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Voorwoord
Voor u ligt de jaarlijkse schoolkalender van openbare basisschool De Witte Olifant
voor het schooljaar 2020/2021. Deze schoolkalender is een beknopte uitgave van de
schoolgids.
Met deze schoolkalender bent u op de hoogte van de actuele informatie. Mochten
er in de loop van het schooljaar dingen veranderen, dan leest u dit in onze wekelijkse
nieuwsbrief die op vrijdag gemaild wordt. Door de kalender op een voor het hele
gezin goed zichtbare plek te hangen hebt u alle informatie over de school bij de
hand en kunt u waar nodig zelf zaken bijschrijven.
Voor overige belangrijke data van festiviteiten en andere nieuwtjes over de school of
eventuele wijzigingen, verwijzen wij u tevens naar de nieuwsbrief die wekelijks op
vrijdag per e-mail wordt verstuurd of naar onze website: www.witteolifant.nl.
Op het kalendergedeelte kunt u onderaan de bladzijde van iedere maand lezen
welke onderwerpen van de schoolgidsbijlage u op de achterkant vindt.
Onze adresgegevens:
Nieuwe Uilenburgerstraat 96
1011 LX Amsterdam
020 6245000
info@witteolifant.nl
www.witteolifant.nl

Werelds onderwijs!
De Witte Olifant staat voor wereldwijs onderwijs; we helpen kinderen om met vertrouwen deel
te nemen aan de samenleving, nu en later. De Witte Olifant is een openbare basisschool
waar we leerlingen leren samen te spelen en te werken, met regels om te gaan, hun eigen
mening te vormen en die van anderen te respecteren. Leerlingen op de Witte Olifant
ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers. We geven ons onderwijs klassikaal
vorm waardoor er voor alle leerlingen een stevige basis gelegd wordt. Tegelijkertijd is er
voldoende uitdaging en/of ondersteuning voor ieder kind. We vinden het belangrijk dat
iedere leerling inzicht krijgt in zijn of haar eigen leerproces
Het team van De Witte Olifant
Groepsleerkrachten
1/2 A
Eline Vos
1/2 B
Anja van der Meer
1/2 C
Remco van Wijngaarden
3*
Esther Feenstra
4A
Chantal Koeman
4/5B
Edith Dunharden
5A
Tessa Bendeler
6A
Marvin Leeninga
6B
Mathijn Licher
7A**
Saskia Mulder
7B**
Peter Koopmans
8A
Marjo van Wittmarschen
8B
Patty Roos

ma-di-do-vr
ma t/m do
ma t/m vr
ma t/m vr
ma-di-do-vr
ma t/m vr
ma t/m wo
ma t/m vr
ma t/m do
ma t/m do
ma t/m vr
ma t/m do
ma-wo-do-vr

Astrid Steur
Marlijn Bast

wo
vr

Maryse Bakels

wo

Maryse Bakels

do+vr

Saskia Mulder
Peter Koopmans*

vr
vr

Thomas Legebeke
Kim Dekker

vr
di

* Iris de Zoete ondersteunt drie ochtenden per week in groep 3, zij werkt dan met groepjes kinderen.
** op virjdag zijn de groepen 7A+B samengevoegd. Op die dag wordt beeldende vorming in twee
aparte groepen ingeroosterd.

Overige inzet
Bewegingsonderwijs (groepen 3 t/m 8)

Marije Schuijtemaker
Renata Velthuijsen

ma+di
di+do

Directeur
Managementassistent
Conciërge/ICT hardware

Marjolijn Willemse
Conny Temme
Monique van der Pol

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr

Intern Begeleiders

Mirjam de Zeeuw
Iris de Zoete
Frédérique Peters
Marlijn Bast
Kim Dekker
Maryse Bakels
Marjo van Wittmarschen
Goletta Jansen
Patty Roos
Eline Vos
Maryse Bakels
Christie de Wit
Petra Beers (ZZP)

ma-di-wo-vr
ma-di-do
ma t/m wo
di+do
ma
ma
vr
wo t/m vr
di
wo
di
di+wo
vr

RT ondersteuner
RT-leerkracht
Verrijkingsgroep
Bouwcoördinator gr. 1 t/m 5
Bouwcoördinator gr. 6 t/m 8
Beeldende Vorming (wo-do-vr)
Thema coördinator
Coördinator kunst en cultuur (ICC’er)
DoeLab
Muziek (muziekschool Amsterdam)
Dans

