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Voorwoord 
 
Wij zijn er blij mee dat uw kind naar de Aquamarijn gaat. Ons team zal er alles aan doen om er voor 
uw kind een fantastische schooltijd van te maken. Dat doen we met een goed programma dat naast 
modern resultaatgericht onderwijs ook volop ruimte biedt voor creativiteit, beweging en 
gezelligheid. We willen dat uw kind elke dag leert en met plezier naar school gaat.  
 
Als u een keuze wilt maken voor een school voor uw kind, is het belangrijk dat u een goed beeld 
krijgt  van het onderwijs dat aangeboden wordt. Het echte beeld van de school ontstaat als u een 
bezoek brengt en de sfeer kunt proeven tijdens een gewone dag. Dan kunt u ervaren dat uw kind op 
onze school een geweldige tijd zal hebben. Op de Aquamarijn besteden we graag persoonlijke 
aandacht aan alle geïnteresseerde (of oriënterende) ouders en kinderen. 
 
U bent van harte welkom.  
 
Namens het team, Erik Verstegen (directeur) 
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Missie en visie 
 
De Aquamarijn is een splinternieuw IKC binnen een modern multifunctioneel centrum. Een uniek 

gebouw en voor Almere een nieuw concept met een basisschool, kinderopvang en een 

activiteitencentrum in één gebouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars faciliteiten, kennis en 

ervaring. 

De Aquamarijn is een samenwerking tussen de Almeerse Scholen Groep, kinderopvang organisatie 

GO!, welzijnsorganisatie de Schoor en diverse andere partners. Dit is ontstaan vanuit de behoefte om 

samen te kunnen werken aan onderwijs, ontwikkeling, opvang en recreatie voor alle bewoners in de 

wijk. Gezamenlijk werken we dagelijks aan onze missie: 

Op de Aquamarijn hebben we hoge verwachtingen van alle kinderen en zetten we in op hun 

talenten omdat we het beste uit elk kind naar boven willen halen.  

We werken vanuit onze vier kernwaarden: 

 Ik ben van betekenis 
 Ik creëer kansen 
 Ik neem mijn verantwoordelijkheid  
 Plezier! 

Het IKC telt 235 leerlingen. Een aantal wat per jaar groeit. Met het team, dat bestaat uit 22 

professionals, werken we dagelijks samen aan kwalitatief en eigentijds onderwijs. De inzet van ICT-

middelen en adaptieve software spelen hierbij een belangrijke rol. Onderwijs waarbij elk kind telt en 

zich mag ontwikkelen op zijn/haar niveau en de betrokkenheid van ouders hoog in het vaandel 

staat. Zowel ouders als het kind worden nadrukkelijk betrokken bij de school en het realiseren van de 

maximale resultaten. 
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Bestuur en organisatie 
 
De Aquamarijn valt onder het onderwijsbestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG). De ASG 
bestaat uit 40 basisscholen en acht middelbare scholen. Onze scholen werken nauw samen en zorgen 
ervoor dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs. 
 
Bestuur 
De voorzitter van het college van bestuur (verder in de tekst met bestuur aangeduid) heeft de 
algehele leiding over ASG. Hij wordt daarin bijgestaan door 4 clusterdirecteuren. De 
clusterdirecteuren geven elk op hun beurt leiding aan de directeuren van een deel van de scholen die 
samenwerken binnen ASG. 
 
Bestuursbureau 
Het bestuursbureau van ASG ondersteunt de scholen en het bestuur. De medewerkers van het 
bestuursbureau maken beleid en voeren dit uit op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, ICT 
en huisvesting. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht van ASG wordt benoemd door de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht 
op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in alle scholen van ASG. 
 
Scholen 
De scholen van ASG werken samen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken door van elkaar 
te leren. Praktische dingen doen we ook samen. Bijvoorbeeld personeelszaken, inkoop en 
ICT. Zo halen met elkaar het beste uit onze medewerkers en onze middelen. 
 
De school van uw kind: plannen, procedures en regels 
 
Plannen 
Uw school heeft drie belangrijke documenten waarin u informatie vindt over de visie op onderwijs, 
het profiel van de school, de doelstellingen, opbrengsten en praktische informatie voor u als ouder. 
Deze documenten zijn online te bekijken op de website van de school. Aan de hand van deze 
documenten legt de school verantwoording af aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de 
ouders. 
 
