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Een woord vooraf 

 

Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool Letterland. Deze schoolgids is vooral bedoeld voor de 
ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen. Onze school heeft een Nederlandse afdeling (gestart in 2000) en 
een Internationale afdeling International Primary School Almere (IPS Almere; gestart in 2006) waar de voertaal 
Engels is. Deze gids richt zich op de Nederlandse afdeling; Letterland.   
 
Wij hopen dat onze schoolgids voor u een hulp kan zijn om te kiezen voor onze basisschool. Wij leggen uit wat 
wij belangrijk vinden, waar de school voor staat en hoe wij werken. Daarnaast informeren wij u uitgebreid over 
veel praktische zaken.  
 
Een schoolgids is nooit compleet, omdat de organisatie en het beleid van een school in ontwikkeling zijn. Wij 
passen onze gids dan ook jaarlijks aan.  
 
Wij wensen iedereen een leerzaam en inspirerend schooljaar toe! 
 
Namens het team van Letterland, 
Fimmy van der Meer 
directeur OBS Letterland 
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1. De school 

1.1. De naam van de school 

Onze school staat in het “Land der Letteren”, een deel van de Literatuurwijk in Almere-Stad. Wij vinden het 
taalaanbod binnen onze school erg belangrijk. Taal is overal en helpt ons elkaar te verstaan en onszelf te uiten. 
In ons onderwijsaanbod brengen wij onze leerlingen niet alleen de basis bij van de Nederlandse taal, maar 
krijgen ook alle leerlingen vanaf groep 1 les in de Engelse taal. 

1.2. Openbare brede basisschool 

Letterland is een openbare brede basisschool. Het openbaar onderwijs in Almere wordt bestuurd door de 
Almeerse Scholen Groep. Letterland is als openbare school in principe toegankelijk voor iedereen, zonder 
onderscheid naar geslacht, land van herkomst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en 
fysieke mogelijkheden. Als openbare school willen we een ontmoetingsplaats zijn voor de verschillende 
levensbeschouwingen en de gelegenheid bieden tot een dialoog tussen godsdienst, levensbeschouwing, 
afkomst en culturele achtergrond. We willen dat onze leerlingen samen leren, van elkaar en met elkaar, zodat 
ze straks een stevige basis hebben als ze naar het vervolgonderwijs gaan. Letterland is een brede school; dat 
betekent dat wij ook naschoolse activiteiten aanbieden. We werken hierbij nauw samen met Kinderopvang en 
BSO Smallsteps/De Club en met de Schoor. U vindt hierover meer informatie verder in deze schoolgids. 

1.3. Het gebouw 

Ons gebouw is één van de grotere basisschoolgebouwen van Almere en met zijn 22 lokalen een imposant 
geheel. Toch is het de architect gelukt om een vorm van kleinschaligheid te creëren door het maken van vier 
units van 5 of 6 lokalen. Door het gebruik van deze units ontstaat een kleiner geheel en dit schept veiligheid en 
duidelijkheid.  De Nederlandse afdeling is gevestigd in het linker deel van de school (links als u recht voor ons 
schoolgebouw staat).  

1.4. Schoolgrootte 

Letterland is een school met veel faciliteiten en mogelijkheden. In totaal bezoeken dit schooljaar zo’n 450 
leerlingen dagelijks onze school, dat is inclusief de leerlingen van de IPS Almere, de Engelstalige afdeling van 
Letterland. De Nederlandstalige afdeling wordt door ongeveer 165 leerlingen bezocht. 
 
In het gebouw van Letterland is ook een peuterspeelzaal gevestigd “Ik en Jij” en tevens vindt u in ons gebouw 
de voor- en naschoolse opvang “de Club” (onder verantwoordelijkheid van Smallsteps). Als Brede School 
onderhouden we met beide organisaties goede contacten. 
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2. De missie, visie en werkwijze van Letterland 

2.1. Onze Missie 

Het is onze missie om kinderen op te leiden voor een ondernemende en actieve rol in de maatschappij. Een 
maatschappij die zich ontwikkelt over onze nationale grenzen heen en vraagt om betrokken, zich in een ander 
in kunnen levende, creatieve en oplossingsgerichte burgers.      

“Samen Leven, samen leren” 
Wij werken aan onze missie door het onderwijsaanbod voor een brede groep leerlingen toegankelijk te maken 
en op die manier zoveel mogelijk passend onderwijs bieden. Niet alleen aan leerlingen die binnen het 
basisprogramma een mooie groei laten zien maar ook voor leerlingen die iets anders nodig hebben dan het 
basisaanbod om te groeien.  
 
Wij werken niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar onderscheiden ons van veel andere 
scholen door vooral ook aandacht te besteden aan de sociale ontwikkeling, het ondernemend vermogen, het 
stimuleren van het oplossingsgericht denken, het ontdekken en versterken van de eigen identiteit en het 
kunnen verplaatsen in de ander en hierop afstemmen en rekening mee leren houden. 
 

2.2. Onze Visie 

In ons pedagogisch klimaat staan veiligheid en respect voorop. Iedereen wordt gezien en gehoord wat zorgt 
voor een goede sfeer in de groep en in de school. We leren de leerlingen daarbij niet alleen zichzelf te laten 
horen, maar ook naar de ander te luisteren. Binnen het pedagogische klimaat stimuleren we het denken in 
oplossingen in plaats van het blijven hangen in verleden of problemen. Dit proberen wij niet alleen uit te 
stralen in onze omgang met de leerlingen, maar ook in ons contact met u als ouder en onderling als team. 
  
In ons leren sluiten wij aan bij de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen, hebben wij hoge 
verwachtingen en leert iedereen met plezier. Leren is voor ons meer dan het onthouden van feiten. Leren vindt 
altijd plaats in relatie tot de ervaringen van het kind binnen en buiten de school en de ander. Er wordt veel 
geleerd tijdens workshops en excursies op het gebied van natuur, kunst en cultuur. Leerlingen hebben pas echt 
geleerd wanneer zij nieuwe kennis hebben eigen gemaakt en deze in verschillende contexten kunnen oproepen 
en gebruiken. Op Letterland geven wij instructie volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI-model). 
Onderzoek heeft aangetoond dat deze manier van lesgeven het meest effectief is. Binnen de EDI-lessen is veel 
aandacht voor het juist voordoen (modelen), inoefenen, herhalen, coöperatieve werkvormen en controleren 
van begrip.  
 
In onze communicatie zijn wij eerlijk, duidelijk en respectvol. Dit betekent dat we rekening houden met de 
impact van onze boodschap op de ander, maar ook dat we geen dingen verzwijgen die lastig zijn om te 
communiceren. In ons contact met ouders zijn wij zowel empathisch als duidelijk en eerlijk. Wij ervaren dat 
deze manier van omgaan met elkaar de betrokkenheid bevordert en de goede samenwerking tussen leerling, 
ouders en de school. Hiermee krijgen de leerlingen het goede voorbeeld voorgeleefd. We vinden het prettig 
wanneer u als ouder op dezelfde wijze communiceert met ons als team. We waarderen het wanneer u ons laat 
weten als u iets prettig vindt, maar ook wanneer u het ergens niet mee eens bent. Ditzelfde leren wij onze 
leerlingen in de dagelijkse omgang. 
 
Wij als team vinden het belangrijk om met elkaar samen te werken op een manier waarbij iedereen gehoord 
en gezien wordt. We waarderen elkaar en reflecteren op eigen en elkaars handelen. Hierbij staan wij open voor 
feedback en vragen we ons telkens af waarin wij zelf kunnen groeien.  
 

2.3. Vaardigheden die nodig zijn voor de 21ste eeuw (21st century skills)  

Zoals wij al schreven, begeleiden wij onze leerlingen graag bij hun gang richting de maatschappij. Dit betekent 
dat wij rekening houden met wat ze moeten leren voor het succesvol behalen van een diploma, maar ook met 
de vaardigheden en kennis die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen leren hun eigen mening op een respectvolle manier te delen en te uiten, maar 
ook rekening te houden met de ander en zijn mening. Dit leren zij door middel van groepsgesprekken en 
samenwerkingsopdrachten. Daarnaast proberen wij de leerlingen creatief en oplossingsgericht te leren denken 
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en handelen. Wij proberen hiermee ook hun ondernemend vermogen te stimuleren, zodat ze later in staat 
zullen zijn op een constructieve en waardevolle wijze deel te nemen aan het leven als wereldburger. We maken 
gebruik van de lessen en aanpak van Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren, burgerschap en 
mediawijsheid. 
 
 
 
Wat moeten jongeren nu leren om optimaal 
voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste 
eeuw? Diverse organisaties wereldwijd hebben 
hiervoor verschillende modellen gemaakt. 
Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de 
Nederlandse situatie.  
 
Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn de zeven 
competenties samenwerken, creativiteit, ICT-
geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken en sociale en culturele 
vaardigheden van belang. Ook een betrokken, 
ondernemende en nieuwsgierige houding komen 
van pas in de 21ste eeuw.   
 

 
 

2.4. Handelingsgericht werken 

De afgelopen jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een school die handelingsgericht werkt. Handelingsgericht 
werken is een systematische manier van werken waarbij het onderwijsaanbod afgestemd is op de 
onderwijsbehoeften van iedere leerling. Een onderwijsbehoefte is niets anders dan wat een leerling nodig heeft 
om een bepaald leerdoel te kunnen bereiken. Een belangrijk verschil met andere manieren van werken is, dat 
de leerling zich niet volledig hoeft aan te passen aan de school, de groep, de leerkracht. De school probeert 
juist de situatie en het handelen van het eigen team aan te passen aan de mogelijkheden en vragen van het 
kind. Concreet betekent dit voor uw kind het volgende. 
 

 We denken en spreken niet in termen van uitval: wat is er mis met een leerling, welke diagnose heeft dit 
kind en hoe verander ik de leerling zodat het past in mijn manier van denken en werken? We denken en 
spreken in termen van mogelijkheden, belemmerende factoren waarvoor een aanpassing nodig is en groei. 
 

 We beginnen hierbij altijd met de vraag: wat heeft dit kind nodig van mij, van de groep, van de school, van 
ouders of externen, zodat het de doelen van de basisschool behaalt?  
  

 De leerkracht houdt rekening met de mogelijkheden en sterke (stimulerende) kanten van de leerling en 
eventuele belemmeringen of onmogelijkheden van en rond de leerling. Binnen onze school wordt 
onderzoek alleen aangevraagd of georganiseerd, wanneer er informatie ontbreekt om goed te kunnen 
afstemmen op de leerling. Bij ons geldt dat eventuele diagnoses niet beschouwd worden als bepalend voor 
de mogelijkheden. Met de uitslag van het intelligentieonderzoek gaan wij op dezelfde manier om: het 
biedt ons handvatten voor het handelen van de leerkracht in de klas. Hierdoor kan de leerkracht beter 
afstemmen op uw kind en wordt het leren bevorderd.  

 

 Wij toetsen om de leerlingen te volgen in hun groei en om ons scherp te houden hierin. De toetsen zijn 
niet leidend bij het volgen van uw kind. Een toets is één van de vier middelen om de ontwikkeling en ons 
eigen handelen goed te kunnen monitoren. Hierover kunt u meer lezen verderop in deze schoolgids 
(pagina 14). 
 

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/samenwerken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/creativiteit/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/ict-geletterdheid/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/ict-geletterdheid/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/communiceren/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/probleemoplossend-vermogen/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/probleemoplossend-vermogen/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/kritisch-denken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/sociale-en-culturele-vaardigheden/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/sociale-en-culturele-vaardigheden/
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2.5. Pedagogisch klimaat    

Bij onze visie heeft u al kunnen lezen dat wij veiligheid en respect hoog in het vaandel hebben. Deze termen 
zijn redelijk abstract en daardoor lastig praktisch vorm te geven. Om het voor de leerlingen, ouders en onszelf 
duidelijk te maken hebben wij deze waarden uitgewerkt in Golden Rules en klassenregels. U zult in alle klassen 
(en ook op onze brede trap ) de Golden Rules terugvinden: 

˃ We hebben respect 
˃ We zijn eerlijk 
˃ We hebben vertrouwen 
˃ We zijn voorzichtig 
˃ We werken hard 

We leren de leerlingen deze Golden Rules gebruiken om naar het eigen handelen te kijken. Wordt een regel 
vergeten, dan bespreekt een teamlid dit met de betreffende leerling en legt uit waarom het belangrijk is om je 
te houden aan de Golden Rules.  
 
Letterland is naast handelingsgericht ook een oplossingsgerichte school. Het oplossingsgericht werken biedt 
leerlingen, team en ouders heel veel handvatten voor het bevorderen van een prettig pedagogisch leerklimaat. 
Daarnaast is het kunnen toepassen van het oplossingsgericht werken ook van grote meerwaarde voor de rest 
van het leven. Binnen oplossingsgericht werken gaat het om de gedachte dat je zelf invloed kunt hebben op 
onprettige situaties en emoties en dat je deze invloed kunt gebruiken om problemen met elkaar op te lossen.   
 