Het bestuur (bevoegd gezag)
De Witte Olifant valt samen met 21 andere openbare basisscholen in de stadsdelen Centrum,
Oud Zuid en Zuideramstel onder het bestuur van het Openbaar Onderwijs aan de Amstel
(OOadA), telefonisch te bereiken op nummer 020-5776040, e-mail: secretariaat@ooada.nl
Website: www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl.
Het bezoekadres is Ruysdaelkade 215, 1072 AW Amsterdam. Postadres: Postbus 51356, 1070 EJ
Amsterdam.
Vakanties, overige vrije dagen en belangrijke data
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Leerling vrije studieweek
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Zomervakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
13-02-2021 t/m 20-02-2021
21-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
24-04-2021 t/m 09-05-2021
13-05-2021 en 14-05-2021
10-07-2021 t/m 22-08-2021

Belangrijke data:
Studie/werkdagen team
(alle leerlingen vrij)

Klassen- en ouderinformatieavond
Informatieavond groep 8 (Kernprocedure)
Sinterklaasfeest
Kerstfeestdiner
Voorjaarsontbijt
Afscheidsavond groep 8
Ouder(rapport)gesprekken

Schoolfeest/afsluting thema 3

19-10-2020
14-04-2021 (onder voorbehoud)
06-11-2020
14-06-2021
18-12-2020
15-06-2021
04-01-2021
09-07-2021
03-09-2020
24-09-2020 (datum onder voorbehoud)
04-12-2020 (continurooster tot 14.00 uur)
16-12-2020
01-04-2021
06-07-2021
In de week van:
09-11-2020
08-03-2021
(1e rapportage)
21-06-2021
(2e rapportage)
11-06-2021

Schooltijden
Voor alle groepen geldt:
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
Woensdag
08.30 – 12.30 uur
Bij de totstandkoming van deze schoolkalender hadden we nog te maken met de regels
rondom het coronavirus waarbij zo weinig mogelijk volwassenen (ouders) in de school
mochten komen. Hoe dit er in de toekomst uit gaat zien weten we niet. Mochten we in de
loop van dit schooljaar weer overgaan naar de “normale” situatie dan gelden de volgende
regels:

De deur bij de hoofdingang (Nieuwe Uilenburgerstraat) gaat ’s morgens om 08.15 uur open.
Daar staat altijd een teamlid. Van 08.15 en 08.30 wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de
hoofdingang, zowel bij het in- als uitgaan. De deur aan de Nieuwe Batavierstraat wordt ’s
morgens tot 08.30 uur niét gebruikt. Tussen 08.15 en 08.25 uur kunt u uw kind zelf naar de klas
brengen, daarna niet meer. De eerste schoolbel gaat om 08.25 uur, hét moment om afscheid
te nemen. Om 08.30 uur gaat de laatste bel en beginnen de lessen. Na 08.30 uur moet u
aanbellen bij de Nieuwe Batavierstraat. Omdat de lessen dan al begonnen zijn, mag u niet
meer mee naar binnen, uw kind gaat zelfstandig naar de klas.
Tijdens de lunch gaat de deur bij de hoofdingang om 11.55 uur open voor kinderen die tussen
de middag naar huis gaan. Kinderen uit groep 1 t/m 4 moeten door hun ouders om 12.00 uur
opgehaald worden uit de klas, zodat wij zien dat ze ook met hun ouders de school verlaten.
Om 12.55 uur gaat de deur weer open en mogen alleen de kleuters naar de groep worden
gebracht. Alle andere kinderen gaan zelf naar hun eigen groep.
Ook aan het eind van de schooldag gaat alleen de hoofdingang om 14.55 uur open.
Ouders/verzorgers van de kleuters kunnen hun kind om 15.00 uur uit de klas halen (op
woensdag gaat de deur om 12.25 uur open en kunt u uw kleuter om 12.30 uur uit de klas
halen). Alle andere ouders vragen wij om buiten op hun kind te wachten.
In onze dependance op de Oudeschans 35 gelden dezelfde tijden en regels voor het halen
en brengen.

Dringend verzoek aan alle ouders: kom op tijd! De lessen starten om 08.30 uur.
Belangrijke regels en afspraken in de school
Afspraken en inloopspreekuren
Onder voorbehoud van het verloop van de coronaregels, gelden de volgende regels:
Managementassistent
Voor alle vragen van administratieve aard kunt u dagelijks terecht bij de administratie van
08.15 – 08.45 uur. De managementassistent heeft een drukke baan, daarom willen wij u
vragen om u aan bovengenoemde tijden te houden.
Groepsleerkrachten
Uitsluitend voor kleine mededelingen (zoals door wie uw kind wordt opgehaald uit school):
tussen 08.15 – 08.25 uur. Verder na het maken van een afspraak.
Directie en Intern Begeleiders
Uitsluitend na het maken van een afspraak, het liefst via email. Zowel de intern begeleider als
de directeur beheren hun eigen agenda. Afspraken lopen niet via de managementassistent.
Marjolijn Willemse, directeur
Mirjam de Zeeuw, intern begeleider
Iris de Zoete, intern begeleider

: directie@witteolifant.nl
: m.dezeeuw@witteolifant.nl
: i.dezoetewitteolifant.nl

Ziekmelding
Als een kind door ziekte of een andere oorzaak niet – of niet op tijd – op school kan komen,
moet u dit ‘s morgens uiterlijk 08.30 telefonisch doorgeven. U kunt te allen tijde inspreken, de
voicemail staat altijd aan. U kunt uw bericht ook doorgeven via de mail: info@witteolifant.nl.
Ook als uw kind nog geen vijf jaar is, willen wij het graag weten als uw kind niet op school
komt.

