgezet technisch lezen Estafette lezen 
Rekenen     Reken Zeker 
Spelling      Spelling in de lift 
Begrijpend lezen    Nieuwsbegrip 
Sociale vaardigheid   Leefstijl  
Schrijven     Pennenstreken 
Nederlandse taal    Taaltrapeze 
 
 
In de klassen wordt ook aandacht besteed aan: 

- wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie) 

- creatieve vaardigheden 
- Engels 
- burgerschapsvorming. 

 
Naast hiergenoemde methodes is er ook specifiek materiaal 
om individuele leerlingen te helpen bij hun problemen. 
 
 
 

3.3 Uitstroom 

 
Alle leerkrachten van onze school proberen de kinderen 
zoveel mogelijk te leren. Veel van onze kinderen 
ondervinden nog belemmeringen in hun leerproces. Ze 
kunnen daarom niet de volledige leerstof van het 
basisonderwijs doorlopen. Niet alle onze leerlingen worden 
getoetst met de Cito-eindtoets. 
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Als de kinderen 12 jaar zijn worden zij getoetst met de  
Nederlandse Differentiatie Toets (afgekort NDT). Deze toets 
geeft aan of een kind nog verder kan leren.  
Voor het doorstromen naar het vervolgonderwijs zijn de vol-
gende punten van belang: 
-de score op de NDT- toets 
-het leerstof niveau 
-het oordeel van de leerkracht en directeur wat betreft inzet, 
werkhouding en gedrag. 
 
Een groot gedeelte van onze leerlingen gaat naar het 
LeerWeg Ondersteunend onderwijs, een onderdeel van het 
VMBO. Dit betekent dat het kind dus weer naar het gewone 
voortgezet onderwijs gaat. Voor een groot deel van onze 
kinderen is dit gelukkig mogelijk. 
Als het leerstofpeil van het kind niet voldoende is om het 
leerweg ondersteunend onderwijs te volgen kan het kind 
doorstromen naar de Praktijkschool. Op deze school krijgen 
de kinderen veel praktijklessen, dus minder echte  
leervakken. Het is de bedoeling dat de leerlingen na 5 jaar 
de Praktijkschool verlaten en dan gaan werken. 
In september worden de ouders van de leerlingen van de 
groepen 8 uitgenodigd voor een voorlichtingsavond over het 
voortgezet onderwijs. 
De ouders zullen dan uitleg krijgen over de scholen voor 
voortgezet onderwijs, de toetsen en het 
onderwijskundigrapport. 
Leerlingen op SBO De Kans die in staat zijn om  de leerstof 
van groep 8 te verwerven , nemen deel aan de Cito-
eindtoets. Deze is verplicht  in Amsterdam voor alle 
kinderen die de leerstof tot minimaal groep 7 hebben 
doorgewerkt. Dit overleggen we ook met de kinderen. 
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Soms komt het voor dat een leerling doorgaat naar een 
basisschool. Het gaat dan zo goed dat de speciale 
onderwijszorg op De Kans niet meer nodig is. 
 
 
Aan het eind van schooljaar 2009/2010 was de  uitstroom 
van kinderen uit groep 8 van De Kans: 
 
Uitstroom SBO De Kans schooljaar 2011 -2012 
 
 
- 1 leerling naar VSO –ZML 
- 12 leerlingen naar het praktijkonderwijs 
- 15 leerlingen naar VMBO – basisberoepsgerichte leerweg 
- 5 leerlingen naar basis / kaderberoepsgerichte leerweg 
- 5 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg 
- 2 leerlingen kansklas VMBO T / HAVO 
- 3 leerlingen naar REC 4 
 
 
 
 
 

 
 

3.4 Jonge kinderen (JK) 
 
De kinderen die in deze groep van maximaal 8-10 kinderen 
worden geplaatst kunnen hebben bijzondere begeleiding en 
ondersteuning nodig om zich te ontwikkelen. Omdat het nog 
kinderen zijn van 4, 5 en 6 jaar krijgen ze van de PCL vaak 
een tijdelijke beschikking.  Ook kunnen de kinderen worden 
geobserveerd. Hierdoor komt er een goed beeld van de 
ontwikkeling van het kind waarna kan worden afgewogen 
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welke vorm van onderwijs het best aansluit bij het kind. Niet 
alle kinderen gaan na deze groep door naar groep 3. 

‘ 
 

3.5 Altra 6-12 jaar/ De Kans 
 
Er is naschoolse dagbehandeling voor kinderen van SBO De 
Kans. Deze wordt verzorgd door Altra. Omdat onze 
leerlingen extra aandacht vragen zijn de groepen ook kleiner 
dan op de Naschoolse opvang. Ook de begeleiders zijn 
geschoold om met onze kinderen goed om te gaan. 
Altra vangt kinderen op in een goed pedagogisch klimaat 
waar plezier, kwaliteit en veiligheid voorop staat. Alleen 
kinderen met een indicatie kunnen deelnemen aan deze 
opvang. 
 
Voor informatie kunt U contact opnemen met mw. N. Heyma. 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 Schatkamer 
 

Schatkamer is een activiteitenprogramma van Stadsdeel 
Amsterdam Nieuw West voor kinderen van de basisschool, 
ook voor het SBO. Schatkamer organiseert speelse, 
prikkelende en leerzame naschoolse activiteiten op school. 
Hierdoor ontdekken kinderen hun talenten. Er wordt 
uitgegaan van wat kinderen al kunnen en weten: ze 
ontwikkelen hun talenten. Dat helpt hen bij hun prestaties op 
school. Want ze zijn ergens goed in en hebben plezier in 
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dingen doen en het geeft ze een goed gevoel. Het vergroot 
hun zelfvertrouwen. De activiteiten zijn afwisselend: kunst, 
cultuur, sport, expressie, natuur en sport worden 
aangeboden. 
Op school kunnen kinderen zich opgeven voor bepaalde 
activiteiten; deze wisselen om de 6 of 8 weken. Per activiteit 
wordt door de school afgewogen welke leerlingen kunnen 
deelnemen.   
Het wordt na schooltijd op De Kans gegeven: van 15.00 uur 
tot 16.15 uur. Op maandag en donderdag. Na afloop zijn de 
ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar huis.  
Meedoen is gratis, maar iedereen die meedoet moet er wel 
alle lessen zijn. 
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HOOFDSTUK 4 - Algemene schoolzaken 