Door het aanbieden van de lessen van de methode Kwink in groep 1 tot en met 8 wordt er gewerkt aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Kwink kent een groepsbrede, preventieve aanpak voor o.a. 
pesten en zorgt voor een sociaal veilige groep. De lessen richten zich op het voorkomen van verstorend gedrag 
en pestgedrag. Leeropbrengsten worden verhoogd, omdat leerlingen goed in hun vel zitten. De methode 
voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid. Kwink werkt met de vijf bewezen gedragscompetenties: 

                                            
Naast de praktische kant is er ook een formele kant als het gaat om veiligheid. Er is een veiligheidsplan 
beschikbaar waarin de formele kant beschreven staat van ons handelen als het gaat om o.a. agressie en 
geweld/ pesten/huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Voor alle betrokkenen bij de school, zijn de protocollen een handvat. Hierbij dient aangetekend te worden dat 
elke situatie uniek is en dat ook een verschil in beleving van ieder individu kan meespelen bij de beoordeling 
van een handelswijze of gedraging. We proberen dan ook niet tot in detail alles vast te leggen. Wel dienen ze 
gebruikt te worden als leidraad en bieden ze een kader waarbinnen leerkrachten, leerlingen en 
ouders/verzorgers zich veilig kunnen bewegen. Het protocol is via de website te lezen www.letterland.nl   

Binnen onze school zijn we alert als het gaat om (signalen van) pesten. Hierbij is het belangrijk dat de 
leerlingen leren wat het onderscheid is tussen pesten en gepest worden en ruzies of conflicten. Signalen van 
pesten worden binnen onze school altijd serieus genomen en na signalering door leerling, ouders of leerkracht 
direct doorgegeven aan de directeur en de intern begeleider. Deze bespreken met de ouders, leerling en het 
team de stappen die worden ondernomen. Wij vinden het belangrijk om kinderen niet in te delen in groepen 
"pesters" en "gepesten" maar om beide groepen te helpen. Voor al onze leerlingen is duidelijk dat binnen 
Letterland het pesten op geen enkele manier getolereerd wordt. Aanhoudend pestgedrag wordt besproken 
met u als ouder en proberen wij te veranderen zodat het pesten stopt. Hierbij hebben wij u als ouder heel hard 
nodig. Wanneer uw kind gepest wordt, maar ook als blijkt dat uw kind één van de pesters is.  

http://www.letterland.nl/
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2.6. Aandacht voor de ander en de omgeving 

De maatschappij zijn we samen, daarom betrekken we graag anderen bij onze school en geven we aandacht 
aan mensen om de school heen. Vanuit de Brede School nemen we initiatieven om o.a. buurt en school dichter 
bij elkaar te brengen (zie 4.6). De kinderopbouwwerker van Literatuurwijk en Letterland hebben nauw contact 
en betrekken elkaar bij allerlei voor- en naschoolse activiteiten, maar ook tijdens schooltijd. Actief burgerschap 
krijgt vorm door de zorg voor de directe omgeving van de school. Een voorbeeld is het schoonmaken van het 
schoolplein en de directe omgeving op de dag van Almere Schoon. Hierbij wordt samengewerkt met de wijk en 
de kinderopbouwwerker van Literatuurwijk. 

2.7.  Wereldschool en projectmatig werken 

We hebben veel culturen bij ons op school. Dat vinden wij leuk en leerzaam. We besteden 
actief aandacht aan de wereld om ons heen.  Dit doen wij door een aantal keer per jaar een 
projectweek te organiseren waarin een thema centraal staat dat door de leerlingen wordt 
uitgediept. De projectweken worden gezamenlijk afgesloten en u als ouder wordt hierbij 
van harte uitgenodigd. Binnen de projecten besteden we veel aandacht aan de 21st century 
skills waar we eerder over schreven en leren de leerlingen door een onderzoekende houding aan te nemen de 
opgedane kennis te verbreden en te verdiepen; daarnaast werken wij af en toe samen met de IPS 
(International Primary School Almere), de Engelstalige afdeling van onze school. Op de IPS Almere zitten 
kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen en enkele jaren in Nederland zullen verblijven. 
Daarnaast zijn er ook Nederlandstalige leerlingen die naar het buitenland gaan vertrekken en zich voorbereiden 
op die toekomst. Het onderwijs op deze afdeling is volledig Engelstalig en het curriculum is afwijkend van het 
Nederlandse curriculum. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking en uitwisseling tussen de 
Nederlandse en Internationale Afdeling. 

2.8. Taal centraal (Nederlands én Engels) 

Met taal verover je de wereld en kun je jezelf ontwikkelen. Het verbeteren van de taalvaardigheid van onze 
leerlingen is daarom een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod. We besteden veel aandacht aan 
woordenschat-onderwijs. Tijdens het project van de Kinderboekenweek wordt er twee weken nog intensiever 
gewerkt aan taal en lezen. Omdat de kinderen niet alleen in een Nederlandstalige samenleving opgroeien en 
onze missie is om wereldburgers op te leiden, beginnen we al in de kleutergroepen met het leren van Engels als 
tweede taal. In alle groepen krijgen leerlingen 30 tot 45 minuten per week Engels. Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat vroeg een vreemde taal leren gunstig is voor de algehele ontwikkeling van het kind en prima op 
een gestructureerde en stimulerende wijze op jonge leeftijd gestart kan worden. Daarnaast maken wij gebruik 
van een moderne taal- en spelling methode: Taal en Spelling in Beeld, waarmee ons taalonderwijs nog meer 
passend is bij onze missie.  

2.9.  Zelfstandig werken en coöperatief leren 

Op Letterland vinden wij het belangrijk dat leerlingen steeds meer zelfstandig kunnen werken en zelfstandig 
keuzes kunnen maken. Eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het handelen vinden wij 
belangrijke leerdomeinen. Om dit te stimuleren werken wij met weektaken in alle groepen. In de kleuterbouw 
werken we met een beperkte weektaak waarbij sturing van de leerkracht nog erg centraal staat. Gaandeweg 
wordt uw kind meer en meer losgelaten en mag het zelf gaan plannen wanneer het bepaalde taken uitvoert. 
De leerkracht zorgt ervoor dat het werk dat de leerling moet plannen en uitvoeren, passend is bij de 
capaciteiten van uw kind. Zo zijn er in de groep verschillende weektaken en krijgt elke leerling het werk dat 
passend is voor vijf schooldagen. Hebben leerlingen goed gepland en doorgewerkt, dan kan het zijn dat ze op 
vrijdag klaar zijn met hun weektaak; dat is het moment waarop leerlingen zelf mogen bedenken waar ze nog 
mee verder willen. Omdat het werk is afgestemd op het kind, heeft zo iedereen de kans aan het eind van de 
week te kiezen wat er wordt gedaan. Dit geldt in onze school dus niet alleen voor leerlingen bij wie het leren 
makkelijk gaat.    
 
Daarnaast maken we binnen Letterland gebruik van coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen waarbij 
leerlingen volgens een bepaalde structuur met elkaar moeten samenwerken. Dit samenwerken wordt begeleid 
door de leerkracht en leert de leerlingen om rekening te houden met elkaar maar ook hun leren naar een 
hoger niveau te brengen. Daarnaast zijn de werkvormen voor kinderen een prettige manier om te leren en 
vergroot het de betrokkenheid van leerlingen. 
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3. De organisatie van het onderwijs op Letterland 

3.1. De schoolorganisatie 

Letterland is een school met gedifferentieerd klassikaal onderwijs. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde 
leeftijd bij elkaar in een groep zitten, maar dat er binnen die groepen gewerkt wordt in verschillende 
aanpakken. Op deze manier kan ieder kind werken in een eigen tempo en op een passend niveau. We werken 
met homogene en heterogene groepen. In het schooljaar 2020-2021 zijn er twee heterogene groepen 1/2 en 
werken we vanaf groep 3 met homogene groepen. We hebben een groep 3, een groep 4, een groep 5, een 
groep 6, een groep 7 en een groep 8. Binnen Letterland benutten we graag de mogelijkheden van zowel de 
homogene als de heterogene groepssamenstelling, waarbij we de voorkeur hebben voor het werken in 
homogene groepen vanaf groep 3. De mogelijkheid om dit te kunnen doen, hangt af van de groepsgroottes. Dit  
betekent dat we ieder jaar opnieuw zorgvuldig kijken naar de groepssamenstelling. Wanneer het mogelijk is en 
gewenst stellen we nieuwe groepen samen. Bij ons op school is het dus niet vanzelfsprekend dat een leerling 
acht jaar lang met dezelfde kinderen in een groep zit. Omdat wij binnen de school veel “groep doorbroken” 
samenwerken, kennen de leerlingen uit de diverse leerjaren elkaar. Daarnaast spelen zij gezamenlijk buiten en 
gaan wij ook groep doorbroken op schoolreisje. Wij zijn het gewend om u als ouders te betrekken bij het 
samenstellen van de groepen aan het eind van het schooljaar. Dit doen wij bijvoorbeeld middels mailing, 
ouderavonden of gesprekken. Het samenstellen van de definitieve groepen gebeurt door directie, intern 
begeleiding en team waarbij de mening van de ouder en de leerling wordt meegenomen. We kiezen 
uiteindelijk voor de best mogelijke samenstelling.  

3.2. De samenstelling van het team. 

Wie werken er in de school? 
Directeur 

De directeur, Fimmy van der Meer, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij houdt 
zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs en bewaakt de voortgang. De directeur van 
Letterland heeft geen lesgevende taken en is tevens aanspreekpunt voor ouders indien gewenst. De 
directeur van Letterland is daarnaast veelvuldig in de klas te vinden. Zij observeert het handelen van 
de leerkracht en geeft feedback. Zij stemt af met leerkracht en IB indien coaching nodig is. Daarnaast 
kent de directeur ieder kind bij naam en staat zij indien aanwezig 's ochtends bij de ingang om 
iedereen te begroeten.  

Intern begeleider 
De intern begeleider (IB), Marja Borgers, is verantwoordelijk voor de 
zorgleerlingen. De IB is aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten als 
het gaat om de begeleiding van leerlingen in de groep, vragen over de 
ontwikkeling van leerlingen en het regelen van extra hulp indien nodig. 
Dit kan zijn hulp binnen de groep door het organiseren van een 
zogenaamd arrangement, of hulp buiten de groep. Dan valt te denken 
aan de inzet van de pedagogisch medewerker (pagina 15), het aanvragen 
van onderzoek of het inschakelen van schoolmaatschappelijk werk. De IB 
is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met 
externe hulpverleners. Heeft u bijvoorbeeld een vragenlijst of verzoek 
van een psycholoog, logopedist of fysiotherapeut, dan kunt u dit melden en afgeven bij de IB. Zij 
bespreekt vervolgens met de leerkracht wat er moet gebeuren en wie de vragenlijst invult. Ook voor 
vragen over de opvoeding kunt u terecht bij IB. Zij kan u in contact brengen met de juiste persoon. De 
IB werkt nauw samen met de directeur als het gaat om de begeleiding van leerlingen, uitslagen van 
toetsen, onderwijsvernieuwingen en vragen van ouders. De IB coacht daarnaast het team in de klas op 
de begeleiding van leerlingen en de inhoud van de vakken. Soms verzorgt zij samen met de leerkracht 
een les op het gebied van oplossingsgericht werken. De IB is regelmatig aanwezig in de groepen en 
kent alle kinderen in de school.  

De groepsleerkracht 
De groepsleerkrachten begeleiden dagelijks een groep kinderen bij hun ontwikkeling. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor het onderwijs van uw kind. Het is belangrijk om een goed contact te 
onderhouden.  Wanneer u vragen hebt of een probleem wilt bespreken, kunt u een afspraak maken 
met de leerkracht van uw kind. We vragen u om uw vragen of problemen niet te bespreken bij het 
brengen van uw kind, maar een afspraak in te plannen. Hiermee voorkomen we dat de leerkracht de 
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leerlingen niet allemaal kan begroeten en dat de les te laat begint. Heeft u een acute vraag of 
probleem, dan kunt u ook altijd aan het begin van de ochtend of middag binnenstappen bij directie of 
IB.  De groepsleerkracht zal soms aan de IB vragen om bij een gesprek met u als ouder aan te schuiven 
of doorverwijzen naar IB met een vraag of probleem. Hiermee zorgen we ervoor dat u niet op 
meerdere plekken uw verhaal hoeft te doen en dat we snel oplossingen kunnen vinden of de juiste 
antwoorden op uw vragen kunnen geven. De groepsleerkracht nodigt u uit voor een gesprek indien 
gewenst en schrijft de rapporten van uw kind. Deze worden twee keer per jaar door de leerkracht met 
u besproken.  
Op Letterland werken de volgende leerkrachten en assistenten: 
Groep 1/2a Denise Romkes (ma, do,vr) en Grace Smith (di, wo) 
Groep 1/2b Mascha de Kwaadsteniet (ma, di, wo) en Laura Arts (do, vr) 
Grpep 3       Laura Arts (ma) en Sharon Sampat (di, wo, do, vr) 
Groep 4       Arjanne van Beem (ma, do, vr) en Pem van Loon (di,wo) 
Groep 5       Lesley van Hilten (ma, di, wo) en Pem van Loon (do, vr) 
Groep 6       Priscilla de Vries (ma, di, wo) en Annemieke Schnitger (wo, do,vr)  
Groep 7       Lisanne Plaisier-Gabel (ma, di, wo, do) en Sharona Vijn (vr) 
Groep 8       Gladys Koorndijk (ma, di, wo en vr) en Lesley van Hilten (do) 

Vakleerkracht 
De vakleerkrachten gymnastiek Patrick Baghus verzorgt het gymonderwijs  

Conciërge 
 De conciërge, Stojan Kojic is verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en ondersteunt het team en de 
leerlingen bij de dagelijkse gang van zaken.  