Leerplicht
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Ouders moeten zich houden aan de leerplichtwet
en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind dagelijks naar school gaat. Als uw kind ziek is
dan moet u dit direct melden (zie boven). De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt
toezicht op al het verzuim. De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar van onze school is Patrick Spruijt (p.spruijt@amsterdam.nl)
(werkdagen maandag t/m donderdag). Voor informatie over leerplicht:
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/leerplicht/
Telefoongebruik
Met betrekking tot het gebruik van de telefoon, een aantal dringende verzoeken/afspraken.
 Alle berichten (zoals bijv. ziekmeldingen) graag vóór 08.30 uur doorgeven.
 Leerkrachten worden onder schooltijd niet aan de telefoon geroepen. Belt u in
dringende gevallen even in de lunchpauze (12.15-13.00 uur) of stuur een e-mail.
 Wilt u met uw kind duidelijke afspraken maken omtrent ophalen/naar huis gaan en
alleen in dringende gevallen bellen om deze afspraken te veranderen?
 Kinderen mogen alleen in dringende gevallen en met toestemming van de leerkracht
van de telefoon gebruik maken.
 Een aantal ouders heeft het mobiele (privé) nummer van de groepsleerkracht. Wij
willen u vragen om hier terughoudend mee om te gaan en alleen te gebruiken in
dringende situaties die niet kunnen wachten.
Speelgoed mee naar school
De leerkrachten geven aan wanneer de leerlingen speelgoed mee naar school mogen
nemen. Het meenemen van spullen blijft altijd de verantwoordelijkheid van ouders. Gevaarlijk
speelgoed en namaakwapens passen niet in ons pedagogisch klimaat en worden niet
getolereerd. Tijdens de overblijf mag niet met speelgoed van thuis worden gespeeld (Wij
hebben hier slechte ervaringen mee, zoals ruzies, ouders die, ondanks het “eigen risico”,
komen verhaal halen bij de school).
Stepjes, skates, skateboards, waveboards, een-wielerfietsen e.d. mogen niét in de school
worden gestald. Ze verboden door de brandweer omdat ze een belemmering vormen in
geval van ontruimen.
De vrijwillige ouderbijdrage per kind per schooljaar:
Ouderfonds
Richtbedrag (modaal)
: € 40,-Bijstandsniveau
: € 20,-1,5 keer modaal
: € 55,-2x modaal en hoger
: € 75,-- (hoger bedrag mag ook)
De ouderbijdrage is in principe vrijwillig. Wij kunnen echter alleen extra activiteiten
organiseren als er zoveel mogelijk ouders betalen.
Schoolreisjes/kampen
Een dag
: € 30,--*
Drie dagen : € 100,--*
Vijf dagen : € 130,--*
* In tegenstelling tot het ouderfonds is de betaling van het schoolreisje/kamp geen vrijwillige
bijdrage. De schoolreisjes-en kampen worden van deze bijdrage betaald en kunnen alleen
worden georganiseerd als alle ouders betalen. De school doet mee aan de
stadspasregeling van de Gemeente Amsterdam. Zie ook “hulp bij een laag inkomen”.

Ouderparticipatie
De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie teamleden.
Dit schooljaar zitten de volgende leden in de MR:
De oudergeleding:
Ed van Lier (Liv en Billy)
Edith Vroon (Betty)
Maud Bloemers (Jort)
De personeelsgeleding:
Kim Dekker
Edith Dunharden
Marthijn Licher
Chantal Koeman (GMR)
E-mailadres alle MR-leden

E-mail:
epvl@hotmail.com
edithvroon@xs4all.nl
maudbloemers@hotmail.com
E-mail:
k.dekker@witteolifant.nl
e.dunharden@witteolifant.nl
m.licher@witteolifant.nl
c.koeman@witteolifant.nl
mr@witteolifant.nl