1. Schoolplan 
In het schoolplan vindt u de hoofdlijnen van het beleid van de school. Het schoolplan wordt eens in 
de vier jaar geschreven en bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het 
kwaliteitsbeleid. Naast deze thema’s heeft uw school specifieke doelstellingen opgenomen. Het 
schoolplan geeft daarmee inzicht in de door uw school gemaakte keuzes. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het onderwijsprogramma en de bijzondere voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met 
specifieke behoeften. 
 
2. Schoolgids 
De schoolgids waarin u nu leest.  
 
3. Jaarverslag 
Aan het begin van elk schooljaar (rond november) verschijnt een jaarverslag. Hierin beschrijft de 
school het schooljaar en rapporteert zij over de bereikte resultaten naar het bestuur van ASG en naar 
de medezeggenschapsraad van de school. 
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Aanmelden, verhuizen en overstappen 
Aanmelden 
Uw kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. 
Als het kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, wordt u door de school uitgenodigd voor een 
intakegesprek met de intern begeleider. Doel van het gesprek is naast kennismaking om zoveel 
mogelijk van uw kind te weten te komen zodat we uw kind zo goed mogelijk kunnen laten instromen 
en begeleiden. De school bepaalt vervolgens in welke klas uw kind wordt geplaatst. 
 
Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, alvast 5 dagdelen komen wennen aan de school, de leerkracht 
en de klasgenootjes. Hierover kunnen tijdens het intakegesprek gelijk afspraken worden gemaakt. 
Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw 
kind 5 jaar wordt. 
 
Verhuizen 
Als u gaat verhuizen en uw kind gaat naar een andere school, meldt dit dan op tijd bij de directeur 
van uw school. De directeur verzorgt de informatie voor de nieuwe school via het onderwijskundig 
rapport. Het is gebruikelijk dat er contact is tussen de nieuwe school en de oude school om de 
overgang voor uw kind zo soepel mogelijk te laten gaan.  
Als u na een verhuizing in Almere komt wonen, kunt u uw kind(eren) op één van de ASG scholen 
inschrijven. Met het bewijs van inschrijving van de nieuwe school, schrijft u zich uit bij de oude school. 
Deze school zal het onderwijskundig rapport opsturen of aan u meegeven met informatie over de tot 
dan toe aangeboden leerstof en de schoolvorderingen van uw kind. 
 
Overstappen 
U kunt uw kind niet halverwege het schooljaar uitschrijven en vervolgens inschrijven op een andere 
basisschool in Almere. De basisscholen van ASG hebben afgesproken om in de loop van een 
schooljaar geen leerlingen van elkaar over te nemen. Doel van deze afspraak is de continuïteit van 
het leerproces en het klimaat in de groep te garanderen. Uitzonderingen hierop vormen: een 
verhuizing of een medische indicatie. 
 
Time out, schorsing en verwijdering 
Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school gelden, dan kan de school 
hierop reageren met een opvoedkundige maatregel of een ordemaatregel.  
Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te 
bevorderen en leerlingen proberen te vormen. Omdat deze maatregelen de rechtssfeer van de 
leerling slechts zijdelings raken, gaat het hier om feitelijk handelen. Dit betekent dat opvoedkundige 
maatregelen door een leerkracht aan een leerling kunnen worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld een 
time-out, een leerling na laten komen of een leerling straf geven. 
Naast opvoedkundige maatregelen bestaan er ordemaatregelen. Voordat de school 
ordemaatregelen neemt, zijn er vooraf gesprekken met de leerling en ouders. Doel is natuurlijk 
ordemaatregelen te voorkomen. Een ordemaatregel raakt de rechtspositie van de leerling. Daarom 
kan alleen het bevoegd gezag een ordemaatregel opleggen. De maatregelen zijn in oplopende mate 
van zwaarte:  

 schorsing;  

 verwijdering. 
 