 
4.1 Overblijven 

 
Omdat veel kinderen ver van school wonen blijven alle 
kinderen tussen de middag op school eten. Elke dag 
(behalve woensdag) heeft twee pauzes, de ochtend- en de 
middagpauze. 
In de pauzes kunnen de kinderen fruit, brood eten en/of melk 
drinken. De kinderen eten en drinken in hun eigen klas met 
hun eigen leerkracht.  
Geef uw kind geen snoep, koek, snacks of 
koolzuurhoudende frisdrank mee. Het eten van chips etc., is 
voor schooltijd niet toegestaan. Nauwlettend zien we er op 
toe dat de leerlingen gezond eten. Geef uw kind een 
lunchpakket mee naar school dat bestaat uit belegde 
boterhammen, melk/karnemelk en fruit. 
Zorg dat uw kind thuis ontbijt voordat hij/zij naar school gaat. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

4.2 Gymnastiek 
 

Dit schooljaar zullen alle leerlingen tweemaal per week 
gezamenlijk gymnastiek krijgen. Ook kan het zijn dat een 
aantal leerlingen gedurende een bepaalde periode in 
aanmerking zullen komen voor extra gymlessen (Motorisch 
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Remedial Teaching; MRT)  Dit is gedaan om leerlingen die 
aandacht te geven die voor hen noodzakelijk is. In 
samenspraak met groepsleerkracht, schoolarts, 
fysiotherapeut en de gymleerkracht zal bekeken worden 
welke kinderen daarvoor in aanmerking komen. De ouders 
van deze kinderen zullen hierover tijdig op de hoogte worden 
gesteld.  
 
Eén maal per jaar wordt er bij leerlingen een toets motorische 
vaardigheden afgenomen. Als er uit deze toets 
bijzonderheden op het gebied van motoriek komen zal de 
gymleerkracht dit met de schoolarts en de fysiotherapeut van 
Kind en Motoriek bespreken en indien noodzakelijk de 
ouders inlichten en adviseren. 
 
 
De gymnastieklessen en het daarna douchen zijn verplicht. 
Alleen de groepen die aan het eind van de schooldag gymen, 
hoeven niet te douchen. Voor de gymlessen hebben  de 
kinderen nodig: 
 
- een gymbroek of gympakje  
 (dit kan op school blijven 
  tot het vuil is) 
- eventueel gymschoenen met  
 witte zolen 
- een handdoek en eventueel badslippers 
 voor het douchen na afloop van de gymles. 
 
Let op: er worden door de school geen gymkleding en/ of 
handdoeken verstrekt! 
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Als uw kind om een bepaalde reden niet mee mag doen aan 
de gymnastiekles of niet mag douchen dient u de school 
hierover te informeren via een briefje of een telefoontje (020-
611 7680). 
 

4.3 Verzuim 
 
Als uw kind door ziekte of door een andere oorzaak niet naar 
school kan komen, dan wordt u dringend verzocht vóór 9.00 
uur de school hiervan op de hoogte te stellen (tel.nr. 611 76 
80) 
 

4.4 Te laat komen 
 
Wanneer uw kind door een of andere oorzaak te laat op 
school is wordt u eveneens verzocht de school hiervan op de 
hoogte te stellen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen 
op tijd (8.45 uur) in hun klas aanwezig zijn. Daarom houden 
we bij welke kinderen te laat zijn. De kinderen kunnen vanaf 
8.35 naar binnen. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het 
schoolplein. 
Als leerlingen regelmatig te laat komen, worden de ouders 
hiervan in kennis gesteld. Eventueel kan de zaak ook worden 
voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. 
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4.5 Leerplicht 
 
In het stadsdeel Amsterdam Nieuw West werken meerdere 
leerplichtambtenaren. Zij werken allen op het Bureau 
Leerplicht Plus; DMO Amsterdam. 
Leerplichtambtenaren hebben verschillende taken, waarvan 
er hier enkele worden genoemd. 
 
  *Het beoordelen van aanvragen voor extra verlof (meer dan 
  10 dagen). 

De aanvragen voor minder dan 10 dagen worden 
beoordeeld door de directeur van de school in overleg met 
de leerplichtambtenaar. Aanvragen voor extra verlof 
moeten minstens één maand van tevoren worden 
ingediend bij de directeur van de school. 

 Extra vakantie wordt slechts bij zeer hoge uitzondering 
   toegestaan! 
* Het controleren of elke leerplichtige leerling regelmatig de 
   school  bezoekt. 

Wanneer dat niet het geval is, dan wordt dat door de school 
gemeld, waarna de ouders worden opgeroepen voor een 
gesprek. 

* Het controleren of elke leerplichtige leerling op tijd op 
   school komt. 
* Als niet bekend is op welke school een leerling staat 

ingeschreven, dan zoekt de leerplichtambtenaar dat uit en 
geeft de benodigde gegevens door aan de Leerlingen-
administratie van de gemeente Amsterdam. 

 
Mevrouw T. Faas is de leerplichtambtenaar die zich bezig 
houdt met de basisscholen en de scholen voor speciaal 
basisonderwijs (dus ook De Kans). 
Het gaat hierbij om de scholen in het stadsdeel Amsterdam 
Nieuw West. 
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Errata van bladzijde 29 
 
De meivakantie/Hemelvaart is van 29-4 2013 t/m 10-5 2013 
 
In de jaarkalender wordt deze vakantie op de juiste wijze 
vermeld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.6 Vakanties en vrije dagen in 2012/2013 
 
Herfstvakantie   22-10-2012 t/m 26-10-2012 
Kerstvakantie   24-12-2011 t/m 04-01-2013 
Voorjaarsvakantie  18-02-2013 t/m 22-02-2013 
Paasdagen   25-03-2013 t/m 01-04-2013 
Meivakantie   29-04-2013 t/m 10-05-2013 
Hemelvaart   Valt in de meivakantie 
Pinksteren   20-05-2013  
Zomervakantie P.O. 08-07-2013 t/m 16-08-2013 
 