Ouderraad (OR)
De Ouderraad is het dagelijks bestuur van Oudervereniging OBS De Witte Olifant. De
vereniging kent leden en donateurs en ondersteunt de school bij de organisatie van extra
activiteiten voor de kinderen en initieert activiteiten om ouders meer bij de school te
betrekken. De organisatie van grote activiteiten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest ligt bij het
team, de klassenouders en de Ouderraad. Contactpersoon binnen het team is Goletta
Jansen. (g.jansen@witteolifant.nl).
Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Daan van der Schroeff (Nadine) (penningmeester)
ouderraad@witteolifant.nl
Andrea Palm (Lenz)
ouderraad@witteolifant.nl
Pieter de Ruiter (Luiza)
ouderraad@witteolifant.nl
Reineke Commandeur (Marte)
ouderraad@witteolifant.nl
Vacature
Waarom werkt De Witte Olifant samen met ouders?
Kinderen brengen veel tijd op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los
van elkaar staan. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en
onderwijsprofessionals samenwerken. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen
werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de
maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat uw kind een leuke en succesvolle schooltijd krijgt.
Klassenouders
Iedere groep heeft in principe twee klassenouders. Momenteel zijn de klassenouders nog niet
bekend. U vindt hun namen te zijner tijd op de website van de school.
Verkeersambassadeur
Een Verkeersambassadeur zorgt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Als
verkeersambassadeur heb je een belangrijke taak bij het signaleren van verkeersonveilige
situaties en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs en de
verkeersopvoeding thuis. Onze verkeersambassadeur is Nicola Tien (Jacob Stek groep 6B)
Contact: ntien@xs4all.nl

Hoofdluiscontrole
Hoofdluis vereist directe aanpak van ouders en school. In alle groepen worden de kinderen
gemiddeld één keer per twee weken door hoofdluisouders gecontroleerd.
Indien er bij een kind veel luizen worden geconstateerd, worden de ouders gebeld en
gevraagd om hun kind op te halen en direct te behandelen. Indien wij geen contact krijgen
met de ouders, dan krijgt het kind een brief mee naar huis. Ook de andere leerlingen van de
groep krijgen een brief mee naar huis.
Alle info: https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg-0/hoofdluis/
Bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8
Door uitbreiding van de uren bewegingsonderwijs, zullen ook de groepen 1/2, naast de
gymlessen van hun eigen leerkracht, één keer per week gymles krijgen van een van onze
vakdocenten bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen de groepen 3 t/m 8 twee keer per
week gymles (zie rooster). De groepen 8A, 8B en 4A hebben hierdoor soms een gewijzigde
lunchtijd, van 12.15-13.15 uur. Groep 8A en 8B hebben op maandag, dinsdag en donderdag
lunch/overblijf van 12.15-13.15 uur. De ouders die hun kind tussen de middag ophalen of
kinderen die zelfstandig naar huis gaan tussen de middag moeten hier rekening mee
houden. Zit uw kind op de op de TSO, dan wordt dit geregeld door de TSO organisatie.
Rooster bewegingsonderwijs
Maandag (Marije)
Gymzaal

Tijd

Dinsdag (Renata)
Gymzaal

Tijd

8B
7A
7B
6B* 1e helft jaar
6A* 2e helft jaar

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50

8A
6A
6B
5A

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50

Pauze
13.10-14.00
14.00-14.50

4/5B
8B

Pauze
13.10-14.00
14.00-14.50

4/5B
8A
Maandag (Marije)
Speellokaal

Tijd

Dinsdag (Renata)
Gymzaal

Tijd

1/2A
1/2B
1/2C
4A

7A
4A
5A
3

3

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
Pauze
13.10-14.00

08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
Pauze
13.10-14.00

MRT roulatie**

14.00-14.50

6A* 1e helft jaar
6B* 2e helft jaar
7B

14.00-14.50

* 6A en 6B wisselen na een half jaar van dag en tijd (op maandag of donderdag)
**MRT (Motorische Remedial Teaching)

Gymkleding op De Witte Olifant bestaat uit:
 een T-shirt en korte broek/legging (over de knie mag ook) of een turnpakje
 schoenen of turnschoenen met witte zolen en goede grip.
 Om veiligheidsredenen moeten alle kinderen hun sieraden afdoen en kinderen die lang
haar hebben, moeten dat bij elkaar binden.