Manager secretariaat 
 Het secretariaat, Christine Groen, draagt zorg voor het regelen van alle administratieve taken. Dit kan 
gaan over de betaling van schoolgeld, schoolreisje of andere betalingen, maar ook de inschrijvingen of 
andere administratieve processen. Het secretariaat ondersteunt de directie bij de financiële taken en 
ondersteunt het ICT gedeelte van de school.  

De clusterdirecteur 
Letterland hoort bij een cluster van scholen. De scholen werken intensief samen onder leiding van een 
clusterdirecteur, Karlien Wegman. De clusterdirecteur is de schakel tussen bestuur en directie van de 
school. De directie van de school legt verantwoording af aan de clusterdirecteur. De clusterdirecteur 
legt verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur. 

3.3. Vervanging bij ziekte 

Soms moeten er als iemand uitvalt, en er echt geen oplossing is, noodmaatregelen worden genomen. 
Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat:   

 we proberen een invalleerkracht te krijgen (wel of niet uit ons eigen personeelsbestand). 

 een groep verdeeld wordt over andere groepen (max. twee dagen).  

 een andere groep verdeeld wordt en deze leerkracht de klas van de zieke collega overneemt. 

 de begeleider van de groep niet een gediplomeerde leerkracht is maar bijv. een 
onderwijsassistent/ stagiaire onder supervisie van een leerkracht. 

 de groep niet op school opgevangen kan worden. Dit gebeurt pas nadat u hierover 
geïnformeerd bent. Mocht u geen mogelijkheid hebben om uw kind thuis of bij een 
vriend(innetje) op te vangen, dan is uw kind op school welkom, maar worden er geen lessen 
gegeven volgens het rooster. 

 een andere groep “naar huis wordt gestuurd” volgens bovenstaande afspraken. 
Alle (nood)maatregelen gaan in overleg met de (cluster)directeur.  

3.4. Scholing van het team 

Jaarlijks zijn er cursussen die individueel door teamleden of door het hele team gevolgd worden. Op deze 
gezamenlijke dagen (studiedagen) zijn de kinderen vrij. Data hiervan vindt u in de jaarkalender.  

3.5. Continurooster 

Op basisschool Letterland werken we op met een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school onder 
begeleiding van hun leerkracht.  
Een continurooster zorgt voor een vaste structuur op Letterland. Er is continuïteit, de leerlingen zitten de hele 
dag op school.  Ook past een continurooster beter bij ons pedagogisch klimaat, doordat de leerlingen de gehele 
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onderwijstijd door leraren en onderwijsassistenten begeleid worden. Een continurooster zorgt ook voor een 
verhoging van de effectieve leertijd. 
Alle leerlingen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur uit. Op woensdag is de eindtijd 
12.30 uur.   

Tevens is een ander voordeel van het continurooster dat de leerkrachten meer aaneengesloten tijd hebben 
voor voorbereidingen, vergaderingen, coachgesprekken, e.d.   

3.6. Voor- en naschoolse  opvang 

In het gebouw van Letterland is ook buitenschoolse opvang (de Club) die niet onder 
onze verantwoordelijkheid valt. Uiteraard hebben we wel goed contact met Smallsteps, 
die verantwoordelijk is voor dit deel van ons gebouw. U kunt bij deze organisatie terecht voor voorschoolse 
opvang (van 07.00 - 08.30 uur) en voor naschoolse opvang (14.15 - 18.00 uur).  

3.7. De brede school Letterland 

Letterland is een Brede School; dit betekent dat activiteiten na schooltijd opgezet worden waar kinderen op 
kunnen inschrijven. In de Brede school wordt een breed aanbod op het gebied van sport en cultuur 
aangeboden aan de kinderen. De kosten voor deze activiteiten worden zo laag 
mogelijk gehouden, zodat het voor veel kinderen mogelijk is om zich in te schrijven.  
De activiteitenkalender met de activiteiten van de brede school vindt u bij de 
voordeur op het prikbord, maar worden ook met de Weekbrief via Mijn Schoolinfo 
vanuit de directie naar de ouders verzonden. Het brede aanbod wordt verzorgd door 
medewerkers van de Schoor. De directeur van Letterland bespreekt in het brede 
school overleg de wensen voor de komende periode. Naam en wijze van 
communiceren met onze activiteitencoördinator vindt u in hoofdstuk 12. 

3.8. Andere activiteiten 

Enkele keren per jaar worden activiteiten georganiseerd op woensdagmiddagen, waar kinderen zich via school 
voor kunnen inschrijven: denk aan een voetbaltoernooi, een voorleeswedstrijd of een schaaktoernooi. Voor 
elke activiteit vragen we de kinderen of ze belangstelling hebben. Bij voldoende belangstelling en toestemming 
van de ouder(s)/verzorger(s) schrijven we ze voor zo'n toernooi of wedstrijd in. We vragen dan ook hulp van 
ouders om de kinderen te begeleiden en eventueel te vervoeren naar die activiteit. 
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4. Interne begeleidingsstructuur 

De school kent een interne begeleidingsstructuur waarbinnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 
een systematische en planmatige manier worden gevolgd en begeleid. Onze school hanteert een aanpak in de 
klas waarbij de leerlingen op basis van onderwijsbehoeften in kleinere groepen zijn ingedeeld. De leerkracht 
werkt bij alle basisvakken met drie subgroepen. Door deze manier van werken is het mogelijk om goed aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht deze manier van werken onvoldoende zijn voor uw 
kind, dan wordt de intern begeleider van de school betrokken. 

4.1. De werkwijze in de school  

Handelingsgericht werken (HGW) is in onze groepen leidend als het gaat om de begeleidingsstructuur. Over 
HGW heeft u kunnen lezen in een eerder hoofdstuk 2.4. In de klas betekent dit dat de leerkracht zich richt op 
concrete onderwijsdoelen (zowel leerdoelen als resultaten) en wat er nodig is om die doelen te bereiken. De 
centrale vraag is: Wat vraagt de leerling van mij als leerkracht of van ons als team? Welke benadering, aanpak, 
ondersteuning, instructie heeft het nodig zodat het leert wat ik als leerkracht heb gepland? We zoeken naar 
afstemming met ouders of behandelaars en de leerling. De leerkracht organiseert zijn lessen zo dat het 
mogelijk is op meerdere (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen in te spelen. Leerkrachten reflecteren 
op hun eigen werkconcept en ontwikkelen hun vaardigheden met elkaar. De directeur reflecteert samen met 
de interne begeleider op het schoolbeleid in relatie tot de missie en koers van hun school. Alles om het de 
leerkracht mogelijk te maken HGW te werken in de klas en het maximale te halen uit de capaciteiten van elke 
leerling. Ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of ouders hebben een plek binnen HGW: wat zijn 
hun vragen en wat hebben zij nodig om de leerling goed te kunnen begeleiden thuis of op school.  
 
Een groot voordeel van HGW is dat de leerkracht proactief werkt in plaats van reactief of remediërend. Bij 
reactief werken komen leerkrachten pas in actie als er al een achterstand is of sprake is van uitval of 
problemen. Bij proactief handelen wordt zoveel mogelijk voorspellend gewerkt door beredeneerde keuzen te 
maken en beschikbare informatie te benutten zodat geen achterstand of problemen ontstaan.  
 
Begeleiding in de groep en betrokkenheid IB (intern begeleider) 
De leerkracht is verantwoordelijk voor een gepast aanbod in de groep. De IB kan ondersteuning bieden indien 
gewenst. Mocht een leerling onvoldoende baat hebben bij de gedifferentieerde aanpak in de groep, dan 
betrekt de leerkracht de IB. U kunt ook als ouder de wens hebben dat de IB meekijkt. De IB zal vervolgens 
gericht observeren en de leerkracht adviseren over mogelijke aanpassingen. Deze worden genoteerd in een 
individueel handelingsplan (IHP) voor uw kind. Mochten deze aanpassingen niet leiden tot het gewenste effect 
en de afstemming op de behoeften van uw kind onvoldoende lukken, dan nodigen we u uit om mee te denken 
over oplossingen. Soms zal u als ouder thuis een passende aanpak hebben die we op school kunnen gebruiken. 
Maar het kan ook zo zijn dat wij en u samen tot onvoldoende oplossingen komen. We spreken nadrukkelijk niet 
in termen van problemen, maar van juiste aanpak. Het is immers onze taak om goed op uw kind af te 
stemmen. Wanneer er ondanks de inspanningen onvoldoende afstemming is, kan het soms nodig zijn de 
externe deskundige te betrekken. 
 
Begeleiding in de groep en betrokkenheid externe deskundige passend onderwijs 
De externe deskundige van het samenwerkingsverband Almere die aan onze school is verbonden, mogen wij 
inzetten wanneer wij handelingsgerichte adviezen willen voor de afstemming op uw kind. Deze deskundige is 
psycholoog en kan desgewenst observeren in de groep of een specifiek onderzoek verrichten. De IB legt u uit 
hoe de samenwerking met deze externe deskundige verloopt en vraagt u toestemming voor observatie of 
onderzoek. Soms schrikken ouders als ze horen dat de externe deskundige werkt voor Passend Onderwijs 
Almere. Zij associëren dit soms met overplaatsing naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. Dit is niet 
terecht. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is een orgaan dat door de schoolbesturen is 
samengesteld. POA heeft de taak scholen te adviseren voor de juiste wijze van afstemmen op leerlingen. In de 
regel geeft de deskundige de leerkracht, school en ouders advies over een goede aanpak en verdwijnt daarna 
uit beeld. In een enkel geval, ongeveer twee keer per jaar, zal de conclusie zijn dat wij als school onvoldoende 
in staat zijn af te stemmen op uw kind. In dat geval bent u al lang van tevoren op de hoogte gebracht en 
hebben er vele gesprekken plaatsgevonden. Samen met u kijken we dan welke school wel in staat is af te 
stemmen op uw kind. In de regel gebeurt dit in een prettige samenwerking en vinden we de passende plek 
voor uw kind.  
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Arrangement individuele leerlingen  
In sommige gevallen kunnen we vanuit de extra begeleidingsgelden een arrangement regelen voor uw kind. 
Het gaat dan om hulp bij het plannen buiten de groep, extra rekenbegeleiding bij dyscalculie of taalbegeleiding 
bij taalspraak problemen. Het arrangement kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden geboden, er is dan 
vrijwel altijd sprake van gediagnosticeerde kind kenmerken.  
 
Ontwikkelingsperspectief 
Wanneer uw kind moeite heeft met specifieke vakken, maar verder wel gewoon het aanbod kan volgen, is dat 
geen probleem. Wij kunnen vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor uw kind opstellen. Vaak 
gebeurt dit voor rekenen. Het OPP betekent dat uw kind voor rekenen een eigen programma volgt binnen de 
groep, zodat het voldoende leert van rekenen wat nodig is voor het vervolgonderwijs. Hierdoor lukt het 
leerlingen om gewoon de basisschool te doorlopen en niet gefrustreerd te raken omdat één vak minder goed 
lukt. Vaak is al vanaf groep 4 of 5 duidelijk dat een leerling ergens moeite mee heeft. Dit wordt regelmatig 
besproken met u. Zodra we besluiten met een OPP te starten wordt u hierbij betrokken. Het OPP mag slechts 
onder strikte voorwaarden worden opgesteld.  

4.2. Toetsen 

Wij nemen bij alle kinderen de methodetoetsen af om te zien of ze alles hebben geleerd van een bepaalde 
periode. Dit wordt vervolgens omgezet in een doelenlijst en de leerkracht vinkt per leerling af wat hij of zij al 
kan en wat nog niet. In de rapporten wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Daarnaast nemen we twee keer per jaar de Cito-toetsen af om onze resultaten af te kunnen zetten tegen die 
van andere scholen. Binnen onze school hechten wij niet meer waarde aan de Cito-toetsen dan aan de 
methodetoetsen. We vermelden de uitslagen van Cito-toetsen in termen van I t/m V en in termen van groei. 
Ieder kind moet per half jaar een bepaalde groei doormaken in vaardigheidsscore. Zolang de leerling deze groei 
doormaakt, verloopt de ontwikkeling van het kind naar wens. Soms is er een periode dat een leerling minder 
groeit of zelfs even stilstaat. Dit bespreken we bij de rapportbespreking. In de groepsbespreking met de IB 
wordt vervolgens bepaald wat de leerkracht de komende periode met uw kind gaat doen om weer groei te 
realiseren. Bij de rapportbespreking krijgt u een uitdraai met de grafieken van de Cito-toetsen. Zo kunt u zelf 
zien of uw kind is gegroeid en hoeveel.  
Met de leerlingen bespreken we of ze zijn gegroeid en hoeveel. Ook worden er nieuwe doelen gesteld. Door 
deze manier van werken nemen we de druk weg bij leerlingen ten aanzien van Cito en doen we meer recht aan 
de dagelijkse gang van zaken in de klas.  
 