Studiedagen personeel worden in het jaarrooster bekend 
gemaakt. In het schooljaar 2011-2012 kunnen nog 2 
studiedagen gepland worden.  
De leerlingen zijn vrij op deze dagen. Deze staan op de 
jaarkalender die u in het begin van het schooljaar ontvangt. 
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Overige belangrijke data: 
Algemene ouderavond  18-09-2012 
Voortgangsbespreking   19-11-2012 en 20-11-2012  
Sinterklaasfeest    05-12-2012 
Eindejaarsfeest    20-12-2012 
Rapportbespreking    25-02-13 of 26-02-2013 
Rapportbespreking   01-07-2013 of 02-07-2013 
Afscheidsfeest    28-06-2013  
Schoolreisjes     zie jaarkalender 
 

 
 

4.7 Regeling Amsterdams leerlingenvervoer 
 
De gemeente Amsterdam biedt ouders/verzorgers soms de 
mogelijkheid, om een vergoeding te ontvangen voor de 
reiskosten tussen huis en school. Het gaat hier om leerlingen 
die niet lopend of fietsend naar school kunnen vanwege een 
lichamelijke/verstandelijke beperking of vanwege de grote 
afstand tussen huis en school.  Zij worden door hun 
ouders/verzorgers gebracht met eigen vervoer of maken 
gebruik van openbaar vervoer. Ook gehandicapte leerlingen 
die gebruik maken van Aangepast Vervoer (taxi, busje) vallen 
onder deze regeling. 
Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt het Amsterdams 
leerlingenvervoer geregeld door het Team Leerlingenvervoer 
van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. U kunt de 
medewerkers bereiken op:  
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020 251 8300 
of via de e-mail: 

teamleerlingenvervoer@dmo.amsterdam.nl 
 

Een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer of 
een plaats in het Aangepast Vervoer moet ieder jaar opnieuw 
aangevraagd worden. Het aanvraagformulier kunt u 
opvragen bij DMO Team Leerlingenvervoer.  De aanvraag 
kan het hele jaar door ingediend worden.  
Alle informatie over wie er voor het leerlingenvervoer in 
aanmerking komt en hoe u een aanvraag hiervoor indient, 
vindt u in de brochure Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-
2010. U kunt deze brochure gratis opvragen bij DMO. Ook in 
de sectie onderwijs op de DMO-website vindt u alle 
informatie over het leerlingenvervoer in de gemeente 
Amsterdam. www.dmo.amsterdam.nl  
Ook kunt op school informatie inwinnen bij mw. R. Slinger, 
adjunct directeur. 
 

4.8 Rapportage 
 
Drie keer per jaar vindt er een bespreking plaats over de 
leervorderingen en ontwikkeling van uw kind. Dit zal 
gebeuren in september (startgesprek), januari en juli van dit 
schooljaar. Een rapport van uw kind wordt in januari en juli 
opgesteld.   
Voor alle besprekingen krijgt u een schriftelijke uitnodiging. 
Uiteraard kunt u dan ook met de overige personeelsleden 
praten. We vinden het belangrijk dat ouders goed op de 
hoogte worden gehouden van de leervorderingen en 
ontwikkeling van hun kind. Daarom verwachten wij dat alle 
ouders op de uitnodigingen voor de besprekingen reageren. 
is. Tussentijdse gesprekken op verzoek van ouders en / of 
school zijn altijd mogelijk. 
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4.9 Schoolreisjes 
 

Elk jaar wordt er voor alle kinderen een schoolreisje 
georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen 
meegaan, zodat de hele groep met elkaar kan genieten van 
het reisje. U wordt tijdig geïnformeerd over het schoolreisje. 
 
Afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje wordt de 
prijs vastgesteld. Het is  mogelijk om dit bedrag al sparend te 
betalen. 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen uit de groepen 6 met 
schoolkamp.  
 

 
4.10  De schooltandarts 

 
Eenmaal per jaar komt de schooltandarts op school. Als u 
wilt dat uw kind door de schooltandarts behandeld wordt, 
moet u van tevoren schriftelijk toestemming geven op een 
formulier dat u krijgt toegestuurd.  
Wanneer uw kind tussentijds kiespijn heeft, dan kunt u 
terecht in het behandelingscentrum van de schooltandarts, 
Remco van de Velde: Stichting R.I.J.A, Marius Bauerstraat 
30, tel. 616 63 32. Er is elke middag spreekuur na 13.00 uur. 
 

4.11  Verzekering 
 
Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden 
heeft voor al haar scholen een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering 
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biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school 
actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen 
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Hier 
bestaan nog wel eens misverstanden over, daarom twee 
punten die wij extra onder de aandacht willen brengen. 
 
Ten eerste is de school, niet (zonder meer) aansprakelijk 
voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 
alle schade die in schoolverband ontstaat door de school 
moeten worden vergoed. Veel mensen denken dat dit wel 
zo is, maar dat is een misverstand. De school is pas 
schadeplichtig op het moment dat de school ook iets kan 
worden verweten. Dat geldt voor de school en daarmee ook 
voor de mensen die namens haar  handelen, personeel en 
vrijwilligers.  
Het kan dus heel goed zo zijn dat iemand schade lijdt, maar 
dat er geen sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijvoorbeeld als er tijdens de gymles een bal wordt 
geschopt. Deze komt op de bril van een leerling terecht en 
de bril is kapot. Deze schade valt niet onder 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt niet door de school 
of het schoolbestuur vergoed. 
 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade 
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als 
zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 
Veroorzaakt een leerling gedurende schooltijd of een 
buitenschoolse activiteiten schade, dan is die leerling (of de 
ouders) daar in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk. 
Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
verzekering hebben afgesloten. Belangrijk: Het niet hebben 
van een dergelijke particuliere 
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aansprakelijkheidsverzekering ontslaat de leerling of hun 
ouders/verzorgers niet van de plicht om de schade te 
vergoeden. 
 
