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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Nautilus Flevohof
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Nautilus Flevohof
Soembawastraat 63
1095VZ Amsterdam
 0206656723
 https://nautilusflevohof.nl/
 info.nautilusflevohof@amosonderwijs.nl

Extra locaties
Nautilus
Theophile de Bockstraat 100C
1058VC Amsterdam


Schoolbestuur
Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 7.213
 http://www.amosonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Locatieleider

Nicole Streiner

nicole.streiner@amosonderwijs.nl

Directeur

Ella Rietvelt

ella.rietvelt@amosonderwijs.nl

AMOS maakt het verschil

2

Onze school is onderdeel van stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Bij AMOS
werken circa 700 collega’s elke dag met hart en ziel aan de AMOS-ambitie: het best mogelijke onderwijs
bieden dat past bij de behoefte van elk kind. Met 28 scholen voor regulier basisonderwijs in Amsterdam
is AMOS een belangrijke speler in de stad én in Nederland als het gaat om primair onderwijs.
Waar staan wij voor?
AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. We vullen deze identiteit tegenwoordig in
naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat
wij open staan voor alle geloven. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen
en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Elkaar ontmoeten, daar draait het bij ons
om. AMOS-scholen bieden meer dan kennis alleen. Als school spelen we een belangrijke rol bij de
opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons staan ontmoeting, verbinding en
verantwoordelijkheid daarbij centraal. Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot gelukkige mensen, die
zichzelf kunnen zijn binnen een groep. Die zelfbewust zijn en kunnen reflecteren op en nadenken over
wie ze zijn en wat ze doen. Tot mensen die de diversiteit van onze samenleving omarmen.
We vatten dit samen in onze missie, waarbij we ons laten leiden door vijf kernwaarden:
·Betrouwbaar: we doen wat we beloven.·
.Betrokken: we hebben zorg voor elkaar, we zien en horen elkaar.
·Belangstellend: we zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, naar andere visies en (levens)overtuigingen
en gebruiken verschillen om van te leren.
·Verantwoordelijk: we zijn aanspreekbaar op ons gedrag en ons handelen.
·Ondernemend: we zijn alert op kansen die zich voordoen en durven die te benutten.
College van bestuur en bestuursbureau
Het college van bestuur van AMOS geeft invulling en uitvoering aan de beleidsrichting die mede door
de raad van toezicht wordt aangegeven. Het AMOS-bestuursbureau ondersteunt de AMOS scholen en
het college op het gebied van onderwijs, financiën, personeelsbeleid en huisvesting. Het
bestuursbureau is gevestigd op de Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam. U kunt het bureau
bereiken via:
·T: 020 4106810·
E: info@amosonderwijs.nl
Op de website van AMOS www.amosonderwijs.nlvindt u meer informatie over onze stichting. Ook kunt
u op de AMOS-website diverse protocollen raadplegen die gelden voor alle AMOS-scholen, zoals het
mediaprotocol, het privacyreglement en het protocol medisch handelen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

63

2020-2021

Op de teldatum van 1 oktober 2020 zijn er 68 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 4 heterogene
groepen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Wetenschap, Natuur & Techniek

Leeftijdsgemengde groepen

Samen ondernemend leren

Engels

Brede talentontwikkeling

Missie en visie
Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?
Wij leren leerlingen:
•
•
•
•
•
•

trots te zijn op zichzelf en hun school.
ideeën in daden om te zetten.
creatief en innovatief te durven zijn.
bewust te zijn van de wereld om hen heen
samen te werken
betrokken te zijn (in de school, in de wijk en in Amsterdam)
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Binnen een school:
•
•
•
•

waar gewerkt wordt met een leeftijdsgemengd groepensysteem, waarbij oudere en jongere
kinderen samen leren en werken.
waar kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn.
waar een rijke en uitdagende leeromgeving is.
waar kinderen zich veilig en welkom voelen.