Voor het volgen van de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we het programma SCOL 
(sociale competentie observatielijst). 

4.3. Overgang naar volgende groep, versnellen en doubleren  

Als een kind ongeveer twee jaar basisonderwijs in de kleutergroepen heeft gevolgd, kan het in principe aan het 
begin van het nieuwe schooljaar naar groep 3. Wij kijken bij elk kind, ongeacht de maand waarin het geboren 
is, of het kind toe is aan groep 3. Is dit niet het geval, dan blijft het kind nog een jaar in de kleutergroep. De 
beslissing van de school is hierbij leidend. Ook als kleuters zich sneller ontwikkelen zullen we daar in het 
aanbod rekening mee houden. We spreken bij kleuters niet van doubleren, maar van kleuterverlenging. Over 
het algemeen zullen we u vanaf februari informeren als we twijfelen over een overgang naar groep 3. Tussen 
februari en mei werken we vervolgens extra met uw kind aan bepaalde doelen die nog behaald zouden moeten 
worden. In juni beslissen we definitief of uw kind overgaat naar groep 3 of dat we besluiten tot een 
kleuterverlenging. Over het algemeen zijn ouders en school het eens wanneer een kleuterverlenging nodig is.   
 
Wij zijn zeer terughoudend in het laten doubleren van leerlingen na groep 3. De reden hiervan is dat doubleren 
nauwelijks effect blijkt te hebben op de uiteindelijke uitstroom van leerlingen. Daarnaast moet aannemelijk zijn 
dat de doublure ertoe leidt dat het kind achterstanden bij een doublure kan wegwerken en dat deze 
achterstanden in een volgende groep niet opnieuw ontstaan. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling kan een 
doublure in de lagere groepen (1, 2 of 3) soms zinvol zijn en een meerwaarde hebben. Een doublure wordt 
altijd van tevoren met u besproken en er wordt een plan gemaakt voor uw kind zodat er gewerkt wordt aan de 
onderdelen waarvoor de doublure nodig was.  
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Soms gaan kinderen sneller door de leerstof heen dan andere leerlingen. Op onze school is er een aanbod voor 
leerlingen die meer aan kunnen dan de gemiddelde leerling of die uitdaging nodig hebben in hun werk. We 
maken gebruik van het Talentenlab van het Samenwerkingsverband voor leerlingen met een bovengemiddeld 
IQ of bepaalde denkcapaciteiten. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Passend 
Onderwijs Almere. We kiezen liever niet voor versnellen na groep 3, omdat gebleken is dat er veel schooluitval 
is onder meerpresteerders die op de basisschool een klas hebben mogen overslaan. Ook levert dit vaak 
moeilijkheden op in de sociale omgang met anderen en het welbevinden van de leerling.  

4.4. Rapport en oudergesprekken 

Alle kinderen krijgen twee keer per jaar digitaal een rapport (februari en juni/juli). Hierin staan de vorderingen 
van uw kind. Het rapport is voor u geschreven en zo reëel mogelijk opgesteld. Wij vinden het heel belangrijk 
dat er altijd een gesprek plaatsvindt tussen de leerkrachten en u over dit verslag. Vanaf groep 5 mag ook de 
leerling bij het rapportgesprek aanwezig zijn. Daarnaast is er in oktober/november een gespreksmoment 
waarbij u als ouder(s)verzorger(s) langs kunt komen voor een gesprek met de leerkracht. Wij vinden het 
wenselijk om bij nieuwe leerlingen na ongeveer één maand onderwijs een kort gesprek met u te plannen over 
hoe het met uw kind gaat op zijn/haar nieuwe school; dit gesprek wordt gepland direct na schooltijd. Wij 
rekenen erop dat als u vragen en/of opmerkingen heeft over de vorderingen van uw kind, dat u dan contact 
opneemt met de groepsleerkracht of met de intern begeleider. Ook wij zullen, indien noodzakelijk, tussentijds 
contact met u opnemen. 
Naast deze gesprekken is er aan het begin van het schooljaar een omgekeerd 10-minuten-gesprek. Tijdens dit 
gesprek, op vrijwillige basis, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) met de (nieuwe) leerkracht uw eigen informatie 
over uw kind delen. Op deze manier krijgt de leerkracht naast de informatie van de vorige leerkracht extra 
inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Deze waardevolle informatie bevordert de samenwerking tussen 
leerling/leerkracht/ouder/verzorger.  

4.5. Leerlingvolgsysteem en dossiers 

De intern begeleider spreekt vijf keer per jaar de groep door met de groepsleerkracht om de voortgang te 
volgen en de leerkracht te ondersteunen in het opstellen en evalueren van de groepsplannen. Dit zijn de 
plannen waarin de leerkracht beschrijft hoe zij op alle leerlingen in de groep per vak afstemt. De leerkrachten 
houden de vorderingen van de leerlingen bij in het digitale leerlingvolgsysteem. Een kort verslag van 
oudergesprekken wordt voor alle kinderen bijgehouden, evenals bijzonderheden en incidenten, als die zich 
voordoen. 
  
Van elk kind dat extra begeleiding nodig heeft wordt een handelingsplan opgesteld en bijgehouden in het 
digitale leerlingvolgsysteem. De intern begeleider kijkt bij deze leerlingen altijd met de leerkracht mee. Bij de 
overgang naar een andere leerkracht wordt informatie overgedragen.  
U als ouder(s)/verzorger(s) speelt een belangrijke rol. Zodra een leerkracht signaleert dat er iets stagneert in de 
ontwikkeling of begeleiding van uw kind wordt er een afspraak gemaakt. Het kan ook zo zijn dat u signaleert 
dat er iets ontbreekt of niet naar wens verloopt. We verwachten dan dat u een afspraak met de leerkracht 
maakt en horen graag of de IB hierbij aanwezig dient te zijn.  Hier wordt een verslag van gemaakt en afspraken 
worden vastgelegd. U wordt daarna door de leerkracht en/of de intern begeleider op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen en indien mogelijk betrokken bij de hulp. U heeft recht op inzage in het dossier van uw kind. 
Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met de intern begeleider of directie. 

4.6. Samenwerking met overige ondersteunende instanties 

Letterland werkt samen met verschillende instanties. Hierbij valt te denken aan leerplicht, 
schoolmaatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige en schoolarts van JGZ Almere, Wijkteam Literatuurwijk 
etc. De intern begeleider van Letterland is verantwoordelijk voor de zorgleerlingen op school. Zij is onderdeel 
van het ZorgAdviesTeam (ZAT), samen met o.a. de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker.  
 

4.7. Passend onderwijs 

Eerder schreven we al over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. In dit hoofdstuk iets meer 
informatie. Alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werken samen in een 
samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Almere. Binnen deze stichting werken de besturen samen. Deze besturen hebben gezamenlijk meer dan tachtig 
basisscholen en vier “speciale scholen voor basisonderwijs” onder zich. Het doel van dit samenwerkings-
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verband is het realiseren van een samenhangend geheel van voorzieningen, zodat de kinderen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Vanzelfsprekend stellen we als basisschool alles in 
het werk om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer wij denken dat wij daar advies bij nodig 
hebben, vragen we de externe deskundige van het Samenwerkingsverband om met ons mee te kijken.  
 
 
Zorgplicht  
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben volgens de wet Passend Onderwijs zorgplicht. Dit 
betekent dat zij de plicht hebben elke leerling een passende onderwijsplek te bieden of zorg te dragen voor 
een passende plek elders. Het liefst op een reguliere school. En als dat niet mogelijk is, op een school voor 
speciaal (basis) onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun 
keuze. Lees meer over de zorgplicht op de website van Passend Onderwijs Almere door op deze link te klikken 
www.passendonderwijs-almere.nl . Hieronder de verschillende stappen die van belang zijn bij de aanmelding. 
 

 Ouders melden hun kind uiterlijk 10 weken voor de startdatum schriftelijk aan bij de school. Het is van 
belang dat ouders bij de aanmelding aangeven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft in 
het basisonderwijs. 

 De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te 
brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden.  

 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden 
ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de school in overleg 
met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek gezocht. Gedurende deze periode volgt het kind 
nog onderwijs op de school van herkomst. 

 Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs besproken in het 
Ondersteuningsteam. In het speciaal onderwijs worden alle leerlingen besproken in de Commissie voor 
de Begeleiding (CvB). Natuurlijk informeert uw school u wat daar besproken is.   

 Leerlingen die aangemeld worden bij het speciaal (basis) onderwijs hebben een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Sinds 1 augustus 2014 kan een TLV aangevraagd worden door de 
school bij Passend onderwijs Almere.  

Bij tussentijdse instroom (alleen onder strikte voorwaarden mogelijk of verhuizing naar Almere) gelden 
dezelfde stappen.  

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
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5. Externe begeleidingsstructuur  

De externe begeleidingsstructuur wordt gecoördineerd door de intern begeleider (IB). Wanneer u gebruik wilt 
maken van de diensten van één van de externe partners, kunt u dit doen door contact op te nemen met de IB.  
 

5.1. De extern deskundige  vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) 

De school kan voor een aantal uren per jaar gebruik maken van de inzet van een adviseur (psycholoog of 
orthopedagoog) vanuit het samenwerkingsverband. Deze adviseur voert op vraag van de intern begeleider en 
leerkracht observaties en onderzoeken uit. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen in overleg met en na 
toestemming van u als ouder. In de meeste gevallen gaat het om observaties met de vraag hoe we uw kind het 
beste kunnen begeleiden in de klas of een onderzoek naar de leercapaciteiten en leerstijl van uw kind. Deze 
onderzoeken en observaties staan altijd in het teken van een juiste aanpak in de klas. De terugkoppeling van de 
observatie of het onderzoek gebeurt in bijzijn van ouders en IB. In veel gevallen levert het onderzoek of de 
observatie concrete handvatten op die de leerkracht in de klas kan toepassen. Mocht er meer nodig zijn om uw 
kind goed te kunnen begeleiden dan bespreken we dit met u. 

 

5.2. De schoolarts, jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als 
psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 7 
als bij de oudste kleuters (groep 2) voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief 
Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van 
deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk 
als psychosociaal) van uw kind.  
Ouder(s)/verzorger(s)/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen 
over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, 
gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). Voor de bereikbaarheid van de GGD verwijzen we 
u naar hoofdstuk 9 in deze schoolgids.  
 
De schoolmaatschappelijk werker kan u ondersteunen bij het aanvragen van hulp bij het wijkteam, bij 
financiële problemen of het aanvragen van het Jeugd cultuurfonds of Jeugd sportfonds. De 
schoolmaatschappelijk werker deelt niet alles met de school, alleen die dingen die van belang zijn voor de 
begeleiding van uw kind. Dit gebeurt in overleg met u.  
 

5.3. Logopedie/De Praatmaatgroep 

Samantha Kommerkamp – Geurken verzorgt, namens de Praatmaatgroep de logopedische zorg op Letterland. 
Wanneer u als ouder/verzorger vragen heeft rondom logopedie, of wanneer er vragen zijn rondom een kind, 
kunt u ons benaderen voor advies, onderzoek of logopedische behandeling (indien nodig). De Praatmaatgroep 
heeft contracten met alle verzekeraars in Nederland. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 
Samantha’s werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 
Haar contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids. 
 