Als iemand de school (of het schoolbestuur) aansprakelijk 
wil stellen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren. Het is 
dus van groot belang dat een u een eigen W.A.-verzekering 
afsluit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.12 Culturele vorming 
 

Elk schooljaar wordt er een keuze gemaakt uit het culturele 
aanbod op het gebied van toneel, muziek, zang en dans. De 
lessen kunnen afhankelijk van het aanbod in of buiten de 
school gegeven worden. Dit schooljaar hebben alle lln. van 
groep 1 tot en met 8 een half uur per week zingen. Deze 
lessen worden verzorgd door een medewerker van de 
Muziekschool Amsterdam. 
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4.13 Schoolzwemmen 
 
Een aantal kinderen gaat elke week op vrijdag zwemmen in 
het Sloterparkbad. Alle kinderen van groep 4 gaan 
schoolzwemmen. Daarnaast gaan de kinderen uit de 
groepen 5 en 6 zonder diploma ook naar zwemles. Als 
diploma A dan is behaald gaan ze niet meer mee. Op 
indicatie van een arts en/ of fysiotherapeut kan een 
uitzondering worden gemaakt. De zwemlessen worden 
gegeven door zweminstructeurs. Wel dient de ouder een 
ouderverklaring te hebben ondertekend. 
Een paar maal per jaar wordt er "afgezwommen" en kunnen 
kinderen die er aan toe zijn hun A en/of B diploma halen. 
Kinderen die hun A en B diploma hebben kunnen eventueel 
hun C brevet halen. Dit is een vaardigheidsdiploma waarbij er 
allerlei behendigheden, zoals bordjes opduiken, reddend 
zwemmen en dergelijke geoefend worden. Dit geldt alleen 
voor de kinderen uit groep 4. 
Voor kinderen uit groep 5 en 6 die hun A diploma behalen 
zullen niet meer naar de zwemles gaan maar blijven op 
school werken. 
De kosten voor dit schoolzwemmen worden gedekt door het 
Stadsdeel. 
 
Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan doen, dient 
u de school te informeren via een briefje of telefoontje (611 
76 80).  
 
U kunt altijd bij de zwemles komen kijken; dat kan op de 1e 
verdieping achter het glas. Het Sloterparkbad is bereikbaar 
met tram 13 en 14 of bus 19 en 64.  
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4.14 Schooltuinen 
 
De Kinderen van groep 6 volgen vanaf begin maart lessen op 
de schooltuinen. Onder begeleiding leren de kinderen 
tuinieren en worden er lessen biologie gegeven. Ook hebben 
de kinderen hun eigen tuintje te verzorgen. De oogst wordt 
na de zomervakantie binnengehaald. De kosten bedragen 
ongeveer €12,50. De schooltuin wordt via subsidie van het 
stadsdeel bekostigd. 
 
 

4.15 Overige extra lessen 
 
Per schooljaar wordt bekeken of we als school gebruik 
maken van het lesaanbod van Artis, Natuur en Milieu 
educatie, Kunstweb etc. 
Er is op experimentele basis een Huiswerkgroep gestart op 
De Kans. Deze vorm van ondersteuning vindt op 
woensdagmiddag plaats. 
 

4.16 website  www.sbodekans.nl 
 
Op de website van de school worden foto’s en teksten 
geplaatst die op school gemaakt worden. Dit kan gaan om 
excursies of werk dat kinderen in de klas maken. Om het 
werk van uw kind te publiceren hebben wij uw toestemming 
nodig. Het daarvoor bestemde formulier hebt u kunnen 
tekenen bij de inschrijving. 
Op de website komt ook het nieuws van De Kans te staan. 
Ouders kunnen zelf bepalen of zij alleen nog de website 
voor dit nieuws willen gebruiken. 
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4.17 Schoolafspraken 
 

Onze leerlingen hebben recht op een veilige 
schoolomgeving: dit houdt in dat ze zich veilig moeten voelen 
op school, op weg naar school en op weg naar huis. 
Om met elkaar deze veiligheid te kunnen bieden werken we 
op De Kans met gedragsregels. Deze beschrijven hoe 
kinderen zich moeten gedragen. De regels zijn onderdeel van 
het pestprotocol. 
 

Deze regels zijn: 
 

1.Wij zijn aardig voor elkaar. 
2.Wij zijn rustig in de school. 

3.Wij zorgen goed voor ons materiaal. 
 
Het dragen of meebrengen van messen en andere scherpe 
voorwerpen is niet toegestaan. Ook speelgoed in de vorm 
van wapens mogen niet worden meegebracht. 
Telefoons moeten in de ochtend bij het binnenkomen worden 
afgegeven bij de leerkracht. Na afloop van de schooldag kan 
uw kind de telefoon weer terugvragen. 
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De school is altijd telefonisch bereikbaar: 6117680.  
Tevens is het verboden lucifers, aanstekers, vuurwerk of 
andere vuurgevaarlijke materialen mee naar school te 
nemen.  

 
4.18 Schoolveiligheidsplan 

 
De school heeft een Schoolveiligheidsplan; in dit plan staan 
procedures en afspraken die er mede voor zorgen dat we op 
school een prettige leef en leeromgeving hebben. 
In dit plan staat onder andere: 

- procedure met betrekking tot schorsing en verwijdering 
van leerlingen; 

- procedure met betrekking tot gedragsregels, 
conflictsituaties en registratie; 

- registratie van oudergesprekken; 
- protocol met betrekking tot sexuele intimidatie; 
- protocol kindermishandeling. 

 
 
U kunt dit Schoolveiligsheidsplan op school inzien.  
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HOOFDSTUK 5 - Extra hulp binnen de school 
 

5.1 Interne begeleiding 
 
Er zijn 4 intern begeleiders op De Kans.  
Hun taken zijn: 

- Zorgcoordinator: dat wil zeggen dat zij alle 
toetsgegevens verzamelt en extra hulp en begeleiding 
van een leerling coördineert. Ook speciale onderzoeken 
en verwijzingen worden door de zorgcoördinator 
geregeld. Dit betekent dat de leerkrachten bij alle 
speciale leerling-zorg begeleidt worden door de 
zorgcoördinator. Zij zorgt voor een complete 
voorbereiding van de Commissie van Begeleiding. Bij 
toelating stelt de zorgcoördinator het 
Ontwikkelingsperspectief op; deze wordt met de 
ouder(s) besproken. Elk schooljaar wordt het 
uitstroomprofiel geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij 
de eerste bespreking wordt dit in september met de 
ouder(s) besproken. Vanaf groep 6 is ook de leerling 
hierbij aanwezig. 