Identiteit
Op de Nautilus Flevohof zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst of religie. De Nautilus Flevohof is
een oecumenische school en gaat uit van de christelijke signatuur. Wij vieren op school de christelijke
feestdagen. Veel kinderen bij ons op school hebben een ander of geen geloof. Op school leren de
kinderen om met elkaar te praten over overeenkomsten en verschillen. Doordat leerlingen intensief
met elkaar samenwerken leren zij elkaar goed kennen. De basis voor ons is wederzijds respect en
acceptatie.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De Nautilus Flevohof kiest voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De school is een Jump-in
school en stimuleert gezond gedrag. Er zijn sportlessen voor alle groepen en speciaal motorisch
remedial teaching uren voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij de ontwikkeling van de
motoriek.
Iedere woensdag komen docenten van de muziekschool om aan de groepen 3 tot en met 8
muzieklessen te geven. Alle kinderen vanaf groep 5 kiezen een instrument. Samen met kinderen van
andere scholen wordt het leerorkest gevormd. De kinderen van groep 3 en 4 krijgen algemene muzikale
vormingslessen.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

9 u 30 min

9 u 30 min

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

taal
motoriek en vrij spel
bewegingsonderwijs
voorbereidend rekenen
Engels
arbeid naar keuze
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 u 15 min

6 u 30 min

4 u 20 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

6 u 45 min

6 u 10 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 15 min

5 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 45 min

1 uur

1 u 45 min

3 uur

3 u 15 min

3 uur

3 u 15 min

2 uur

1 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Techniek

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Handvaardigheidlokaal

Het team

De Nautilus Flevohof kent een leeftijdsgedifferentieerd personeelsbestand.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Wanneer een leerkracht incidenteel vervangen moet worden, proberen we dat zoveel mogelijk intern
op te lossen. Of de duo-collega staat voor de groep, of de directeur of IB-er neemt de verantwoording
en als dit allemaal niet lukt, worden de leerlingen verdeeld. De groepsleerkracht heeft een verdeellijst
klaarliggen in de klassenmap. De leerlingen krijgen werk mee dat zelfstandig kan wordt uitgevoerd in
de groep waar ze geplaatst worden. Het heeft de voorkeur dit bij een dag te houden. Ook kan een
onderwijsassistent of LIO-stagiaire ingezet worden. Beiden onder verantwoording van de directie of
collega uit de betreffende bouw.
Bij langdurig verlof (zwangerschap of ziekte) zoeken wij naar een vaste vervanger.

2.3

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
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kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Smallsteps. We gebruiken daarbij Piramide en VVE-thuis.
De voorschool is gehuisvest in het zelfde gebouw als de school. Regelmatig is er overleg tussen de
leidsters en de leerkrachten. De doorgaande lijn, afsluiting van de thema's en de warme overdracht
staan op de agenda. Peuters bezoeken met regelmaat de de kleutergroep. De overstap op 4 jarige
leeftijd wordt op die manier klein gehouden.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Kwaliteitszorg;
De Nautilus Flevohof geeft les aan heterogene groepen. Twee leeftijdsgroepen bij elkaar. Rekenen en
taal wordt per leeftijdsgroep aangebonden en alle andere vakken worden gezamenlijk opgepakt. We
werken volgens het HGW traject. De opbrengsten worden geanalyseerd door de collega's, de Ib en de
dir. Naar aanleiding van de analyse worden plannen geschreven die geëvalueerd worden samen met de
IB tijdens groepsbesprekingen. Door middel van collegiale consultatie en klassenbezoek van IB en
directie wordt de kwaliteit van het werk binnen de groep onder de loep genomen. De collega's worden
geschoold, elk jaar binnen een ander thema. Dit jaar staan we aan het begin van het Ondernemend en
Onderzoekend leren binnen het profiel Wetenschap, natuur en techniek. Vanaf de groepen 1/ 2 zal het
profiel worden uitgerold en steeds zichtbaarder worden binnen de school.