Voordat het zover komt, zullen de leerling en ouders uitgenodigd worden door het bevoegd gezag en 
worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. De ouders kunnen hier, binnen zes weken na 
dagtekening, een bezwaarschrift tegen indienen bij het bevoegd gezag, de Geschillencommissie 
passend onderwijs of het College voor de rechten van de mens (bij discriminatie op grond van een 
handicap of chronische ziekte).  
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Voor alle gronden van verwijdering geldt dat het bevoegd gezag slechts definitief tot verwijdering 
over kan gaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten.  
Dit betekent dat het bevoegd gezag een resultaatsverplichting heeft en op zoek moet gaan naar een 
andere school voor de te verwijderen leerling. Kan het bevoegd gezag geen andere school vinden, 
dan kan het bevoegd gezag het definitieve verwijderingsbesluit niet nemen.  
 
Schoolvakanties 
Het actuele vakantierooster van de scholen vindt u op de website van de school.   
 
Verlof aanvragen 
Verlof 
Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school 
moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand 
dat uw kind 5 jaar wordt. Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels 
gebonden. De directeur van de school is degene die verlof tot 10 dagen, binnen strenge regels, wel of 
niet toekent. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt door leerplicht beslist. De 
regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Almere.  
Verzuim 
Als uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, is de school verplicht dit te melden 
bij de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder. Per 1 
januari 2017 stelt de gemeente het zogenaamde Verzuimloket in.  
 
Inspraak, ouderbijdragen en beheer 
Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een 
medezeggenschapsreglement. De raad heeft twee soorten bevoegdheden, instemming en advies. In 
het reglement is vastgelegd welke onderwerpen het betreft. Zo heeft de MR bijvoorbeeld 
instemmingsbevoegdheid op het schoolplan en de schoolgids. De MR bestaat uit medewerkers van 
de school en ouders van de school. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene 
zin: de personele formatie, de schoolorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van 
gebouwen en pleinen.  
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Wat de medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) op niveau van het bestuur. Beleid dat de hele ASG aangaat, legt het 
bestuur voor aan de GMR voor advies of ter instemming. 
De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden rechtstreeks gekozen door de 
leden van de medezeggenschapsraden, maar hoeven niet perse lid te zijn van een van de 
medezeggenschapsraden. De GMR heeft net als de medezeggenschapsraad medewerkers en ouders 
als leden.  
 
  

http://aquamarijn.asg-almere.nl/division-01/vakanties-en-studiedagen
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Ouderbijdrage en het beheer ervan 
Er zijn op school activiteiten die betaald worden uit bijdragen van ouders aan het ouderfonds. Dat 

gebeurt op vrijwillige basis. Dat kunnen activiteiten zijn zoals Sinterklaas- en kerstfeest, maar ook 

excursies. De ouderraad of oudercommissie gaat over hoogte en bestemming van het geld. De 
ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €27,50. 
 
De toelating van leerlingen tot activiteiten mag niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van 
de ouderbijdrage. 
De uitgaven vanuit de ouderbijdrage worden gedaan op basis van een jaarlijks plan dat opgesteld 
wordt door de ouderraad en/of oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De ouderraad en/of 
de oudergeleding van de MR verantwoordt jaarlijks de inkomsten en uitgaven in het jaarverslag.  
 
De administratie van de ouderbijdrage wordt uitgevoerd door de administratie van de school of door 
een vrijwillige ouder. De schooldirecteur is belast met de interne controle op de inkomsten en 
uitgaven. De externe controle wordt uitgevoerd door de financiële administratie van ASG. Doel van 
deze werkwijze is te borgen dat de middelen besteed worden aan de zaken waarvoor ze bedoeld zijn. 
 
Ouderparticipatie 
Naast de medezeggenschapsraad maken meer raden of commissies met ouders deel uit van het 
actieve schoolleven, bijvoorbeeld: de ouderraad. De school kan altijd ouders gebruiken om mee te 
helpen tijdens schoolreisjes, sportdagen of andere activiteiten. Op de Aquamarijn heeft iedere groep 
een klassenouder. Als er, bij welke gelegenheid dan ook extra hulp van de ouders nodig is in de klas, 
dan komt de klassenouder in actie om het een en ander te regelen. Bij jaarlijkse feesten zoals 
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij veel hulp van ouders 
nodig is, schakelt de groepsouder andere ouders van de groep in voor hulp. 
De groepsouder overlegt regelmatig met de leerkracht. 
De leerkracht benadert aan het begin van het schooljaar één of meer ouders om te vragen dat 
betreffende schooljaar groepsouder te willen zijn.  
 