- Onderwijsbegeleider. Zij zijn actief betrokken bij het 
verbetertraject van ons onderwijs en besteden veel 
aandacht aan de begeleiding van leerkrachten. Ook zijn 
zij eindverantwoordelijk voor het gebruik van specifieke 
hulp- en leermiddelen. 

 
5.2 Logopedie/Interne begeleiding taal 

 
Er zijn voor 4 dagen logopedie drie logopedistes (wij werken 
samen met de dienst Verpalen en Neijssen) aan de school 
verbonden. Zij houden zich bezig met de mondelinge 
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taalvaardigheid van de leerlingen. Dit betekent dat alle 
leerlingen bij plaatsing op SBO De Kans een logopedisch 
onderzoek krijgen. Als het nodig is, komen leerlingen in 
aanmerking voor individuele hulp op het gebied van stem, 
uitspraak/ articulatie en stotteren. 
De Nederlandse taalontwikkeling is belangrijk: begrijpen wat 
er gesproken en geschreven wordt, én zelf goed kunnen 
vertellen en schrijven zodat de ander weet wat je bedoeld. 
In de klas en in alle lessen wordt er dan ook veel aandacht 
besteed aan alle dingen die met praten te maken hebben.  
Ook krijgen meerdere kinderen uit de groepen 7 extra 
taalonderwijs, de Schakelklas. Als uw kind hiervoor in 
aanmerking komt krijgt u apart een uitnodiging voor een 
voorlichtingsbijeenkomst.   
 
 

5.3 School Maatschappelijk Werkster 
 
Er is bij De Kans 2 dagen in de week een SMW-er 
aanwezig. Zij houdt zich bezig met school/maatschappelijke 
aspecten met betrekking tot leerlingen en 
ouders/verzorgers. Tevens kan zij hulp bieden bij het vinden 
van de juiste hulpverleningsinstellingen. 
 
                      

5.4 Extra hulp 
 
Alle leerlingen krijgen binnen hun eigen groep een speciale 
aanpak voor de leerproblemen. Soms blijkt echter dat die 
speciale aanpak nog niet voldoende is. De leerling kan dan 
extra hulp buiten of in de klas krijgen, met specifieke leer- 
en hulpmiddelen. 
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De groepsleerkracht legt het probleem voor in het leerteam 
en de onderwijsbegeleider. Eventueel wordt de 
zorgcoördinator om advies gevraagd.  
De overleggen worden gevoerd samen met de 
groepsleerkracht:  welke individuele aanpak het beste is,  
welke medewerker en op welke wijze de hulp gegeven moet 
worden. Soms wordt er een speciaal programma opgesteld. 
De extra hulp kan dus zowel in de klas als buiten de klas 
gegeven worden.  
 

5.5 Computers in de school 
 
Voor elke groep van De Kans zijn er in het eigen klaslokaal 
minimaal 2 computers beschikbaar. Leerlingen kunnen op 
de computer extra opdrachten doen voor verschillende 
vakken. Zo zijn er programma's voor rekenen, spelling 
Nederlands, aardrijkskunde enz. Iedere leerling kan op 
zijn/haar niveau met de computer werken. 
De ICT-coördinator (Informatie en Communicatie 
Technologie) zorgt voor de programma's en let op dat alle 
computers goed bruikbaar blijven. Ook uitbreiding van 
computermogelijkheden (b.v. e-mail met andere scholen) 
wordt door de ICT-coördinator verzorgd. 
In het nieuwe gebouw hebben alle groepen een 
touchscreen: hierdoor zal het onderwijs aanschouwelijker 
worden. 

 
 

5.6 Fysiotherapie 
 
Als het opvalt dat leerlingen motorische problemen hebben, 
kan de leerling verwezen worden naar de fysiotherapeut. 
Deze fysiotherapeut is de hele week op school. Alle 
kinderen worden gescreend.  
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Ook kan de groepsleerkracht met deze fysiotherapeut 
overleggen over zaken zoals bijvoorbeeld wanneer een kind 
het moeilijk blijft vinden om de goede schrijfbewegingen te  
 
maken, of als een kind niet soepel loopt en rent. De 
fysiotherapeut komt de kinderen op school, onder schooltijd, 
behandelen. De aanvraag hiervoor wordt via de schoolarts 
geregeld en het ziekenfonds of de ziektekosten verzekering 
vergoedt de behandeling.  
De fysiotherapeut is in dienst bij Kind en Motoriek, een 
instelling die in Utrecht is gehuisvest. 
 

 
5.7 De schoolarts 

 
Susan Osenga werkt vanuit de GGD en houdt op De Kans 
elke dinsdag spreekuur.  
Zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen. Kijkt of ze goed 
groeien, controleert ogen, oren en motoriek. Bij het groeien 
is het van belang dat kinderen niet te dik zijn en voldoende 
bewegen. Zijn de kinderen te dik of bewegen zij niet 
voldoende dan is de kans groot dat zij op latere leeftijd 
gezondheidsproblemen krijgen. Denk aan suikerziekte, hart- 
en vaatziekten, versleten gewrichten etc. 
 
De schoolarts werkt samen met de diëtist en de 
fysiotherapeut op school. 
 

 
5.8 De diëtiste 
 

Teresi Hofstede werkt vanuit de diëtistenpraktijk De Zoete 
Appel. Zij is elke maandag op school aanwezig en begeleidt 
de leerlingen en hun ouders in het veranderen van hun 
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voedings- en bewegingspatroon. De leerlingen worden door 
de schoolarts (mw. S. Osinga) of uw eigen huisarts of de 
kinderarts verwezen naar de diëtist omdat zij: 
• te mager zijn door het eten van te weinig gezonde en 

goede voeding of 
• te zwaar zijn voor hun leeftijd en lengte of  
• slecht naar de wc gaan en vaak buikpijn hebben of  
• juist vaak diarree hebben of 
• niet het eten eten dat de ouders voor hen maken of 
• suikerziekte (Diabetes Mellitus) hebben of een glucose 

intolerantie of 
• last hebben van eczeem door een voedselallergie 
• overgevoelig of allergisch zijn voor bepaalde 

voedingsstoffen. 
 