5.4. ESAR 

Alle Almeerse scholen doen mee aan ESAR. ESAR is het Elektronisch Registratiesysteem Almeerse Risico-
jongeren. Wanneer we ons als school zorgen maken over een leerling hebben we afgesproken dat te 
registreren in ESAR. Naam, geboortedatum en geslacht van de leerling worden dan ingevoerd in het 
internetprogramma en wanneer een andere professional hetzelfde kind registreert ontstaat een match en start 
de samenwerking tussen deze professionals om te overleggen over het kind. Hierdoor kan sneller en beter hulp 
geboden indien nodig. Op https://www.jgzalmere.nl/over-ons/esar vindt u meer informatie over ESAR. We 
lichten u als ouders in wanneer we uw kind in ESAR registreren. 
 

https://www.jgzalmere.nl/over-ons/esar
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5.5. Wijkteam 

Wanneer u een vraag heeft over zorg en ondersteuning, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of opvoeden/ 
opgroeien, dan kunt u ook terecht bij het wijkteam in de Literatuurwijk. Het wijkteam zoekt samen met u naar 
een passende oplossing. Voor het krijgen van contact met het wijkteam of voor meer informatie kijk op: 
https://wijkteams.almere.nl/wijkteams/literatuurwijk. Vindt u het lastig om zelf de stap te zetten naar het 
wijkteam omdat de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk is of om andere redenen, dan kunt u dit ook samen 
met of via de schoolmaatschappelijk werker doen. De intern begeleider van de school kan een afspraak voor u 
maken met de schoolmaatschappelijk werker. 
 

https://wijkteams.almere.nl/wijkteams/literatuurwijk
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6. Aanbod 

6.1. Aanbod in de onderbouw  

In de kleutergroepen (groepen 1 en 2) wordt op speelse, maar systematische wijze 
gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de methode ‘Onderbouwd’. Per jaar staan er thema’s centraal. We streven ernaar 
om hierbij het onderdeel “spel” veel aandacht te geven. Door de kinderen binnen een 
spel veel met elkaar te laten praten, ontwikkelen ze zich. De leerkrachten gebruiken 
daarbij een systeem wat wij de “Leerlijnen” noemen. Dit is een uitgewerkte lijst per 
ontwikkelingsgebied waarbij de ontwikkeling van de kinderen op leeftijd in kleine stappen is omschreven. Aan 
de hand van deze lijst kan de leerkracht binnen de thema’s de opdrachten zo structureren dat er voor de 
kleuters een constante prikkel is om zich te ontwikkelen. 
  
Ontwikkelingsgebieden voor kleuters zijn: 
* de spelontwikkeling en motivatie 
* het oefenen van de grove en de fijne motoriek 
* het ontwikkelen van de visuele en auditieve waarneming 
* het omgaan met hoeveelheden  
* de spraakontwikkeling en taalvorming 
* de ruimtelijke- en tijdsoriëntatie 
* het bevorderen van de creativiteit 
* het ontwikkelen van de zelfbeleving, het zelfbesef, de zelfstandigheid en relaties 

 
 

In de groepen 3 en 4 wordt het programma van het voorgaande schooljaar voortgezet. Het aanbieden van de 
leerstof is echter minder thematisch. Per leerjaar wordt een vast programma, de basisstof, aangeboden 
volgens moderne methodes. In groep 3 wordt begonnen met het leren lezen volgens een vaste structuur. 
Kinderen die al kunnen lezen en schrijven, kunnen verder in het programma instappen. Als de kinderen 
eenmaal de basis van het lezen beheersen, beginnen zij met voortgezet technisch lezen. In groep 4 komt ook 
begrijpend lezen erbij. De methodes bevatten allemaal de basisstof. Ze bieden echter ook lesstof voor kinderen 
die wat meer moeite hebben en voor kinderen die iets meer aan kunnen. De lesstof is gevarieerd en biedt 
verschillende manieren om de stof te verwerken. In groep 3 en 4 blijft het onderwijs in geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur vooral een samen verkennen van deze onderwerpen. 

6.2. Aanbod in de bovenbouw. 

In de groepen 5 t/m 8 worden er voor de vakken rekenen, taal, begrijpend (en studerend) lezen en schrijven 
dezelfde methodes gebruikt als in de groepen 3/4. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn geen 
thematische vakken, maar worden ook aan de hand van methodes aangeboden. Het voortgezet technisch 
lezen gaat verder, maar als uw kind het eindniveau heeft bereikt, wordt het niet meer periodiek getoetst. Over 
toetsen kunt u meer lezen in hoofdstuk 4.2. 
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6.3. Gebruikte methodes 

Technisch lezen:  groep 3   Veilig Leren Lezen  
   groep 4 t/m 7 Estafette  
Taal/spelling:  kleuters  Onderbouwd pluspakket 
   groep 4 t/m 8 Taal in Beeld en Spelling in Beeld  
Rekenen:  kleuters  Onderbouwd pluspakket 
   groep 3 t/m 8 Pluspunt (aangevuld met: “Met sprongen vooruit”) 
Begrijpend lezen:  groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL 
Wereldoriëntatie: kleuters  Wijzneus 
   groep 3 en 4 W.O.-wijzer 
   groep 5 t/m 8 Naut (natuur), Meander (aardrijkskunde), Brandaan (geschiedenis) 

Studievaardigheden; groep 5 t/m 8 Blits 
Schrijven:  kleuters t/m 8 Pennenstreken (nieuwste versie)    
Verkeer:   kleuters t/m 8 Wijzer door het verkeer 
Engels;   kleuters t/m 8 Take it easy 
 
 

6.4. Bewegingsonderwijs 

In de kleutergroepen zijn er meerdere beweegmomenten per dag. Deze beweegmomenten kunnen buiten op 
het kleuterplein plaatsvinden, maar ook in de speelzaal. 
 
De groepen 3 t/m 8 hebben elke week gymnastiek. Voor deze groepen heeft Letterland geen "eigen" gymzaal. 
De kinderen gymmen dichtbij op een prima locatie (tegenover de supermarkt in de wijk). De groepen 3 t/m 8 
gymmen in twee keer 40 minuten in de gymnastiekzaal. Groep 1/2 heeft op dinsdagmiddag gym van de 
vakleerkracht in de speelzaal in ons schoolgebouw. 
Indien de groepen starten of eindigen in de gymzaal dan brengt u uw zoon/dochter daar rechtstreeks naar toe 
of haalt hem/haar daar op. In de meeste gevallen zal groep 7 of 8 als laatste groep op de dag gym hebben. 
Deze kinderen mogen vaak al zelfstandig naar huis en zo niet dan haalt de ouder het kind daar op. Eén keer per 
jaar is er een sportdag. Alle kinderen moeten gymkleding waaronder gymschoenen meenemen naar de 
les(sen). Wij stimuleren de kinderen om te douchen of om zich in ieder geval te wassen na de gymles. Hiervoor 
heeft uw kind een handdoek nodig en wellicht een washandje! Waardevolle spullen 
(ringen/oorbellen/kettingen etc.) kunnen tijdens de gymles niet gedragen worden. Het is handig om uw kind op 
de gymdag geen waardevolle spullen te laten dragen en/of mee te laten nemen. 

6.5. Expressie 

Muziek, tekenen, handvaardigheid en drama hebben allemaal hun plaats in ons programma. Deze onderdelen 
worden door de groepsleerkrachten zelf gegeven. We maken gebruik van het aanbod van Collage (dit is een 
stadsbrede organisatie van culturele en expressieve activiteiten) en van het aanbod van Stad en Natuur. Op 
Letterland werken we samen met “KIDD” (Kunst is Dichterbij dan je Denkt). Dit is een doorlopende leerlijn 
kunst en cultuur voor het basisonderwijs in Almere. Deze leerlijn brengt leerlingen op een creatieve manier 
dichterbij kunst en cultuur uit de eigen omgeving. Leerlingen ervaren dat ze 
opgroeien tussen bijzondere kunstwerken en bodemschatten, in een stad met een 
hart dat ontworpen is door wereldberoemde architecten, op een uniek stuk land, 
dat door mensen is drooggemaakt. In de kunstlessen worden ze gestimuleerd om 
vanuit de eigen omgeving creatief te worden en via theater en beeldende kunst te 
reflecteren op kunst en cultuur uit Almere. Zo groeien ze langzaam op tot jonge, 
cultuurwijze Almeerders.   

6.6. Projecten 

Minimaal 2 keer per jaar organiseren wij een groter project, waarvan één project het 
Kinderboekenweekproject is. Zo'n project duurt meestal twee weken. Alle groepen werken dan aan hetzelfde 
thema op hun eigen niveau. Een project wordt gezamenlijk afgesloten. Soms met een tentoonstellingsavond, 
soms op een andere wijze. In schooljaar 2020-2021 zullen twee grote schoolprojecten uitgewerkt worden. 
 



 
 

 
21 

 

6.7. Feesten en bijzondere dagen 

We vieren o.a. het sinterklaasfeest en organiseren activiteiten rond  kerst met respect voor een ieders 
overtuiging. De groepen hebben één dag per jaar een sportdag en een schoolreisje of -feest en groep 8 gaat op 
kamp. Daarnaast heeft elke klas nog één of twee excursies per jaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen 
met heel veel plezier naar school gaan. Daarom willen we ze graag zo nu en dan extra verrassen met leuke 
activiteiten waar vaak een leerdoel achter zit. Aan het eind van ieder schooljaar nemen de groepen 8 de 
eindmusical voor hun rekening. U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar de uitvoering 
van uw kind. Bij het organiseren van de sportdagen en excursies kunnen we vaak veel hulp van ouders/ 
verzorgers gebruiken. Het kan voorkomen dat we ouder(s)/verzorger(s)s vragen om hun zoon/dochter op een 
andere locatie af te zetten en op te halen, bijvoorbeeld bij een sportdag. U wordt daarover dan minimaal een 
week van tevoren geïnformeerd. 

6.8. Engelse les op Letterland. 

De Engelse taal komt u eigenlijk in twee onderdelen van de onderwijsvisie en organisatie van Letterland tegen, 
namelijk in het vroegtijdig versterkt taalonderwijs (op de Nederlandstalige afdeling van Letterland) en uiteraard 
op de internationale afdeling op onze school (de IPS). 
 
Vroegtijdig versterkt taalonderwijs. 
Letterland is een school met “Vroegtijdig, versterkt taalonderwijs” waarbij 
gekozen is voor de Engelse taal. Dit houdt in dat wij vanaf de kleutergroepen 
Engelse les geven. Deze keuze is gemaakt omdat wij het in het huidige digitale 
tijdperk noodzakelijk vinden dat de kinderen het Engels zo snel mogelijk leren. Het 
is niet moeilijk om het de kinderen aan te leren, maar je moet het wel goed en 
gestructureerd doen. De lessen worden (per week 30/45 minuten) in alle klassen 

gegeven. Het is niet onze bedoeling om op onze school lessen zoals 
aardrijkskunde en geschiedenis in de Engelse taal te geven; wel willen 
we bereiken dat de kinderen in groep 8 in het Engels kunnen lezen en 
schrijven, zodat hun instap in het voortgezet onderwijs op dit onderdeel 
makkelijker is. Eventueel is een vervolgstap in het voortgezet onderwijs 
naar tweetalig onderwijs op de Meergronden mogelijk.  
Op Letterland nemen alle kinderen van groep 8 deel aan het Anglia-
examen. Dit is een methode-onafhankelijke toets waarbij de kinderen 
een internationaal erkend diploma ontvangen. De afname van deze toets 

vindt plaats op verschillende niveaus, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Onze leerlingen scoren 
bijna allemaal op een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau einde eerste jaar voortgezet onderwijs.  

6.9. Actief burgerschap 

Volgens de wet die aangeeft ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen, is het ook 
een taak van de school om kinderen op te voeden tot respectvolle en zorgzame burgers:  
verantwoordelijke burgers die weten hoe een democratie werkt en daaraan een waardevolle bijdrage willen 
leveren. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie betreft de deelname van burgers 
ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, in de vorm van participatie, deelname aan 
de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse 
cultuur. Voorbeelden van activiteiten op Letterland zijn de initiatieven en samenwerkingsactiviteiten die 
voortkomen uit de samenwerking met de Brede School en de Wijk, deelname aan Kinderpostzegelactie in de 
bovenbouw en de activiteiten vanuit de lessen uit onze methode Kwink. 
 
Wij willen een school zijn waar ieder kind met veel plezier naar toe gaat en waar onderling respect met 
betrekking tot zowel kinderen als volwassenen heel vanzelfsprekend is en wordt nageleefd. 

6.10. Huiswerk en weektaak 

We streven ernaar zo weinig mogelijk huiswerk mee te geven. Kinderen die uit school 
komen, moeten (buiten) kunnen spelen, met hun vriendjes/vriendinnetjes bezig zijn en 
hun energie kwijt kunnen. Huiswerk kan thuis tot strijd leiden en dat is niet de bedoeling. 
Toch vinden veel kinderen (en ouders) het vaak fijn om af en toe wat huiswerk mee te 
krijgen. Bijvoorbeeld de leerstof voor een toets van Brandaan (geschiedenis) of Meander 
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(aardrijkskunde), de woordjes voor een taaltoets, de spellingregels van een bepaalde categorie of een bepaald 
onderwerp van rekenen dat nog wat extra aandacht nodig heeft (zoals het oefenen van de tafels). Op school is 
er binnen de weektaak ook de mogelijkheid voor het leren voor een toets of extra oefenen van een bepaalde 
lesstof.  

Het kan geen kwaad met uw kind(eren) om schoolse zaken te oefenen, echter houdt dit vooral kort en gezellig. 
Op school zijn kinderen de hele dag al hard aan het werk. Even samen een boek lezen, de tekst van een 
informatieboek doornemen, tafels oefenen of woordjes schrijven is niets mis mee, maar ook samen eten, 
samen (buiten) spelen, samen een spelletje en op tijd in bed liggen, zijn heel belangrijk. 