Gezonde voeding
School is dé plek om kinderen bewust te maken van gezond en duurzaam voedsel. Werken
aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk de autonomie
van de ouders te respecteren. Alle kinderen eten tijdens de eerste pauze allemaal van thuis
meegenomen fruit of groente. We gaan er vanuit dat uw kind ’s morgens goed ontbijt en dat
fruit tijdens de eerste pauze voldoende is. Heeft uw kind na het eten van het fruit nog trek,
dan mag hij/zij een boterham eten. Voorwaarde is dat er genoeg overblijft voor de lunch,
zodat de kinderen met een goed gevulde maag de middag in kunnen. Qua drinken zien wij
het liefste water. De Witte Olifant kiest voor ‘gezond trakteren’, zowel bij traktaties voor de
leerlingen als voor de leerkrachten.
Schooltuinen
In groep 6 gaan de kinderen naar de schooltuinen. Ze gaan dan naar de Dr. Schaaptuin in
Amsterdam Noord. Ze volgen een (kalender)jaar lang lessen op de schooltuinen. Ze
beginnen in januari 2021 en eindigen in november als ze in groep 7 zitten. De kern van het
programma is praktisch bezig zijn en zelf ervaren en ontdekken. Elke leerling zorgt voor zijn
eigen tuintje en volgt de jaarcyclus van planten en dieren. Ook doen ze onderzoekjes naar
bijvoorbeeld bodemdieren. In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar af. Het
schooltuinboek is leidraad bij de lessen. Het programma draait om twee basisbegrippen,
milieuzorg en ecologie. Er zijn zes thema's: Het zgn. jaarrondprogramma is afgestemd op de
kerndoelen voor het basisonderwijs.
(School)zwemmen
Op onze school 85% van de leerlingen al een zwemdiploma, daarom doet de school niet
mee aan schoolzwemmen.
Kinderen vanaf groep 4 die nog geen zwemdiploma hebben, krijgen via school een
uitnodiging van de Gemeente Amsterdam voor zwemcursussen tijdens de zomervakantie.
Na inventarisatie van het aantal kinderen zonder diploma, krijgt school brieven met codes
die de ouders kunnen gebruiken om in te loggen om hun kind aan te melden. De school
weet om welke kinderen dit gaat en zal de brieven meegeven aan de betreffende kinderen.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun kind voor de cursus aan te melden en om hun
kind naar de zwemles te begeleiden. Deze zwemlessen zijn gratis.
Tandarts op school
Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de Regionale Instelling
Jeugdtandverzorging Amsterdam (R.I.J.A.). Vanuit deze organisatie komt Joanna van
Agthoven twee maal per jaar bij ons op school om de kinderen die deelnemen te
controleren en zo nodig te behandelen. Deelname van een kind is mogelijk nadat ouders of
verzorgers daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Met de inschrijving geeft u
toestemming voor controle én alle tandheelkundige behandelingen, uitgevoerd door het
tandheelkundige team, in ons geval door Joanne van Agthoven, van de
jeugdtandverzorging Amsterdam. Nieuwe kinderen ontvangen automatisch een
inschrijfformulier. Deze inschrijving geldt in principe voor alle jaren dat uw kind de basisschool
bezoekt. U kunt tussentijds uw toestemming uitsluitend schriftelijk intrekken. Dit kunt u doen bij
de R.I.J.A., Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam. Voor informatie kunt u ook bellen: tel.
020 6166332.

Onderwijs voor alle kinderen
Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Mirjam
de Zeeuw en Iris de Zoete, onze intern begeleiders, coördineren de ondersteuning aan deze
leerlingen. Dit kunnen kinderen zijn van wie de leerprestaties achterblijven, maar ook
kinderen voor wie het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging biedt. Deze kinderen
kunnen gebruik maken van extra ondersteuning (remedial teaching) of extra
onderwijsmiddelen in de eigen of verrijkingsgroep.
Ondersteuningsroute
De leerkracht en de intern begeleider bespreken de toetsresultaten en het welbevinden van
de leerling. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, gebruiken wij een stappenplan met
5 verschillende niveaus. Elke stap gaat in samenwerking met de ouders. Meer hierover leest u
in onze schoolgids.
Plannen voor schooljaar 2020-2021
Op de Witte Olifant vinden we cultuureducatie belangrijk en daarom maken de leerlingen bij
ons op school kennis met kunst, literatuur, cultureel erfgoed en media. Onze omgeving, de
cultuurrijke binnenstad van Amsterdam, maakt het mogelijk om kunst en cultuur te bekijken
en erover te praten. Ook gaan kinderen zelf aan de slag met kunst en cultuuronderwijs onder
andere tijdens de lessen beeldende vorming, muziek en dans.
Wij kiezen voor een cultuurprofiel als school en willen dit profiel nog krachtiger neerzetten en
uitdragen. In schooljaar 2020-2021 worden we aspirant-lid van de Vereniging Cultuur Profiel
Scholen en zullen we onze visie op cultuureducatie (her)formuleren.
We werken met vakleerkrachten voor muziek, dans, beeldende vorming en gym. Nieuw is
dat ook de groepen 1/2 vanaf schooljaar 2020 -2021 muziek- en beeldende vorming les van
een vakleerkracht krijgen.
Groep 4/5, 5, 7 en 8 leren naar elkaar te luisteren, een mening te vormen en te verwoorden,
zich in een ander te verplaatsen en te discussiëren tijdens de lessen van stichting Discussiëren
Kun Je Leren (DKJL). In groep 6 krijgen de leerlingen lessen filosoferen.
We werken ook dit schooljaar weer met drie schoolbrede thema’s. Het eerste thema van
schooljaar 2020/2021 heet ‘En toen…’. In dit thema staat de leerlijn geschiedenis centraal. De
studiedagen van het team staan dit schooljaar in het teken van ‘W.O.-Thema’s&Taal’: het
vormgeven van betekenisvol thematisch onderwijs met specifieke aandacht voor wereldoriëntatie en de taaldoelen.
Talentklassen: Verrijking en DoeLab
In een talentklas werkt een leerling in een groepje kinderen, 90 minuten per week met een
gespecialiseerde leerkracht. Dit schooljaar hebben we twee verschillende soorten
talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab. Het DoeLab is nieuw bij ons op school,
kinderen krijgen hier ondernemend en praktisch onderwijs. Op de Doelab-dag komt iedere
bouw aan de beurt zodat kinderen succeservaringen opdoen die ze weer mee terug nemen
naar de klas. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen hebben een praktisch karakter. We
werken aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas maar dan vertaald naar de praktijk.
Rekenen en taal terwijl de leerlingen lekker aan de slag zijn met onder andere ICT, techniek,
koken, tuinieren, textiele werkvormen, stages en boodschappen doen. Naast de algemene
reken-, taal- en motorische doelen werken we ook aan persoonlijke leerdoelen. Deze richten
zich met name op de mindset. Als we zien dat een kind genoeg vaardigheden heeft geleerd
en succeservaringen heeft opgedaan, kan hij uitstromen waardoor er weer een plek vrij
komt.