Hoe bereiken we deze doelen?
In een cyclisch proces waarin we aspecten van het onderwijs onderzoeken, plannen maken en uitvoeren
om deze aspecten te verbeteren wordt er ook geëvalueerd Hierbij wordt gekeken of de plannen
effectief bleken.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De school stelt zich het doel om voor ieder kind een passend aanbod te realiseren. Wanneer er
onvoldoede kennis is m.b.t. specifieke leer- en/of gedragsproblemen maakt de school gebruik van
externen die meer expertise hebben op de problematiek. In overleg met de ouder(s) wordt altjd
nagegaan wat het beste is voor het kind.
Het school ondersteunings profiel wordt eerste helft schooljaar 2019-2020 samen met het nieuwe
team ingevuld. Vervolgens op deze pagina geplubiceerd.
Passend Onderwijs Wat houdt Passend onderwijs in?
- Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden
(zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig
is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.- Kinderen krijgen daar
waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de
leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning.
- Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op
eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra
ondersteuning nodig heeft.
Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich
aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf
kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de
school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is enwelke ondersteuning hierbij
het beste past.Klik hiervoor meer informatie over zorgplicht of kijk
op www.swvamsterdamdiemen.nl. Benieuwd welke ondersteuning onze school kan bieden? Dit staat
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu? Soms
kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen passend
onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens
anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school van
hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal
(basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De
verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar
de leerling is aangemeld.
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Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen
Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een
samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV
ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. Kijk voor
meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het
Samenwerkingsverband Amsterdam Diemenwww.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het
Samenwerkingsverband als volgt bereiken: Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam
DiemenMaassluisstraat 2 III1062 GD AmsterdamT: 020
7237100E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

4

Remedial teacher
Ouder- en kindadviseur (Dione
Nelson)

3

3.2

1

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De school heeft een pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe wij op school omgaan met
pesten/plagen en pesters/plagers.
Kinderen hanteren de 'Stop methode' en krijgen aan de hand van praktijk voorbeelden in de methode
'Jij en ik club' en kinderen en hun sociale talenten handvatten om adequaat om te gaan met
pesten/plagen.
De school heeft een interne contactpersoon die kan worden ingeschakeld als kinderen
(ouder/leerkrachten/onderwijsondersteunend personeel) specifieke onderwerpen m.b.t. pesten/je veilig
voelen, in vertrouwen willen bespreken.
M.b.t. cyberpesten is er een apart protocol opgesteld.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Iedere twee jaar wordt de leerling tevredenheidspeiling van Scholen met Succes afgenomen.
Tussentijds is er in de groep veel aandacht voor de veiligheidsbeleving van iedereen. Er worden
duidelijke school en groepsafspraken gemaakt over de omgang met elkaar en dat pesten daar niet
bijhoort.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Nijmeijer

margo.nijmeijer@amosonderwijs.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij op de Nautilus Flevohof zijn er van overtuigd dat u als ouders onze belangrijkste partner bent in het
onderwijs. We delen immers samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Daarom vinden wij het
heel belangrijk dat het contact met u goed verloopt. De ontwikkeling van uw kind staat in dat contact
voorop. Het hele jaar door zijn er momenten waarop we u graag laten zien waar uw kind zoal mee bezig
is op school. U kunt ook zelf aangeven als u een afspraak wilt maken met de groepsleerkracht, de intern
begeleider of de ouderkindadviseur. Verder is er in onze school is er altijd veel te doen. We maken
daarom ook altijd graag gebruik van de hulp van ouders om te helpen bij allerlei activiteiten.
Er zijn diverse geledingen waarin ouders kunnen participeren:
• Ouderraad
• Klassenouder
• Medezeggenschapsraad (MR) en (GMR)

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Uitwisseling van informatie vindt plaats op verschillende manieren:
•
•
•

Via een twee wekelijkse nieuwsbrief.
Er is een informatieavond aan het begin van het schooljaar.
Drie maal per jaar zijn er oudergesprekken met de leerkracht van uw kind (1x een
voortgangsgesprek en 2x een rapportgesprek).