Om de leerlingen zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk te maken voor hun werk, werken we op school met  
weektaken in de klas. Binnen deze weektaak is er ruimte om de taken af te stemmen op het niveau en de 
interesses van de leerlingen. Ook kunnen wij op deze wijze alle leerlingen begeleiden om hun zelfsturing en 
zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. De weektaak is een belangrijk middel voor het vergroten van de eigen 
bijdrage van de leerling aan zijn of haar eigen leerproces. In de weektaak zit werk dat gemaakt moet worden en 
waar instructie over gegeven wordt, maar kinderen kunnen hun weektaak ook aanvullen met meer uitdagend 
en/of ander passend werk. Uiteraard stellen we eisen aan de weektaak. Het is niet vrijblijvend en het werk 
moet af; om dit te laten lukken moeten de kinderen dus zelf leren plannen gedurende de week! 

Boekbesprekingen, nieuwskringen en verslagen kunnen worden voorbereid in de klas (dit zal worden ingepland 
in de weektaak), maar kan ook thuis voorbereid worden.  

Wanneer wij merken dat leerlingen hun werk uit blijven stellen en ondanks aanmoediging tot te weinig werk 
komen, kan het zijn dat we een kind het niet afgekregen werk op vrijdag meegeven. We verwachten dat uw 
kind het werk op maandag inlevert. Wanneer dit vaker gebeuren moet, kijken we of we wellicht andere 
aanpassingen moeten doen, zodat het kind het werk wel af krijgt.  

Mochten er speciale omstandigheden zijn die nodig maken dat uw kind extra huiswerk krijgt, naast het 
huiswerk dat de hele groep af en toe krijgt, dan zal de leerkracht dit altijd overleggen met de ouders. 

 

6.11. Traktaties en eten op Letterland - Letterland gezonde school 

Tussendoortjes en trakteren op school. 
Samen met onze partners van de brede school en Kinderstralen willen wij bijdragen aan een gezonde leefstijl 
van kinderen. Binnen een gezonde leefstijl horen o.a. sporten en gezonde voeding. Wij vragen van u als 
ouders/verzorgers dan ook samenwerking aangaande het trakteren en het eten en drinken in de pauzes. 
Het is een keuze van ouders/verzorgers wat zij hun kinderen te eten geven, maar uw kind maakt deel uit van 
een klas waar schoolafspraken voor zijn opgesteld. Er zijn dus grenzen in wat kinderen mee mogen nemen. 
Wij hebben in samenspraak met de ouders van MR en activiteitencommissie een richtlijn opgesteld voor 
traktaties en het eten tijdens de fruit- en lunchpauze. 
 
Afspraken ochtendpauze: 

 Van maandag tot en met donderdag mogen de kinderen in de fruit- en lunchpauze fruit, groente en 
hartige dingen meenemen. 

 Iedere vrijdag van de maand is onze “koekdag”. Dan mogen de kinderen in de ochtendpauze een 
koek(je) meenemen. Dit mogen koekjes zijn als bijvoorbeeld een volkoren biscuitje, een plakje 
ontbijtkoek, een Liga of Evergreen. Grote, gesuikerde koeken mogen niet meegenomen worden. 

 
Geschikt voor de beide pauzes vinden wij bijvoorbeeld: 

 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim, mandarijn. 

 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijsjes 

 Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood, rijstwafel, cracker of mueslibol met 
gezond, hartig beleg. 

 Stukje worst of kaas 

 Zoute popcorn, soepstengels, zoute krakelingen. 
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Drinken 
In veel drinken voor kinderen, zoals Wicky, frisdranken, yoghurtdrankjes etc. zit erg veel suiker. Dus geef dit 
liever niet mee! Beter is het om water te drinken; het is altijd bij de hand, voordelig, levert geen calorieën op 
en het is niet slecht voor het gebit. Op school mogen kinderen altijd water drinken als ze dat willen. Een flesje 
hiervoor meenemen is een goed idee. Koolzuurhoudende frisdranken, sport-  en energiedranken zijn niet 
toegestaan.  
 
Trakteren 
Kinderen krijgen per jaar al gauw 30 traktaties! Jarig zijn is een feest!  
Maar bedenk dat een traktatie een extraatje is. Een traktatie hoeft niet groot te zijn en moet ook niet al te veel 
calorieën bevatten. Vooral in de onderbouw is een traktatie al gauw een hele maaltijd. We vragen u om de 
traktatie klein te houden. Het hoeft natuurlijk ook niet altijd wat eetbaars te zijn. Een klein cadeautje kan ook. 
 
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld: 

 Groente of fruit in een leuk jasje 

 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën en/of suikers bevatten, zoals een rozijndoosje 
of ander gedroogd fruit, een handje naturel popcorn, soepstengel, zoute krakelingen, kleine 
krentenbolletjes of andere kleine broodjes. 

 Kaas en worst (aan een spies bijv.) 

 Bladerdeeg of croissantdeeg met een hartige vulling. 

 Een klein cadeautje (bellenblaas, pen/potlood, stuiterbal of ballon). 

 Is uw kind in de zomermaanden jarig, dan is het prima als uw kind een waterijsje (raketje, Festini, 
dubbellikker) uitdeelt.  
 

De kinderen mogen de leerkrachten in hun unit en de directie en IB langs met een verjaardagskaart. Wij 
verzoeken de ouders/verzorgers uitdrukkelijk geen aparte traktatie voor de leerkrachten mee te geven! 
 
Het goede voorbeeld 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus ons schoolteam zal het goede voorbeeld geven! Het zou gek zijn als de 
leerkrachten een snoepreep nemen als pauzehap, terwijl de kinderen een stuk fruit eten.  
Uiteraard is er ook bij schoolfeesten, kamp en schoolreisjes aandacht voor gezonde voeding en wordt er 
uitgegaan van de hierboven geschreven richtlijnen. Op kamp en tijdens schoolreisjes zal de school een 
tussendoortje verzorgen, dus geeft u uw kinderen geen snoep mee tijdens deze dagen!  
Feesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst zijn uitzonderingsdagen en binnen de tradities mag er bij de 
geboorte van een broertje of zusje beschuit met muisjes worden uitgedeeld. 
 
Toezicht op beleid 
Als kinderen regelmatig eten of drinken bij zich hebben dat niet toegestaan is, gaat de leerkracht in gesprek 
met de ouders om te bespreken wat hiervan de reden is en samen te zoeken naar oplossingen. Mocht u 
twijfelen of een tussendoortje en-of traktatie wel of niet is toegestaan neem voortijdig even contact op met de 
leerkracht, zodat teleurstellingen kunnen worden voorkomen!  
 
Originele en feestelijke ideeën voor de pauze, lunch, drinken en traktaties: 
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren 
http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

http://www.gezondtrakteren.nl/ 
https://groentefruit.milieucentraal.nl 

 
Regels op Letterland 
Algemene gezondheid en veiligheid: 

 In verband met cara en allergieën zijn dieren niet toegestaan in de school. 

 In en rond het schoolgebouw mag niet worden gerookt.  

 In het belang van de veiligheid (identificatie) en een goede communicatie worden gezichtsbedekkende 
kleding en/of – accessoires niet toegestaan binnen school. Dit geldt voor alle aanwezigen.  

 Hetzelfde geldt ook voor kleding en/of accessoires die het zicht deels ontnemen of oogcontact 
belemmeren zoals capuchons en petten. 

 Indien we van mening zijn dat kleding aanstootgevend is, zullen we daarover in gesprek gaan met kind 
en ouder(s)/verzorger(s). 

http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://groentefruit.milieucentraal.nl/
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 Ouder(s)/verzorger(s)s die kinderen komen brengen mogen mee naar binnen om hun zoon/dochter in 
de klas te brengen; ouder(s)/verzorger(s) die kinderen komen halen blijven buiten wachten tot de 
kinderen naar buiten komen. 

 Kinderen die op de fiets komen (alleen van buiten de directe omgeving) moeten hun fiets in de 
fietsenrekken plaatsen. Hier is geen toezicht op en de school is ook niet verantwoordelijk voor evt. 
schade. Onder schooltijd mogen er geen kinderen bij of op de fietsen zitten/spelen. 
 
 

Foto en video-opnamen / privacy: 

 In verband met de veiligheid en de privacy van onze leerlingen en teamleden is het zonder 
medeweten en de expliciete toestemming van de leerkracht en directie niet geoorloofd om 
video-opnames te maken in de klassen en in/rondom het schoolgebouw. 

 Het maken van foto’s tijdens evenementen is toegestaan mits deze niet worden gepubliceerd 
op publiekelijk toegankelijke websites zonder toestemming van de directie.  

 Het kan voorkomen dat in school opnames worden gemaakt voor observatie- en/of 
begeleidings-doeleinden. Het gebruik van deze opnamen zal zich beperken tot school. Indien 
de school deze opnames wil gebruiken voor doeleinden buiten de school dan wordt vooraf uw 
toestemming hiervoor gevraagd. 

 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan aan ouders/verzorgers en/of kinderen 
om filmpjes of foto’s van schoolactiviteiten (bijvoorbeeld de musical van groep 8, schoolreisjes, 
sportdagen, feesten, groepsactiviteiten etc.) te plaatsen op sites zoals Youtube, Facebook etc.  

 Op “MijnSchoolinfo” vindt u op de groepspagina’s per groep diverse fotoalbums met hierin foto’s van 
verschillende activiteiten. Deze foto’s staan in een beveiligde omgeving en kunt u alleen als ouder zien.  

 Leerlingen mogen hun mobiele telefoons op school niet gebruiken, ook niet tijdens pauzes en/of 
overblijf. We beseffen dat een mobiele telefoon “van deze tijd is”, maar tegelijkertijd willen we niet dat 
de kinderen hiermee spelen of gebruiken in de school. Mocht de tijd komen dat we de mobiele telefoon 
als leermiddel kunnen gaan inzetten, dan zullen we ons beleid daarin aanpassen. Vooralsnog geldt: de 
mobiele telefoon van uw kind is uit als hij/zij de voordeur van de school binnenloopt. Wist u dat wij 
overdag prima te bereiken zijn voor calamiteiten (036-5360566)! 

 
Gebruik van materialen: 

 Kinderen in de groepen 3 en 4 (deel van het jaar) schrijven met een potlood. 

 Kinderen in de groepen 5, 6, 7 schrijven met een vulpen; de leerkracht bepaalt of ze daar aan toe zijn. 

 In de groepen 3/4/5/6/7 schrijven de kinderen methodisch zoals wij dat hen aanleren. 

 Kinderen in groep 8 mogen kiezen uit een vulpen of een rollerpen en zij zijn vrij in hun handschrift; 
uiteraard moet het wel goed leesbaar zijn. 

 De school verstrekt potloden, een vulpen en evt. een rollerpen aan de kinderen. Gewone slijtage van 
deze materialen worden door de school vergoed/vervangen. Indien uw kind moedwillig iets kapot 
maakt, dan zullen we dit met uw kind bespreken en vragen we u de nieuwe pen of potlood te 
vergoeden. We adviseren ouders de kinderen hiervoor een taak thuis te laten uitvoeren zodat het kind 
de eigen gemaakte schade kan betalen. Alle leerlingen zijn verplicht te schrijven met de schoolpen vanaf 
de tweede helft van groep 4.  

 Tafels en werkplekken houden we “prikkelarm”. Op de tafels liggen alleen functionele materialen. Dit 
betekent geen etuis meer (gr. 3 t/m 6) en geen waterflessen op de tafels. Groep 7 en 8 mogen wel een 
etui hebben met stiften en/of gelpennen waarbij we met hen afspreken hoe ze daar goed mee overweg 
kunnen en mogen gaan. 

 
Verzekeringen en aansprakelijkheid:  

 Alle kinderen op Letterland zijn via een schoolverzekering gedekt voor ziektekosten die onder schooltijd 
veroorzaakt zijn. Materiële zaken zoals brillen, kleding en fietsen zijn niet verzekerd.  

 We raden u aan om een WA verzekering voor uw kind af te sluiten. Indien een ander schade oploopt 
door uw kind (al of niet opzettelijk) en de school had dit redelijkerwijs niet kunnen voorkomen, dan 
zullen we ouders/verzorgers vragen de schade door hun WA verzekering te laten vergoeden. 

 Als kinderen voor een excursie vervoerd worden in particuliere auto’s, dan moeten de chauffeurs in het 
bezit zijn van een inzittendenverzekering en moeten de kinderen in de gordels zitten. School en bestuur 
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 
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Overige belangrijke punten: 

 U wordt geacht zich aan te melden voor het ouderportaal (Mijn Schoolinfo). Graag uw mailadressen 
doorgeven aan de administratie. Daarna krijgt u digitaal een uitnodiging om aan te melden. De 
nieuwsbrief ontvangt u via het ouderportaal. Belangrijke berichten verspreiden wij standaard via het 
ouderportaal. Het ouderportaal kunt u ook gebruiken voor de communicatie richting school.  

 Rapportagegesprekken, bijzondere uitstapjes etc. worden via het ouderportaal gecommuniceerd. 