Zo kunnen er nog vele redenen zijn dat de arts kinderen (en 
volwassenen) naar een diëtist verwijst. 
 
De gesprekken bij de diëtist worden door uw 
zorgverzekeraar vergoed tot een maximum van 4 uren per 
jaar. 

 
5.9 Stageplaatsen 
 

Op SBO De kans bieden wij veel stageplaatsen voor 
studenten in opleiding. De stagieres komen bijvoorbeeld van 
de opleidingen voor leerkrachten, gymleerkrachten, 
klassenassistenten, onderwijsassistenten, creatieve 
therapeuten  , logopedisten  etc. 
Deze studenten werken met de leerlingen onder 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten. 
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5.10 Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) 
 

Aan SBO-school is ook een expertisecentrum  verbonden: 
SPO Het Kansrijk. Dit is een centrum waar met 
basisscholen kennis over de ontwikkeling van kinderen en 
onderwijs wordt uitgezet. Het streven is erop gericht dat 
hierdoor sommige kinderen binnen hun basisschool 
onderwijs kunnen blijven bezoeken. Zo is er ook de 
mogelijkheid dat kinderen op SBO De Kans specialistische 
ondersteuning krijgen bij het lezen. Deze speciale hulp kan 
ook worden aangeboden aan kinderen op een basisschool. 
(Preventieve Ambulante Begeleiding) 
Er worden  door het ABC dyslexiebehandelingen gegeven. 
Dit is voor kinderen met ernstige leesproblemen. Ook 
kinderen van andere scholen uit Amsterdam-West krijgen 
op de school deze leesbehandeling. 
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HOOFDSTUK 6 - Extra hulp buiten de school 
 
In het hoofdstuk over de begeleidingscommissie heeft u 
kunnen lezen dat de school u ook kan helpen extra steun 
voor thuis in het gezin of in aparte setting voor uw kind als 
dat noodzakelijk is. 
Er zijn in Amsterdam  organisaties waar de school mee 
samenwerkt om u en uw kind zo goed mogelijk begeleiden: 

- Bureau Jeugdzorg Amsterdam 
- Jeugdzorg adviesteam 
- MEE Amstel en Zaan 
- Spirit 
- Altra jeugdzorg 
- Boppie 
- Amstelduin 
- Audiologisch Centrum 
- De Bascule 
 
 

 
6.1 Opvoedsteunpunt 
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Luistert uw kind soms ook niet? Hebben de kinderen steeds 
maar ruzie? Vraagt u zich af of u thuis Nederlands moet 
praten of uw moedertaal? Waar kan mijn kind sporten of 
spelen in Geuzenveld/Slotermeer?  
Voor al deze vragen kunt u terecht  bij het Opvoedsteunpunt 
Amsterdam Nieuw West. Ook op SBO De Kans is er een 
inloopspreekuur. U kunt zo naar binnen lopen. Samen met u 
wordt gezocht naar een antwoord of oplossing. Misschien is 
die oplossing snel gevonden. Misschien is er meer tijd of het 
advies van een deskundige nodig. U kunt dan direct een 
afspraak maken voor een gesprek. 
Ook worden er cursussen gegeven en themabijeenkomsten 
gehouden. Hier krijgt u informatie én kunt u samen met 
andere ouders praten over uw kinderen. 
 
Waar is het Opvoedsteunpunt? Bernard Loderstraat 47. 
Voor wie is het Opvoedsteunpunt? Ouders met kinderen 
tussen 0 en 18 jaar. 
Wat is het telefoonnummer?     020  - 411 71 94 
Wat zijn de openingstijden?  Woensdag 13.00 - 17.00 uur 
         Donderdag   9.00 - 13.00 uur 
         Vrijdag      9.00 - 13.00 uur 
   
 
Tijdens de openingstijden kunt u: 

o binnen lopen voor informatie. 
o een afspraak maken voor het opvoedkundig 

spreekuur. 
o folders, videobanden, boeken etc. bekijken. 

 
Op De Kans is er een spreekuur Opvoedsteunpunt. U kunt 
binnenlopen voor het maken van een afspraak. Het kost u 
niets. 
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HOOFDSTUK 7 - Ouders en school 

 
7.1 Mededelingen 

 
Het hele jaar door wordt er via brieven informatie gegeven 
over allerlei zaken. Deze brieven worden meestal 
meegegeven aan uw kind. Vaak moet deze informatie weer 
ondertekend mee terug naar school. Wilt u zo vriendelijk zijn 
deze ondertekende brieven  de volgende dag weer aan uw 
kind mee te geven? Dat scheelt ons een hoop werk en tijd. 
Wij adviseren u om regelmatig aan uw kind naar deze infor-
matie te vragen. In sommige gevallen worden de brieven 
over de post gestuurd. Ook is relevante informatie van de 
school op het internet beschikbaar. Zo hebben we een eigen 
website: www.sbodekans.nl. Ook staan er pagina’s van de 
kinderen op. 
 

7.2 Schoolkrant 
 
In de schoolkrant komen voornamelijk verhalen en 
tekeningen van de kinderen te staan. Maar ook wanneer u 
als ouders kopij of een leuk idee heeft voor de schoolkrant, 
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dan kunt u dat aan uw kind mee naar school geven of 
opsturen naar de redactie van de schoolkrant: 
Thomas van Aquinostraat 2, 1064 NA Amsterdam. 
Door de oudercontactfunctionaris wordt een Kanskrant 
gemaakt: vol met belangrijke weetjes over opvoeding en de 
school! 
 
 
 
 
 

7.3 Nieuwsbrief 
 

Een aantal malen per jaar krijgt uw kind een nieuwsbrief 
mee naar huis. Daarin staan allerlei wetenswaardigheden 
over extra activiteiten op school. Nieuws over materialen, 
leerkrachten en medewerkers van de school, kortom alles 
wat het weten waard is. De Nieuwsbrief staat ook in het 
geheel op de website. Ook de studiedagen, waarop de 
leerlingen geen school hebben, worden in de nieuwsbrief 
vermeld! 
 