Klachtenregeling
Klachtenregeling en meldplicht
AMOS heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling kunt u inzien bij de schooldirectie of
op www.amosonderwijs.nl. Heeft u vragen over de klachtenregeling of wilt u meer weten over hoe u
een klacht indient? Iedere AMOS-school heeft een of meer contactpersonen die u hierbij kunnen
helpen. Ook als u hulp wilt bij het helder formuleren van uw klacht, staan zij voor u klaar.
Op onze school is dat Miriam Laachkar. Graag leggen we hier in het kort uit wat de klachtenregeling
inhoudt:
Klachtenbehandeling op schoolniveau
Heeft u een klacht over het handelen van een van onze teamleden? Maak dan eerst een afspraak met
deze persoon. Komt u er samen niet uit? Bespreek de kwestie dan met de locatieleider Nicole Streiner
of directie Ella Rietvelt. Klachten over grensoverschrijdend gedrag dient u direct bij het bestuur (het
zogenoemde bevoegd gezag) in. U kunt in dit geval ook direct de vertrouwenspersoon inlichten. Meer
over de vertrouwenspersoon van AMOS vindt u hieronder.
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We spreken over grensoverschrijdend gedrag bij fysiek of psychisch geweld, seksuele intimidatie of
seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering. Vertrouwenspersoon; AMOS heeft een
vertrouwenspersoon die u als ouder kunt raadplegen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft
een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderzoekt allereerst of door bemiddeling tussen
school en ouder tot een oplossing kan worden gekomen. Lukt dat niet, dan bestaat de mogelijkheid om
alsnog een klacht in te dienen bij het bestuur. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van
AMOS kunt u vinden op www.amosonderwijs.nl
Hoe dien ik een klacht in bij het bestuur?
Is uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u een klachtenformulier
invullen en naar het bestuur mailen. Dit geldt ook voor een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Het
(digitale) klachtenformulier vindt u op www.amosonderwijs.nl. Heeft u geen toegang tot internet? De
directie van onze school heeft ook (papieren) klachtenformulieren beschikbaar. U kunt dit formulier
invullen en per post versturen naar: AMOS, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam. Na ontvangst
van uw klachtenformulier stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt u in de
gelegenheid gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zogenaamde
hoorzitting. Na afhandeling van uw klacht ontvangt u schriftelijk bericht of uw klacht gegrond of
ongegrond is verklaard. Hierin leest u ook welke eventuele maatregelen AMOS neemt naar aanleiding
van uw klacht.
Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie
Bent u het niet eens met het oordeel van het bevoegd gezag of met de manier waarop uw klacht is
behandeld? Wendt u zich dan tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie.Meer informatie over de
landelijke klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl.Contactgegevens:GCBOPostbus 82324 2508 EH
Den Haag Telefoon070 386 16 97 Fax070 302 08 36 Emailinfo@gcbo.nlWebsite www.gcbo.nl Landelijke vertrouwensinspectie Bij de Inspectie van het
Onderwijs werkt een team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en
besturen kunnen een vertrouwensinspecteur raadplegen bij ernstige klachten op het gebied van:
·seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
·lichamelijk geweld;
·grove pesterijen;
·discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur geeft informatie en advies en kan u, indien nodig, begeleiden bij het
indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij
het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding. Het
team van vertrouwensinspecteurs is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal
tarief). MeldplichtAls we op school een strafbaar feit vermoeden of signaleren, dan zijn wij als AMOSschool verplicht om dit onder de aandacht te brengen van justitie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij
(kinder-) mishandeling. Uiteraard volgt justitie haar eigen rechtsgang en heeft AMOS hier geen invloed
op.
Meldplicht (mogelijk) zedenmisdrijf
Alle medewerkers van een school zijn wettelijk verplicht om een gepleegd (of mogelijk gepleegd)
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zedenmisdrijf te melden bij het bestuur. Deze meldplicht geldt ook voor contactpersonen en
vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf. Geen
enkele medewerker kan zich in dit kader beroepen op een geheimhoudingsplicht. Heeft een ouder of
leerling klachten over grensoverschrijdend gedrag jegens een minderjarige leerling op school? Dan is
het bestuur verplicht dit te melden aan de vertrouwensinspecteur. Verplichting tot overleg en aangifte
inzake zedenmisdrijven De vertrouwensinspecteur en het bestuur bepalen samen of er sprake is van
een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf tegen een leerling door een medewerker van school. Is
dit het geval? Dan is zij wettelijke verplicht om aangifte te doen. Voordat het bestuur overgaat tot
aangifte, licht zij de ouders van de betrokken leerling, de mogelijke dader (medewerker van de school)
en de vertrouwensinspecteur hierover in.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
AMOS heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is conform de Wet op het
primair onderwijs. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school
moet doen bij het signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode vindt u
op www.amosonderwijs.nl