 Schoolfotograaf: één keer per jaar komt de schoolfotograaf bij ons om foto’s te nemen van de kinderen.  
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7. Resultaten en onderwijskwaliteit 

7.1. Cito-eindtoets en definitief schooladvies groep 8 

De school is verplicht om in groep 8 deel te nemen aan een eindtoets. Sinds schooljaar 2017-2018 nemen wij 
niet meer de Cito-eindtoets af maar maken de leerlingen de IEP toets. We houden de ouders van de leerlingen 
in groep 8 op de hoogte van de keuze en het afname moment, ergens in april. De eindtoets wordt niet gebruikt 
om het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs vast te stellen van de leerlingen van groep 8. 
Dit advies geven wij al in de maanden januari/februari omdat de inschrijving voor het Voortgezet Onderwijs 
moet gebeuren voor 1 maart. Het advies is gebaseerd op de resultaten van uw kind in de groepen 6, 7 en 8 en 
de minder absoluut meetbare aspecten zoals werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling van 
uw kind. Wanneer uw kind op de eindtoets hoger scoort dan het definitieve schooladvies dat wij hebben 
gegeven, moeten we als school het advies heroverwegen. De school is niet verplicht het advies aan te passen. 
Scoort uw kind lager dan het eindadvies, dan verandert er niets in het advies. Hieronder vindt u een overzicht 
van de eindadviezen groep 8 in de afgelopen drie schooljaren. De uitslag van de IEP toets is passend bij de 
leerling populatie van Letterland. In 2019-2020 is de eindtoets in heel Nederland niet afgenomen in verband 
met de Coronacrisis. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2. De stap naar het voortgezet onderwijs. 

In Almere is afgesproken u als ouder(s)/ verzorger(s) vanaf eind groep 6 een voorspelling te geven van het 
niveau waarmee uw kind de basisschool zal verlaten. In groep 7 ontvangt u als ouder deze voorspelling nog 
twee keer, in februari en in juni. Deze voorspellingen worden in groep 8 opgevolgd door het definitieve advies 
in december/januari groep 8.  
 
LWA (Leerwegarrangement) 
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning in het Voortgezet Onderwijs (voorheen LWOO, 
leerwegondersteuning) wordt dat in groep 7 met u besproken. Aan het einde van groep 7 wordt hiervoor uw 
toestemming gevraagd en wordt in digidoor (zie verderop) ingevuld welke leerlingen aan het LWA onderzoeks-
traject deelnemen. Aan het eind van groep 7 en begin van groep 8 wordt door de leerkrachten van groep 7 en 8 
een onderwijskundig rapport ingevuld dat met ouders/verzorgers wordt besproken en daarna naar het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV-VO) wordt verzonden. De verdere besluitvorming over 
LWA ligt bij deze SMW-VO waarin alle Almeerse scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn vertegenwoordigd. Het 
besluit van deze commissie is bindend. 
 
Kies Je School In Almere 
Sinds 2 jaren worden er door alle schoolbesturen in Almere gezamenlijk informatieavonden georganiseerd 
(“Kies Je School In Almere”) waarop vertelt wordt welke adviezen er mogelijk zijn en de verschillende scholen 
voor voortgezet onderwijs (VO) zich aan de ouders presenteren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de 
ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 om zich goed te kunnen oriënteren op de verschillende scholen. Alle 
VO-scholen organiseren naast de informatieavonden ook open dagen en/of meedraaimomenten/doemiddagen 
voor leerlingen.  
  

Uitstroomadvies schoolverlaters Letterland 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Praktijkonderwijs 2% 3% 4% 

BBL / KBL 29% 24% 29% 

TL 30% 25% 29% 

HAVO / VWO 41% 47% 38% 

Totaal aantal lln. 38 28 24 

    

                 

Resultaat IEP toets 
 

81 83 - 
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In groep 8 wordt in de maand september met ouders/verzorgers en de leerlingen die mogelijk uitstromen naar 
Praktijkonderwijs of die gebruik willen maken van de LWA  (voorheen Leerwegondersteuning LWOO) een 
afspraak gemaakt waarin het voorlopige advies voor het Voortgezet Onderwijs wordt besproken en de 
procedure voor de aanvraag PrO of LWA. De keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs is een 
belangrijke, soms lastige beslissing. Wij zullen u zoveel mogelijk advies geven, maar de uiteindelijke beslissing 
en aanmelding ligt altijd bij de ouders/verzorgers.  
 
Procedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. 
U beslist (samen met uw kind) op welke school voor Voortgezet Onderwijs (VO) uw zoon of dochter wordt 
aangemeld. U bezoekt waarschijnlijk een aantal open dagen van de verschillende VO scholen in Almere. Een 
basisschool is wettelijk verplicht een aantal gegevens over te dragen aan het VO. In de wet is niet geregeld 
welke gegevens uitgewisseld moeten worden. In Almere is de unieke situatie ontstaan dat alle scholen dezelfde 
informatie uitwisselen. Allemaal verzorgen ze deze informatie door middel van een beveiligde elektronische 
verbinding. Het programma waarmee dat gebeurt heet Digidoor. De Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP), stelt een aantal voorwaarden aan het uitwisselen van gegevens tussen scholen. De voorwaarden zijn 
enerzijds gesteld aan de aard en de omvang van de gegevens, er moet zo weinig mogelijk worden uitgewisseld 
en de informatie moet noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Anderzijds moet aan ouder(s)/verzorger(s) verteld 
worden welke informatie wordt uitgewisseld. U hebt als ouder(s)/verzorger(s) inzagerecht. Indien u het niet 
eens bent met het advies, dan kunt u zelf een toelichting sturen schrijven in Digidoor. Uitgebreide informatie 
over Digidoor kunt u ophalen van de Digidoor site op  https://www.digidoor.nl    
Kies daar het item informatie. Let op de “s” in https, dit is noodzakelijk omdat het een beveiligde verbinding is. 
 
Tussen de leerkracht van groep 8 en de mentor van de school voor Voortgezet Onderwijs waar uw kind is inge-
schreven vindt overleg plaats. Wij ontvangen jaarlijks nog gegevens van het niveau waarop de leerling werkt. 
Uitstroomadviezen van de afgelopen jaren heeft u eerder in deze Schoolgids kunnen lezen. 
 

http://www.digidoor.nl/
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8. De ouder(s)/verzorger(s) 

8.1. Nieuwe leerlingen 

Als u uw kind wilt inschrijven, of u wilt een gesprek met de directie hierover, dan verzoeken wij u daarvoor een 
afspraak te maken. Kleuters mogen als eerste schooldag komen op de dag dat (of de dag nadat) ze vier jaar zijn 
geworden. Om alvast te wennen mag uw kleuter vooraf twee dagdelen op bezoek komen (bijvoorbeeld twee 
ochtenden of twee middagen of één hele dag). Enige tijd voor de eerste schooldag nemen wij contact met u op 
en melden u dan in welke groep uw kind zal worden geplaatst. Dit is een beslissing van de school. Plaatsing van 
uw kind in een groep is afhankelijk van de samenstelling van alle groepen op dat moment. Het is belangrijk dat 
de groepen ongeveer even groot zijn, maar ook een evenwichtige verdeling van oudste/jongste kleuters en van 
jongens/meisjes heeft invloed op onze keuze van plaatsing. Oudere kinderen die instromen komen in principe 
niet meer “wennen”; zij kunnen na schooltijd wel even kennis komen maken met hun nieuwe leerkracht 
 
Het principe van een openbare school is dat er geen kinderen geweigerd mogen worden met uitzondering van 
een aantal gevallen zoals:   

 onderwijskundige bezwaren; 

 uw kind loopt al in een verwijzingstraject voor het speciaal onderwijs op de huidige school; 

 uw kind heeft al een plek in het openbare onderwijs in Almere. 
Het is voor onze planning wenselijk dat u ongeveer zes maanden van tevoren laat weten wanneer uw kind 
komt. De gezamenlijke schoolbesturen in Almere vinden het niet wenselijk om tussentijds van school te 
wisselen. Wilt u met uw kind van een andere school naar Letterland komen, dan is dus de zomervakantie het 
moment van wisselen. 

8.2. Betrokkenheid 

Wij gaan ervan uit dat wij samen met u werken aan de ontwikkeling van uw kind. Dit samen doen houdt in dat 
wij van onze kant en u van uw kant moeten zorgen voor een goede communicatie. Het is voor ons belangrijk 
om te weten of er thuis gebeurtenissen zijn die van belang zijn voor de begeleiding van uw kind. U kunt hierbij 
denken aan de ziekte van een familielid, een blijde gebeurtenis, een familiefeest of een spannende  
aangelegenheid. U kunt hierover contact hebben met de groepsleerkracht of, indien het vertrouwelijk is, met 
de Intern Begeleider of de directeur.  
 
We hebben regelmatig ouders/verzorgers nodig die ons ondersteunen bij de voorbereiding of uitvoering van 
projecten en activiteiten. Vaak gebeurt dit in overleg met de ouderraad (activiteitencommissie). Ieder jaar 
vragen we ouders/verzorgers om zich op te geven voor de activiteiten waarvoor we hulp zoeken.  We zijn blij 
met iedereen die helpt, vaak of eenmalig, alles is goed.  

8.3. Informatievoorziening/ouderportaal (“Mijn schoolinfo”) 

Letterland maakt gebruik van een ouderportaal. Via dit portaal communiceren wij digitaal met de ouder(s)/ 
verzorger(s). U ontvangt rondom de eerste schooldag van uw kind een mail met een toegangscode om in te 
loggen bij “Mijn Schoolinfo”. Via dit portal krijgt u van ons alle berichten over het reilen en zeilen in de klas c.q. 
in de school. Ook kunt u direct per mail communiceren met de leerkracht van uw kind en/of met de intern 
begeleider of directeur van de school. Een rapportgesprek kunt u reserveren via dit portal en ook 
ziekmeldingen van uw kind (en betermeldingen) gaan via Mijn schoolinfo. Ook het feitelijke rapport ontvangt u 
via Mijn schoolinfo. 
We houden aan het begin van het schooljaar een informatieavond over het komende schooljaar, maar we 
hebben dan ook een “omgekeerd” gesprek waarbij u in de gelegenheid bent om ons te vertellen over uw eigen 
kind.  

8.4. Oudertevredenheid 

Eénmaal per twee/drie jaar vragen we alle ouders/verzorgers aan een oudertevredenheidsonderzoek mee te 
werken. Voor schooljaar 2020-2021 staat er een nieuw oudertevredenheidsonderzoek gepland. 
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8.5. De activiteitencommissie (AC) 

Letterland heeft een activiteitencommissie. Deze commissie helpt het team bij het organiseren 
van allerlei festiviteiten in en om de school en beheert ook de ouderbijdrage die u betaalt. 
Jaarlijks verzorgt de activiteitencommissie een algemene ouderavond waarop het jaaroverzicht 
besproken wordt en waarbij de penningmeester verslag doet. De activiteitencommissie is te 
bereiken via het mailadres ac@letterland.asg.nl. 
 

8.6. De ouderbijdrage 

De activiteitencommissie vraagt van u een jaarlijkse ouderbijdrage van € 25,- per kind voor het verzorgen van 
alle festiviteiten gedurende het jaar, met uitzondering van het schoolreisje en het schoolkamp (groep 8). Van 
de overgebleven financiële middelen wordt in overleg met het team extra materiaal gekocht voor de kinderen. 
Alhoewel de bijdrage een vrijwillige bijdrage is, blijkt uit de praktijk dat de school deze bijdrage hard nodig 
heeft. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om alle geplande activiteiten door te laten gaan en zijn wij 
genoodzaakt activiteiten te schrappen. Vooral activiteiten en aanvullende materialen vinden wij belangrijk om 
aan te kunnen blijven bieden. U krijgt van de activiteitencommissie een verzoek tot betaling. U kunt dit bedrag 

digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL91 INGB 0654 1692 92 t.n.v. ASG betreft de 

AC Letterland te Almere onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin 
uw kind zit. 

8.7. De medezeggenschapsraad (MR) 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad vergadert gemiddeld zes keer per jaar over de 
beleidszaken van de school. De MR praat o.a. mee over de ontwikkelingen van de school en wordt betrokken 
bij het aanstellen van nieuw personeel. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur 
is informerend/adviserend aanwezig bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar behalve als een 
meerderheid van de raad besluit om een gedeelte van de vergadering besloten te houden. Een afvaardiging 
van de MR is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) alwaar zaken 
besproken worden die alle scholen Openbaar Onderwijs Almere aangaan. U kunt onze MR bereiken via school 
of via het mailadres: mr@letterland.asg.nl  Er is een aparte MR geleding voor de Nederlandse en voor de 
Internationale afdeling. Beide MR geledingen maken hun eigen afwegingen en beslissingen.   