Informatiebeveiliging en privacy
Op 25 mei 2018 is de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
gegaan. Omdat scholen gegevens over leerlingen verzamelen, vallen zij onder de AVG.
Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen (leerlingen en
ouders) zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen
gegaan.
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Voor de
hele privacywet verwijzen wij u naar de website van OOadA:
http://www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/voor-ouders/informatiebeveiliging-en-privacy
De ouder en kind adviseur:
Tijdens de totstandkoming van deze schoolkalender was nog niet bekend wie de nieuwe
ouder- en kindadviseur wordt. Naar verwachting zal dit eind augustus 2020 bekend zijn. Dit zal
worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Wat kan een ouder- en kind adviseur voor u doen?
Met de ouder en kind adviseur kunt u praten over opvoeden en opgroeien. Ouders en
kinderen kunnen bij haar terecht voor advies, tips en hulp.
De ouder- en kind adviseur werkt in een team met andere ouder- en kind adviseurs,
jeugdverpleegkundigen, de schoolarts en een jeugdpsycholoog.
Als zij en haar team niet kunnen bieden wat nodig is, verwijst ze naar andere adequate hulp.
Voor ouders en kinderen
Ouders of verzorgers die vragen hebben over het opgroeien en opvoeden van hun kinderen,
degenen die zich zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind, kunnen
een afspraak maken via mail of telefoon.
De ouder- en kind adviseur luistert, beantwoordt vragen en kan tips en advies geven. Soms is
één telefoontje of gesprek al voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Als het
nodig mocht zijn, kan zij in overleg andere hulp inzetten.
Nieuwe kinderen (vierjarigen)
Vanaf het moment dat een kind vier jaar wordt, mag hij/zij in principe naar school. Ouders
krijgen 2 a 3 weken voor de vierde verjaardag van hun kind een uitnodiging om te komen
wennen. Kinderen die in december vier jaar worden zijn hierop een uitzondering. Wij vinden
de drukke decembermaand geen geschikte periode om te wennen. Ouders van kinderen
die vlak voor de zomervakantie vier jaar worden, worden gebeld om te overleggen of ze
willen dat hun kind nog voor of na de vakantie begint.
Hulp bij een laag inkomen
Voor ouders die een laag inkomen hebben zijn er verschillende regelingen.
 Ook dit jaar kunt u de stadspas van uw kind laten scannen bij de administratie van de
school. U hoeft dan geen ouderfonds en voor het eendaagse schoolreisje te betalen.
Als uw kind op meerdaags kamp gaat moet worden bijbetaald.
 Scholierenvergoeding (aan te vragen via de Gemeente Amsterdam)
 Jeugdsportfonds en/of jongerencultuurfonds (aan te vragen via een intermediair. Dit
kan de Ouder- en kind adviseur zijn of de administratie van de school). Beide fondsen
moeten ieder schooljaar opnieuw worden aangevraagd. Het initiatief ligt altijd bij de
ouders.
Of u in aanmerking komt voor een van de subsidies, kunt u vinden op de volgende website:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