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad

•

Ouders participeren actief bij:
Excursies, Schoolreisjes, lezen, begeleiding bij zwemlessen en praktische activiteiten in de groep.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

sportdag, kinderboekenweek, Artisabonnement, Pasen

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen rond de €70,00 euro voor het schoolkamp in groep 7 en 8.
Voor het schoolreisje in groep 1 t/m 6 wordt 30 euro gerekend.
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Ouderbijdrage en sponsoring
Ouderbijdrage voor extra aanbod
Onze school organiseert regelmatig voor alle groepen leuke en leerzame uitjes, excursies en andere
activiteiten. Deze activiteiten bieden we in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Voor deze
extra activiteiten ontvangen wij geen volledige vergoeding vanuit het ministerie of de gemeente.
Daarom vragen wij hiervoor een (vrijwillige) ouderbijdrage. Toelating tot de school is uiteraard niet
afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Lukt het u niet om deze bijdrage te betalen? Neem
dan contact op met de directie zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als school kunnen
wij leerlingen uitsluiten van activiteiten als de bijdrage door de ouders of verzorgers niet is betaald. In
dat geval zorgen we voor een passende vervangende opdracht voor de leerlingen.
Hoogte van de ouderbijdrage
De directie stelt jaarlijks, na instemming van de medezeggenschapraad, de hoogte en de bestemming
van de ouderbijdrage vast en legt hierover ook jaarlijks verantwoording aan de medezeggenschapsraad
af . De hoogte van de ouderbijdrage voor onze school is in 2018-2019 · € 20,00 (voor alle leerlingen)
Overige schoolkosten:·
Schoolkamp groep 8 € 70,00
Sponsoring
Als onze school gebruik maakt van sponsorgelden, dan houden wij ons aan de afspraken die hierover
zijn vastgelegd in het landelijke convenant‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring’.
Belangrijke uitgangspunten van dit convenant zijn:
·Sponsoring en reclame-uitingen moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of
lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk bevorderd dat scholen en bedrijven bij
het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en
aantrekkelijk maken. Sponsoring en reclame-uitingen moeten in overeenstemming zijn met de goede
smaak en fatsoen.
·Sponsoring en reclame-uitingen mogen niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de
betrouwbaar-/onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
·Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. Meer over dit convenant
vindt u op www.poraad.nl. Onze school onderzoekt zorgvuldig of zij sponsorgelden accepteert. De
medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht. Als we gebruik maken van sponsorgelden, dan
zetten we dit zichtbaar gescheiden in de jaarrekening die alle betrokkenen bij de school kunnen inzien.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch tussen 08:00-08:30
Verzuimbeleid
Naar school gaan is leuk, leerzaam maar ook verplicht.Wanneer u verlof wilt aanvragen, houden wij ons
aan de wettelijke afspraken van de leerplicht. Voor meer informatie over het aanvragen van verlof kunt
u een afspraak maken met de schoolleiding.
Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf.
Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder
de belangrijkste redenen op een rij:
-

Als uw kind ziek is (zo nodig ter beoordeling van de schoolarts),dient u dit telefonisch te melden
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tussen 8.00 en 8.30 uur.
- Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging.In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
- Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de
schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk
hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind
op vakantie gaat. Onze directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per
schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de
eerste twee lesweken van het schooljaar.
- Verlof vanwege gewichtige omstandigheden. Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien
schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur
beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige
omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.
Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk
verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over
de melding bij de leerplichtambtenaar. Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar.
In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:
-

regelmatig te laat komen;

-

zorgwekkend ziekteverzuim;

-

twijfel bij ziekmeldingen;

-

verzuim rondom schoolvakanties;

-

ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;

-

vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De inspecteur kan
hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de
inspecteur ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd
op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen.
Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een
proces-verbaal opmaken. Kinderen jonger dan 6 jaarUw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de
maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes
jaar oud wordt, geldt het volgende:
-

u kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week;

- daarnaast kan de schooldirecteur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per
week vrijstelling van schoolbezoek verlenen. Meer informatie hierover vindt u op de website van
de Rijksoverheid(www.rijksoverheid.nl) .
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
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Wilt u een aanvraag indienen voor extra verlof dan heeft u hiervoor een speciaal aanvraagformulier
nodig. Dit is verkrijgbaar bij de schooldirecteur. Iedere verlofaanvraag is anders. Daarom beoordeelt de
schooldirecteur of de leerplichtambtenaar de verlofaanvraag individueel.