7.4 De koffieochtend 
 
Vrijwel elke week organiseert de oudercontactfunctionaris 
voor ouder(s), verzorger(s) van onze kinderen een 
koffieochtend op school. Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
kennis maken met andere ouders. Dan hebben we vaak een 
onderwerp centraal staan wat te maken heeft met onderwijs 
en opvoeding. We praten met elkaar over eigen ervaringen 
en ideeën, zonder uw eigen kind te bepreken. Dat kan altijd 
individueel met de leerkrachten en andere medewerkers op 
school. We wijzen u erop dat ook kennissen en familie van 
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harte bij deze ochtenden welkom zijn. Deze activiteiten 
worden georganiseerd door de oudercontactfunctionaris. 
 

7.5 De ouderraad 
 
De ouderraad bestaat volledig uit ouders en wordt begeleid 
door de oudercontactfunctionaris en een lid van de 
schooldirectie. De doelstellingen van de ouderraad zijn: 
 
 bij ouders belangstelling wekken voor de school;  
 het schoolteam steunen bij allerlei taken in school; 
 belangen van ouders behartigen. 

 
De ouderraad komt eens in de acht weken bij elkaar. Dan 
worden allerlei schoolzaken  besproken. Ook wordt er een 
paar maal per jaar een ouderavond georganiseerd en verder 
nog allerlei feesten, zoals Sinterklaas- en Kerstfeest. De 
ouderraad bespreekt dus geen zaken die de inhoud van het 
onderwijs aangaan. (Dit gebeurt in de 
medezeggenschapsraad.) 
Daar de gemeente geen subsidie geeft voor feesten en 
uitstapjes, wordt er elk jaar aan de ouders een financiële 
bijdrage gevraagd.  
De niet verplichte ouderbijdrage  is ongeveer E 25,-- per jaar. 
Op de 1e ouderavond van het schooljaar wordt u de nieuwe 
schoolgids uitgedeeld. Hierin is ook een 
contractouderbijdrage opgenomen die u dient in te vullen en 
te ondertekenen. Er bestaat voor de ouderbijdrage geen 
subsidie mogelijkheid. 
 

7.6 De medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad is op de school heel belangrijk. 
Zij houdt zich bezig met instemmen of advies geven bij 
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nieuwe beleidsplannen van de school, het vragen stellen 
over de gang van zaken en kritisch blijven over de 
organisatie. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt 
de ouders en het personeel en is samengesteld uit  drie 
ouders en drie personeelsleden die in principe 2 jaar in de 
medezeggenschapsraad  zitten. Alle ouders en 
personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad 
over bepaalde zaken meebeslissen en/ of hun stem laten 
horen. Ze hebben zitting in de raad voor maximaal 3 jaar. 
Uit dit stukje blijkt wel hoe belangrijk de medezeggen-
schapsraad is. We hopen dat ouders die zich betrokken 
voelen bij het onderwijs van hun kind en die zich willen 
inzetten om als ouder mee te denken, zich willen aanmelden 
als lid voor de medezeggenschapsraad. Bij meer dan twee 
aanmeldingen zullen er verkiezingen volgen. 
 
De leden van de Medezeggenschapsraad voor dit schooljaar 
zijn: 
onderwijzend Personeel: 
Mw. A. van de Klippe, voorzitter 
Mw. C. Zoon, secretaris 
Dhr. B. Knossen 
Dhr. S. Mauw 
 
Onderwijsondersteunend personeel: 
Mw. T. le Gallais 
 
Ouders: 
Mw. W. Krop 
vacature 
vacature 
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7.7 Het ouderpanel 
 
U kunt als ouder in het schooljaar 2011-2012 van een kind 
op De Kans gevraagd worden om   deel te nemen aan het 
ouderpanel.   Hierin worden onderwerpen besproken die 
variëren van de hygiëne tot en met de identiteit van de 
school. De meningen en ervaringen van de ouders wordt 
meegenomen met het verbetertraject van de school. Zo 
streven we ernaar continue op de hoogte te zijn van de 
ervaringen over en de tevredenheid van de ouders, 
leerlingen en medewerkers  over De Kans. 
 

7.8 Kijkmiddag 
 
Hoe onderwijs wordt aangeboden wordt u wel verteld maar 
vanuit het ouderpanel is naar voren gekomen dat ouders ook 
meer willen weten hoe het wordt gegegeven. En daarnaast: 
wat leert mijn kind op school. 
Daarom is er 1 maal per jaar een kijkmiddag georganiseerd. 
U hebt dan de mogelijkheid een deel van een les zelf bij te 
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wonen. Ook zal uw eigen kind laten zien wat het heeft 
geleerd. 
Hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging. Ook dan bent u van 
harte welkom! 

 
7.9 Klachtenregeling 

 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met 
elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan 
ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg 
bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat 
iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is 
er.  
 
Voor Stichting Westelijke Tuinsteden en al haar scholen, is 
een klachtenregeling vastgesteld. Dit is wettelijk verplicht. 
De klachtenregeling is aanwezig op alle scholen en het 
bestuursbureau. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift 
van de regeling krijgen. De regeling is ook gepubliceerd op 
de website: www.stwt.nl 
 
Waarom? 
 
De regeling zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige 
manier worden afgehandeld. In belang van de betrokkenen, 
maar ook het belang van de school (een veilig 
schoolklimaat). Het klachtrecht heeft ook een signaalfunctie: 
het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die 
hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het 
onderwijs en de goede gang van zaken op school. 
 
Wie kunnen een klacht indienen? 
 
Ouders en leerlingen kunnen een klacht indienen. 
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Leerlingen worden daarbij vertegenwoordigd door hun 
ouders. Daarnaast kan een ieder die betrokken is bij de 
stichting en haar scholen gebruik maken van het 
klachtrecht.  
 
Waarover wel en niet? 
 
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, 
toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van 
leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en 
pesten. 
 
De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten 
waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij 
een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn 
te worden afgehandeld. Zo kan er geen klacht worden 
ingediend die betrekking heeft op een besluit van het 
bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is 
bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk. 
 
Meldplicht seksueel geweld 
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen 
zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig 
behandelen. 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, omdat 
mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding 
is. Het moet dan echt gaan om een ernstig vergrijp, een 
misdrijf.  
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Landelijke Klachtencommissie 
De stichting is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie. 
 