Jeugdgezondheidszorg
Aanbod GGD Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en
opvoeding van alle kinderen van 0-19 jaar in de regio Amsterdam. De JGZ is partner in het
Ouder en Kindcentrum en werkt nauw samen met andere organisaties zoals pedagogisch
medewerkers en schoolmaatschappelijk werk.
Aan de school zijn de volgende medewerkers verbonden:
Celine Paalman, arts JGZ, bereikbaar via tel. 5555961
Mariel Pronk, sociaal verpleegkundige JGZ, bereikbaar via tel. 5555961
Mailadres: jgzkraijenhoffstraat@ggd.amsterdam.nl
Bezoekadres : Kraijenhoffstraat 32
Gezondheidsonderzoek 5-jarigen (geboren in 2015)
De sociaal verpleegkundige komt op school om alle vijfjarige kinderen te wegen, meten en
om de ogen en oren te onderzoeken. De kleding blijft bij dit onderzoek aan. Na afloop krijgt
uw kind de uitslag mee naar huis. Naar aanleiding van het onderzoek kunnen er redenen zijn
dat uw kind door de arts wordt opgeroepen voor verder onderzoek.
Gezondheidsonderzoek 10-jarigen (geboren in 2010)
U wordt samen met uw kind uitgenodigd bij de sociaal verpleegkundige om te praten over
de gezondheid van uw kind. Het onderzoek vindt plaats op school. Ook weegt en meet de
verpleegkundige uw kind.
Vaccinatie BMR+DTP
Alle 9 jarige kinderen krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: een tegen BMR (bof,
mazelen, rodehond) en een tegen DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden
naar uw huisadres gestuurd.
HPV vaccinatie meisjes
Alle meisjes die 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties
tegen baarmoederhalskanker.
Vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien
U kunt altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen
heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaalemotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de
school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen. Vragen? Problemen? Afspraak
maken? Komt u gerust langs in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt. Tevens
bereikbaar via (020) 555 5961 of via e mailadres: jgzplanbureau2@ggd.amsterdam.nl
Meer info vindt u tevens op de website: www.gezond.amsterdam.nl of
https://oktamsterdam.nl/ouders/jgz/
Interne contact- en externe vertrouwenspersonen
In de schoolgids (zie website) vindt u uitgebreide informatie over de klachtenregeling. Hierin
wordt tevens beschreven in welke situatie u een interne contactpersoon kunt inschakelen.
De interne contactpersonen zijn:
Chantal Koeman (groepsleerkracht op ma/di/do/vr)
: c.koeman@witteolifant.nl
Maryse Bakels (groepsleerkracht op ma t/m vr)
: m.bakels@witteolifant.nl

Voor (jongere)kinderen is er een (rode) brievenbus waar zij anoniem een briefje in kunnen
doen. Deze brievenbus hangt bij de hoofdingang. Daar hangen tevens invulbriefjes.
Op dit briefje kunnen kinderen aankruisen met wie zij het liefst willen praten. Er wordt dagelijks
in de brievenbus gekeken.
De externe vertrouwenspersoon van Openbaar Onderwijs aan de Amstel, ons bestuur, is
Minke Fuijkschot - tel. 0207990010 of 0631631673: mfuijkschot@hetabc.nl
Tussenschoolse opvang (TSO/Overblijf)
De overblijf/TSO wordt georganiseerd door Stichting TSO De Witte Parel. Monique van der Pol
zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is in eerste instantie het aanspreekpunt. Conny
Temme is eindverantwoordelijk voor de overblijf en regelt alle andere, vooral financiële zaken
rondom de TSO. De kinderen worden begeleid door TSO vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken
kunt u contact opnemen met Monique van der Pol. Voor alle overige vragen bijv. over
betalingen kunt u contact opnemen met Conny Temme. E-mailadres: tso@witteolifant.nl
Inschrijving bij Stichting De Witte Parel – de procedure
Bij de administratie kunt u een inschrijfformulier halen dat u volledig invult en daar ook weer
inlevert. De inschrijving blijft geldig tot uw kind van school gaat of er een wijziging plaatsvindt.
Wijzigingen kunnen alleen via mail (info@witteolifant.nl) worden doorgegeven. Vermeld bij
een wijziging of opzegging altijd de ingangsdatum.
De kosten
Op contractbasis is de prijs € 1,65 per keer. Een schooljaar is altijd gebaseerd op veertig
weken. De kosten voor een heel schooljaar, vier dagen per week, zijn € 264,--.
Let op: bij ziekte korter dan één maand aaneengesloten, vindt géén restitutie plaats.
Ook is het mogelijk om een strippenkaart te kopen. Een strippenkaart met tien strippen kost
€ 25,--. U kunt de strippenkaart tegen contante betaling kopen bij de administratie. De
strippenkaart wordt bijgehouden door de coördinator. Voor meer informatie over de TSO op
onze school kunt u terecht bij de coördinator Conny Temme, tijdens het dagelijkse
ochtendspreekuur van 08.15 - 08.45 uur of na het maken van een afspraak. Let op: wij
hebben geen pinautomaat.
Eten en drinken
Ouders zorgen zelf voor een lunch. Zowel de school als Stichting De Witte Parel wil gezonde
voeding stimuleren en hanteren beide de adviezen van het Voedingscentrum. Dit betekent
dat wij graag zien dat uw kind een gezonde lunch bij zich heeft. Voor tips over gezond eten
verwijzen wij u graag naar de volgende websites: www.voedingscentrum.nl of
www.kiesikgezond.nl. Wilt u uw kind geen snoep of koek meegeven. Voor drinken geldt; liefst
water en geen koolzuurhoudende dranken.
Plannen voor 2020/2021
Tekenlessen
Op maandag gaan wij tekenlessen aanbieden waar leerlingen van groep 4 t/m 7 die vast op
de TSO zitten, zich voor kunnen opgeven. Hier hoeft niet extra voor te worden betaald, zodat
het voor iedereen toegankelijk is. De lessen worden in 4 blokken van 8 weken (lessen)
gegeven door beeldend kunstenaar Leah Blits (www.leahblits.com). Er is plaats voor max. 15
leerlingen pe blok. Hierdoor kunnen er totaal 60 kinderen aan bod komen. Kinderen die dit
leuk vinden kunnen zich hiervoor opgeven bij Monique van der Pol (tso@witteolifant.nl)
Wie het eerste komt, het eerst maalt.