8.8. Contactpersoon Ongewenste Omgangsvormen 

Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, dan gaat u of uw kind daar in 
eerste instantie mee naar de eigen leerkracht. Als u of uw kind het gevoel heeft onvoldoende gehoord te 
worden of de omstandigheden het noodzakelijk maken dat er een onafhankelijk persoon bij betrokken wordt, 
kunt u terecht bij onze contactpersoon Ongewenste Omgangsvormen: dit is Marja Borgers. Zij praat met u over 
uw zorg en neemt zo nodig contact op met de directeur en/of met JGZ Almere. Het is ook mogelijk zelf direct 
contact op te nemen met de JGZ Almere. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangs-
vormen, telefoon 088-0029920. 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en 
geweld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers 
binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc. 

8.9. Klachtenprocedure: u heeft een klacht 

 
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere 
zaken? Dat kan gebeuren, vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken medewerker uitkomst. Als dit 
niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal 
wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen. Meestal is het probleem opgelost na 
deze gesprekken. 
Wanneer dat niet lukt, kunt u zich wenden tot de (algemene) klachtencommissie van de ASG. Indien u hierover 
vragen heeft of over de werkwijze van de commissie, kunt u deze stellen aan de heer J. Pol en mevrouw E. van 
Vliet. Meneer Pol is bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (036) 54 06 309 of per e-
mail: j.pol@asg.nl. Mevrouw Van Vliet is op maandag en dinsdag bereikbaar via (036) 54 06 356 of per mail 
via e.vanvliet@asg.nl. 
 

mailto:ac@letterland.asg.nl
mailto:mr@letterland.asg.nl
mailto:j.pol@asg.nl
mailto:e.vanvliet@asg.nl
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De (algemene) klachtencommissie 
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen de Almeerse Scholen 
Groep, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht 
indienen. Bij de Almeerse Scholen Groep is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling. De 
klachtenregeling is bedoeld voor ouders, personeelsleden, meerderjarige leerlingen, maar ook voor 
bijvoorbeeld derden die diensten voor de ASG verrichten. De regeling beschrijft de procedure voor het 
indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken 
partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. Wanneer dat niet lukt, kunt u terecht bij de 
klachtencommissie. De commissie adviseert het College van Bestuur, het College van Bestuur beslist vervolgens 
over de klacht. 
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Almeerse Scholen Groep, t.a.v. College van 
Bestuur, postbus 60276, 1320 AH Almere. U kunt ook mailen naar bestuurssecretariaat@asg.nl. 
De volledige klachtenregeling en alle informatie over het indienen van een klacht kunt u terug vinden op de 
website van de ASG.  https://www.asg.nl/klachten.  
 
Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  

Elke school heeft een contactpersoon (zie 8.8) die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over ongewenste 
intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar een externe vertrouwenspersoon 
die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen  van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur.  

8.10. Verlof en schoolverzuim 

Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. U dient dan ook uw vakantie te plannen in de via het jaarprogram-
ma opgegeven vakanties. Alleen in zeer bijzondere gevallen is het mogelijk van deze vakantiedata af te wijken. 
In zo’n geval moet 6-8 weken van te voren schriftelijk toestemming gevraagd worden van de directeur 
(formulier op school verkrijgbaar). Een verlofaanvraag i.v.m. een sterfgeval in de familie wordt altijd zo snel 
mogelijk behandeld. Extra verlof in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar is uitgesloten. Het verzoek 
om vakantie buiten het rooster moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring en/of een medische 
verklaring. Als u verlof vraagt voor een huwelijk dient u een kopie van de uitnodiging te overleggen.  
 
Alle verzoeken om verlof voor meer dan tien dagen (in het gehele schooljaar) worden doorgegeven aan de leer-
plichtambtenaar voor zijn/haar toestemming. Het is verstandig contact op te nemen met de directie voordat u 
uw vakantie (buiten de schoolvakanties) gaat boeken. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de 
leerplichtambtenaar die vervolgens onderzoek kan doen naar de oorzaak en proces verbaal zal opmaken (en u 
een boete kan opleggen) indien u geen geldige reden heeft. Verlof om een andere reden dan vakantie wordt 
eveneens schriftelijk ingediend (formulier op school verkrijgbaar). U krijgt altijd een schriftelijke reactie. Wilt u 
meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op de website van de 
gemeente Almere. 
     
Afwezigheid i.v.m. ziekte graag doorgeven voor 08.30 uur via het ouderportaal:  www.mijnschoolinfo.nl     
 
Alleen als u geen beschikking heeft over een computer/telefoon met een internetverbinding, dan kunt u de 
afwezigheid van uw kind telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.30 uur. Vermeld dan s.v.p. de naam en de 
groep van uw kind.  (tel.nr. school: 036-5360566). 

8.11. Overgang naar een andere basisschool 

Wisseling van basisschool vindt in Almere liefst alleen plaats rondom de zomervakantie. Indien er sprake is van 
een noodsituatie m.b.t. een leerling van Letterland, kan een wisseling tussentijds alleen plaatsvinden met 
toestemming van het bestuur van ASG. In het geval van Letterland is dat via haar cluster-directeur, mevrouw 
Karlien Wegman. 

8.12. Schorsing van een leerling. Uw kind wordt geschorst of moet van school. Wat nu? 

Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal maatregelen 
treffen. Denk hierbij aan een waarschuwing, strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten om 
uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling dusdanig 
ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft gedrag waardoor de 
rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer gegarandeerd kunnen worden.  In 
de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. Voor meer informatie klik hier.  

mailto:bestuurssecretariaat@asg.nl
https://www.asg.nl/klachten
http://www.almere.nl/leerplicht
http://www.mijnschoolinfo.nl/
../Onderliggende%20stukken%20schoolgids/2015-04-10%20schorsingen%20verwijdering%20DEF.docx
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8.13. Gescheiden ouders; u bent gescheiden en komt er samen niet uit 

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in het 
belang van de school en het kind te voorkomen. Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het 
ouderlijk gezag hebben, en het kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders 
recht hebben op informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 
hebben, hanteert de school de volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken 
zijn. 
 
Bent u gescheiden? Hieronder leest u, kort samengevat, de regels en afspraken: 

a. Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. De 
school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang van de leerling is.  

b. De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine alle-
daagse schoolzaken. Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te 
informeren en samen tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat datgene wat de 
ouder bij wie het kind woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 
gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders toestemming 
vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen met u 
bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de rechter. 

8.14. Protocol medisch handelen in de klas. Zo regelen we dat op ASG scholen. 

Wat als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de 
school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen? Omdat we hier 
te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) én omdat 
het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol opgesteld. In het protocol 
‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de volgende drie situaties: 
 
Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  
Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u voor 
overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst is. Bij twijfel raadplegen wij een 
arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u ons toestemming geeft voor 
de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele bijzonderheden over de gezondheid van 
uw kind.  

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

 
U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  
Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van injecties of het 
geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam worden 
verklaard door een arts of deskundige. Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de 
‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 

 
Waar vind ik het protocol en de verklaringen?   
Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn geheel 
nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding of hier klikken voor de onlineversie. 
Alle verklaringen treft u aan als bijlage bij het protocol. Wij vragen ouders jaarlijks om de up-to-date medische 
informatie te verstrekken middels het calamiteitenformulier dat aan het begin van ieder schooljaar door de 
leerkracht meegegeven wordt en door ouders ingevuld dient te worden.  

../Onderliggende%20stukken%20schoolgids/2015-01-20%20Inleiding%20protocol%20medisch%20handelen%20en%20medicijngebruik-DEF.docx
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8.15. Verzekering en aansprakelijkheid 

De Almeerse Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn 
een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers.      
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

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

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

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
Voor verdere informatie over de verzekeringen klik hier. 
 
 
 
8.16        Corona 
 
Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus gelden op Letterland, net als op alle scholen in Nederland, een 
aantal algemene corona-maatregelen. De adviezen van het RIVM worden hierbij voortdurend gevolgd en 
kunnen dus regelmatig wijzigen. Ouders worden, via de nieuwsbrief die door de directeur verstuurd wordt via 
Mijn Schoolinfo, op de hoogte gehouden van de actueel geldende maatregelen. 
 
Hygiëne- en afstandsmaatregelen. 
Basisscholen hanteren de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. U kunt hierbij denken aan het regelmatig 
en grondig wassen van de handen, het regelmatig reinigen van leermiddelen en materialen en het vaker 
luchten van lokalen. Volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
Halen en brengen 
Ouders brengen hun kind tot het schoolplein en gaan bij het brengen en halen niet mee naar binnen. Na 
schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. Als het nodig is kan de basisschool werken met gespreide 
breng- en haaltijden, zodat volwassenen voldoende afstand kunnen houden. 
 
Bezoek aan de school 
Ouders en andere volwassenen mogen de school alleen in na het beantwoorden van een aantal 
gezondheidsvragen. De school beperkt het aantal bezoekers tot een minimum. 
 
Afwezigheid van leerkracht 
Als de leerkracht uit voorzorg of vanwege een coronabesmetting thuis moet blijven, probeert de basisschool 
voor een vervangende leerkracht te zorgen. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat de school moet overstappen op 
onderwijs op afstand. Leerlingen ontvangen dan thuisonderwijs. In het op Letterland samengestelde ‘Draaiboek 
Corona op Letterland’ staan de te volgen stappen voor het team beschreven. 
 
Afwezigheid van leerling 
Als een leerling thuisblijft wegens (mogelijke) coronabesmetting bij hemzelf of een gezinslid, of als de leerling 
of een gezinslid tot een medische risicogroep behoort, is er sprake van geoorloofd verzuim. Ouders wordt 
gevraagd dit aan de school te melden. 

Oeps 

ongelukje 
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9. Namen, adressen en telefoonnummers. 

Het bestuur, Almeerse Scholengroep (ASG) 

College van Bestuur (CvB): De heer Herbert Griffioen, voorzitter CvB 
Suzanne Olivier, lid CvB 

Clusterdirecteur:  Mevrouw Karlien Wegman 
Mailadres: k.wegman@asg.nl  

Bezoekadres: Randstad 20-31;  1314 BC Almere 
Tel. nr.: 036-5406363 

Postadres: Postbus 60276,  1320 AH  Almere 
 
 

Externe personen/instanties 

Passend Onderwijs Almere www.passendonderwijs-almere.nl 036-7670200 

 
Rijksinspectie (kantoor) 

telefoon 
info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl  

0800-8051 (gratis) 
 

Vertrouwensinspecteur  0900-1113111 

Contactpersoon Letterland Marja Borgers 036-5360566 

 
Schoolarts (GGD) 
Schoolverpleegkundige 

  
Lilian van der Ven 
Inge van der Meer 

 
088-0029920 (8.30-12.30) 
088-0029920 

Schoolmaatschappelijk werk 
Logopediste 
 
 
Leerplichtambtenaar 
 
 
Activiteitencoördinator de Schoor 

Irma Kreike 
Samantha Kommerkamp - Geurken 
Samantha@depraatmaatgroep.nl 
 
Remko Verhoeven 
 
 
Kayal Ramautar  
kramautar@deschoor.nl  

088-0029920  
06-40232244 
 
 
 
14036 
 
 
036-5278500/ 06-18844879 

   
   
   
   
Personeel Letterland   

Directeur Fimmy van der Meer 036 5360566 
Intern begeleider Marja Borgers  

Christine Groen 
Stojan Kojic 
Grace Smith 
Mascha de Kwaadsteniet 
Laura Arts 
Sharon Sampat 
Pem van Loon 
Arjanne van Beem 
Lesley van Hilten 
Priscilla de Vries 
Annemieke Schnitger 
Lisanne Plaisier-Gabel 
Gladys Koorndijk 
Sharona Vijn 

 

Administratief medewerker 
Conciërge 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Onderwijsassistent 
   
   

  

mailto:k.wegman@asg.nl
http://www.passendonderwijs-almere.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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10. Jaarprogramma 2020-2021 

10.1. Schooltijden alle groepen  

   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30-14.15 uur; woensdag: 08.30-12.30  uur  

10.2. Jaarplanning 2020-2021 

 

Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021 

Herfstvakantie                  za. 10 oktober t/m zo. 18 oktober 2020 

Kerstvakantie                    za. 19 december 2020 t/m zo. 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie            za. 20 februari t/m zo. 28 februari 2021 

Goede vrijdag + Pasen     vr. 2 april t/m ma. 5 april 2021 

Meivakantie                       za. 24 april t/m zo. 9 mei 2021 

Hemelvaart                        do. 13 mei t/m vr. 14 mei 2021 

Pinksteren                          ma. 24 mei 2021 

Zomervakantie                 za. 10 juli t/m zo. 22 augustus 2021 

  

Studiedagen en administratiedagen 2020-2021 (alle leerlingen vrij): 

Woensdag 25 november 2020 

Vrijdag 18 december 2020 

Woensdag 10 februari 2021 

Woensdag 10 maart 2021 

Maandag 21 juni 2021 

Vrijdag 9 juli 2021 

 

 

 
We hebben ons best gedaan om deze gids zo helder mogelijk te maken, mocht u alsnog vragen hebben dan 
vinden we het prettig als u daarover contact met ons opneemt. Dit kan telefonisch of per mail, maar nog het 
allerliefste: kom even langs met uw vraag. 
 
Directie en teamleden OBS Letterland 