 
Klachtenafhandeling 
Klachten worden in eerste instantie opgelost met de 
persoon die de klacht betreft. Is de klacht niet opgelost, dan 
is de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op 
schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich 
richten tot het bestuur van de Stichting Westelijke 
Tuinsteden. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) 
vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, 
kan de schoolcontactpersoon of externe 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze 
functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging 
wel of geen klacht in te dienen. De externe 
vertrouwenspersoon kan de klager tevens behulpzaam zijn 
indien een klacht wordt ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie.  
 
Namen en adressen: 
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit 
het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van de stichting of 
een door haar aangewezen vertegenwoordiger. Op het 
bestuursbureau is de bestuurssecretaris aangewezen voor 
de afhandeling van alle klachten. 
 
Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan: 
 
Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden 
t.a.v. het bestuur  
Marius Bauerstraat 399 C 
1062 AP Amsterdam 
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020 – 346 06 90 
 
Externe vertrouwenspersonen 
 
GGD Amsterdam  
telefoonnummer 020-5555205. 
 
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 
 
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, 
intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, 
radicalisering en dergelijke kunt u contact opnemen met het 
landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 -1113111. 
 
 
 
Landelijke Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon 030-2809590 
Fax 030-2809591 
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl 
 
 

 
7.10  Vragen over onderwijs: 

 
Voor algemene vragen over het onderwijs kunt u ook contact 
opnemen met De Inspectie van het onderwijs: 
www.onderwijsinspectie.nl, 0800 – 8051 (gratis). 
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7.11  De visie van het bestuur Westelijke Tuinsteden 
 

De kinderen die scholen bezoeken die ressorteren onder het 
bestuur van Westelijke Tuinsteden legitimeren het bestaan 
van de Stichting. Het onderwijs op de scholen is vormend, 
getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en richt zich op 
het vergroten van de kansen en mogelijkheden van deze 
kinderen. 
Op school is ieder kind uniek en krijgt elk kind specifieke 
aandacht. De leerkrachten richten zich op de ontwikkeling en 
potenties van elk kind. Zij stimuleren de mogelijkheden van 
de kinderen, leren hun kansen te zien en te grijpen en 
houden rekening met hun belemmeringen. Dit betekent dat 
wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op elk kind. 
Het onderwijs heeft zowel een opleidende als een 
opvoedende taak. Daarbij doen de scholen een beroep op de 
betrokkenheid van ouders/ verzorgers. Ook zij kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheden die de school hen 
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biedt. De scholen zijn bij diverse buitenschoolse activiteiten 
betrokken zoals sport en spel, kunst en cultuur. 
De stichting wil het openbaar onderwijs van Westelijke 
Tuinsteden aantrekkelijk maken en sterk ontwikkelen. De 
scholen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt. 
 
 
In het licht van voorgaande hanteren we de volgende vormen 
van omgaan met elkaar: 
- Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als 

gelijken van elkaar behandeld en gaan op voet van 
gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op grond 
van sekse geen onderscheid wordt gemaakt/mag 
worden gemaakt. 
En hanteren we de volgende gedragsregels: 

- Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben 
gangbaar (fysiek) contact met elkaar. 
Als voorbeeld geldt hierbij dat mannen en vrouwen 
elkaar een hand geven bij kennismaken of begroeten en 
dat meisjes en jongens gemengd les hebben en met 
elkaar spelen. 

- Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met 
elkaar. Leerkrachten hebben gesprekken met ouders, 
zowel met moeders als met vaders. 

- Jongens en meisjes zwemmen en gymmen gezamenlijk, 
maar krijgen wel aparte omkleedfaciliteiten. 

- Kinderen zowel als volwassenen, mannen zowel als 
vrouwen, kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken. 

 
 
 
Het adres van schoolbestuur is: 
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Stichting Westelijke Tuinsteden 
Marius Bauerstraat 399c 

1062 AP Amsterdam 
020-3460690 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.12  BIJLAGE;  OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de overeenkomst ouderbijdrage. Wij 
verzoeken U dit formulier aandachtig door te lezen. 
 
Van de ouderbijdrage moet U weten dat: 
 

- van de bijdrage allerlei activiteiten betaald worden die 
niet door de Rijksoverheid worden betaald (Sint, Artis 
bezoeken etc.); 

- de ouderbijdrage vrijwillig is; 
- er een verplichting tot betaling bestaat na 

ondertekening van de overeenkomst; 
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- er een betalingsregeling mogelijk is; u neemt 
       daarvoor zelf contact op met de directie; mevrouw  
       R.Slinger 

- de overeenkomst een looptijd heeft van één schooljaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SBO De Kans 
school voor speciaal basisonderwijs 

Thomas van Aquinostraat 2/1064 NE Amsterdam 
 

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE 
 

1. O  Ik betaal 25 euro aan ouderbijdrage voor het schooljaar 2012- 
      2013   

Indien u ervoor kiest om het totale bedrag te betalen neemt uw kind of 
pupil aan alle buitenschoolse activiteiten deel die door de school 
georganiseerd worden. 
 

2. O  Ik neem vóór 1 november contact op met de directie van De 
Kans om een betalingsregeling te treffen. (mw. R. Slinger) 
 Omdat U wel wilt betalen maar omdat u op dit moment niet de 
financiële middelen hebt, neemt u vóór 1 november contact op met de 
directeur van de school om een betalingsregeling te treffen. 
 

3.  O  Ik ben niet bereid tot het betalen van de ouderbijdrage. 
 Indien u ervoor kiest géén ouderbijdrage te betalen kan uw kind of pupil 
niet  deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten die door de school 
georganiseerd worden. Dat betekent dat uw kind of pupil op die 
momenten les heeft in een andere klas. 
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U kunt de ouderbijdrage contant betalen of per giro: 
 

Giro 4960661 
Schoolfonds SBO De Kans 

Thomas van Aquinostraat 2, 
1064 NE Amsterdam 

 
o.v.v. de naam van uw kind 

 
Dit formulier is ondertekend door de ouder(s)/ verzorger(s) van: 
 
naam kind:____________________________________________ 
 
datum: _________________________________________________ 
 
handtekening ouder/verzorger: ________________________________ 

 
Graag inleveren voor 14 oktober 2012 inleveren op de school. Dank U. 
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