Danslessen
Op vrijdag zullen er danslessen worden gegeven in het speellokaal door een dansdocent
van Sciandri. Dit is voor kinderen van groep 5 t/m 7. Ook hier moeten (overblijf) kinderen zich
voor opgeven bij Monique van der Pol (tso@witteolifant.nl)
Tip voor kleuterouders:
Geef uw kind niet teveel mee. Zit uw kind ook op de NSO, geef dan twee trommeltjes mee.
Dit is duidelijk en overzichtelijk voor uw kind en de overblijfkrachten. Bij “slechte’ eters is de
afspraak in de onderbouw dat kinderen in ieder geval één boterham moeten eten en al het
drinken.
TSO 10+
Voor kinderen van groep 8 is er een andere vorm van overblijven dan voor de andere
groepen. Er wordt gewerkt met zgn. “loopcontracten”, waarbij de tieners, als zij daar
behoefte aan hebben, zelfstandig naar buiten kunnen, binnen een van te voren
afgesproken gebied. De contracten worden ondertekend door de leerling, de ouders en de
overblijfvrijwilliger. Kinderen die naar groep 8 gaan, gaan automatisch naar deze 10+ groep.
De Pauzeclub
In het kader van Passend Onderwijs is er in samenwerking met de IB’er van de school een
groep opgezet voor kinderen met speciale behoeften, de “Pauzeclub”. De school bepaald
wie hiervoor in aanmerking komt. De Pauzeclub bestaat uit maximaal 8 kinderen per dag en
wordt begeleid door een vaste, ervaren overblijfvrijwilliger.
Naschoolse opvang mogelijkheden
 NSO Femmy en Sacha
Sacha Moleman en Saskia Bollinger draaien samen één groep. Zij maken gebruik van
een ruimte in de school. Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact met hen
opnemen: dagelijks vanaf 12.00 uur via 06-55815739 (Sacha) of 06-21296467 (Saskia).
E-mail: saskiabollinger@hotmail.com of zaz@ziggo.nl
 NSO Partou
In buurtcentrum De Boomsspijker aan de Recht Boomssloot 52. Uitsluitend op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor meer informatie kunt u bellen met
0610396929 of mailen met rechtboomssloot@partou.nl Website: www.partou.nl
 NSO De Kleine Wereld
De Kleine Wereld, Plantage Middenlaan 33. Voor informatie, gratis inschrijven of een
rondleiding, kunt u bellen met: 0204120633. Website: www.dekleinewereld.nl
Naschoolse activiteiten (NSA)
Na schooltijd is er op school het volgende aanbod aan naschoolse activiteiten:
Maandag kinderkoor Docent: Rosanne Knaapen (kinderkoordwo@gmail.com)
15.00-15.40 groepen 1/2
15.45-16.45 vanaf groep 3
- Donderdag schaken Docent: Ben Duivenvoorden: 0611782507 (sweda@xs4all.nl)
De inschrijving en de betaling van de NSA regelt u rechtstreeks met de docenten.
Tijdens deze activiteiten ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de aanbieders.
Meer informatie vindt u op de website van de school, onder “buitenschoolse activiteiten”.
Daarnaast verzorgt Dock in samenwerking met nog een aantal partijen, voor alle scholen in
het centrum leuke activiteiten (https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/). Het
programmaboekje verschijnt twee keer per jaar, één keer in het voorjaar en één keer in het
najaar.