4.4

AVG

Als het gaat om de AVG zullen we altijd acteren en communiceren en publiceren volgens de regels van
de wet als het gaat om privagy.
Dit betekent dat we nooit iets zonder de toestemming van de ouder(s) en of verzorger(s) zullen
beslissen of publiceren.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse
toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en
vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussentijdse resultaten worden kritisch bekeken door de groepsleerkracht, de intern begeleider en
het gehele team. Op leerling-, school- en klassenniveau worden analyses gemaakt en de opbrengsten
worden vergeleken met de vooraf gestelde verwachtingen. Naar aanleiding van deze
opbrengstvergelijkingen en analyses worden (groeps)plannen opgesteld, aangepast of doorgezet.
Indien wij overwegen een leerling een ander aanbod te geven, informeren wij de ouders hierover
(meer/minder/moeilijker/makkelijker/aangepast/etc.). De tussentijdse resultaten worden gemonitord
door de intern begeleider, de directie en ons bestuur.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De inspectie hanteert voor de Nautilus Oost een score van 532,9. De score van Scholen op de kaart
staat los van de individuele afspraak die de school heeft gemaakt met de inspectie.
De scores van de individuele kinderen verschillen sterk. De adviezen voor het VO, die aan het eind van
groep 7 aan de leerlingen zijn gegeven komen overeen met de uitkomsten van de
eindtoets. Iedere leerling is uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren gedurende de gehele
schoolperiode. De kinderen zijn verwezen naar VWO, HAVO VMBO theoretisch, kader en basis.
Afgelopen jaar zaten alle schoolverlaters nog op dezelfde school waarvoor het advies is gegeven.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

5,9%

vmbo-b

29,4%

vmbo-b / vmbo-k

11,8%

vmbo-(g)t

17,6%

havo

17,6%

havo / vwo

5,9%

vwo

11,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Pedagogisch klimaat

Talentontwikkeling

De Nautilus Flevohof sluit aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Samen met het kind en de ouder(s) onderzoekt de leerkracht hoe en op welke manier het optimale
resultaat behaald kan worden in een veilige en prettige (school)omgeving.
We gaan op een positieve manier met elkaar om. Problemen lossen we samen op. We zoeken naar de
oplossingen waar alle partijen zich goed bij voelen. Daarbij staan we open voor elkaar en is er respect
voor iedereen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op de Nautilus Flevohof hebben we schoolafspraken:
-Rekening houden met elkaar, netjes en vriendelijk praten vinden wij belangrijk
-Wij respecteren het werk van een ander
-In de gang en op de trappen zijn wij rustig
-Wij hangen jassen netjes aan de kapstok
-Toiletten worden door ons netjes gehouden
Daarnaast worden aan het begin van het schooljaar in iedere groep samen met de kinderen
klassenregels opgesteld.
In de groepen wordt gewerkt met Taakspel . Er is veel aandacht voor hetgeen goed gaat, complimenten
geven en het stimuleren van goed gedrag.
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6

Schooltijden en opvang

De Nautilus Flevohof heeft een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen
hebben 's morgens rond 10.00 uur een kleine pauze waarin zij fruit eten en een kwartier buitenspelen.
Samen met de leerkracht eten de kinderen hun boterham in de klas om 12.00 uur.
De gehele kinderopvang (van 0 t/m 12 jaar) wordt verzorgd door medewerkers van Small Steps. Zij
zitten bij ons in de school.
Gedurende het schooljaar zijn er twee periodes met naschool activiteiten. In blokken van tien weken is
er een divers aanbod: judo, knutselen, natuur en milieu lessen, science, circus, kleuterdans, de
verslaggevers en drama lessen.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small Steps, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small Steps, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De samenwerkende organisaties brengen we op de
hoogte van de vakanties en studiedagen. Zij verzorgen op deze dagen opvang voor de leerlingen van de
Nautilus Oost die op reguliere schooldagen ook naar Smallsteps gaan.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

kennismakingsgesprekken

sept ma t/m vrij

14.00 - 18.00

voortgangsgesprekken

nov ma t/m vrij

14.00 - 18.00

rapportgesprekken

febr ma t/m vrij

14.00 - 18.00

rapportgesprekken

juli ma t/m vrij

14.00 - 18.00

Per jaar wordt er op verschillende momenten gelegenheid gegeven in gesprek te gaan met de
leerkracht van uw zoon of dochter. Het kan gaan om een kennismakingsgesprek, voortgangsgesprek of
een rapportgesprekken.
Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een afspraak maken met de leerkracht. Daarvoor is het wel
wenselijk om een afspraak te maken met de leerkracht, zodat er voldoende tijd genomen kan worden
voor het gesprek.
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