Klachten 
Als u niet zo tevreden bent over de gang van zaken op de school van uw kind, of u krijgt te weinig 
reactie op uw vraag, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon van de school. De interne 
contactpersoon van de Aquamarijn is: Sylvia Leijnse. 
 
De ASG heeft een klachtenregeling. Hierin vindt u onder meer informatie over de wijze van het 
indienen van een klacht en de verdere procedure. ASG is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie. 
 
Schooltijden en buitenschoolse activiteiten 
Onze schooltijden  
maandag: 08.30 – 14.00 uur  
dinsdag: 08.30 – 14.00 uur  
woensdag: 08.30 – 14.00 uur 
donderdag: 08.30 – 14.00 uur  
vrijdag:  08.30 – 14.00 uur  
 
Buitenschoolse activiteiten 
Elke middag organiseren we naschoolse activiteiten onder de naam Aquatief. Het programma-
aanbod is iedere dag anders en bestaat uit onder andere knutselen, sporten, kokkerellen, 
streetdance, spellen enz. Eens in de 6 à 8 weken ontvangen de kinderen een nieuw 
programmaoverzicht.  Voor de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Meer informatie kunt 
u verkrijgen via onze coördinator Zwany Bosch.  
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Verzekeringen 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Onze WA-verzekering dekt schade aan derden tijdens schooltijd door toedoen van uw kind, 
vrijwilligers of medewerkers van de school. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school, 
als mensen die voor de school actief zijn, zoals bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers, dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
 
Er zijn twee belangrijke punten waarmee u rekening moet houden. 
1.   Allereerst is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens 
de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor 
school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 
wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
 
Voorbeeld 
Tijdens de gymnastiekles wordt een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en 
de bril is kapot. In dit geval is géén sprake van verwijtbaar handelen door de school en valt de schade 
niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt geen schade vergoed. 
 
2.   Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Ongevallenverzekering 
De ongevallenverzekering is een aanvullende verzekering en dekt tot een half uur voor en een half 
uur na schooltijd het risico op ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar school gaan en 
omgekeerd en tijdens het verblijf op school en bij activiteiten buiten de school die in schoolverband 
en onder toezicht plaatsvinden. Deze ongevallenverzekering geldt voor leerlingen, vrijwilligers en 
medewerkers van onze scholen. 
 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld vergoeding van het eigen 
risico bij uw zorgverzekeraar). Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril, jas, fiets enzovoorts 
valt niet onder de dekking. 
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Overige afspraken op school 
 
Sponsoring 
Sponsoring is een manier om extra geld te krijgen. Geld voor activiteiten of voor het aanschaffen van 
nieuwe middelen. Een sponsor verlangt een tegenprestatie. 
Bij de besluitvorming over een sponsorvoorstel is de medezeggenschapsraad betrokken. De criteria 
waaraan sponsoring moet voldoen: 

 sponsoring is verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school; 

 sponsoring is in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen; 

 sponsoring brengt de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar; 

 sponsoring beïnvloedt niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs, of is in 
strijd met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt; 

 het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen; 

 in lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete of expliciete) reclame voorkomen. Er mag 
geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. 
 

Mocht u een klacht hebben over de inhoud van de sponsoring dan kunt u die richten aan de Reclame 
Code Commissie. 
 
Dieren in school 
Omdat sommige leerlingen geen zoog- en/of gevederde dieren verdragen, is het houden van deze 
dieren in school niet toegestaan. Met uitzondering van hulphonden en dieren waarover les wordt 
gegeven, mogen dieren ook de school niet in.  
 
Foto- en videoregeling 
Als u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind(eren) staan, maakt u dit kenbaar bij 
de schooldirectie. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, kan een van uw kind op school gemaakte foto 
gepubliceerd worden. Als foto’s gebruikt worden door de school noemen we de namen van de 
kinderen niet. 
In de klas kunnen video-opnamen worden gemaakt. Bij feesten en vieringen komt dat voor. En soms 
is een opname bedoeld voor studiedoeleinden.  
 
Rookverbod 
In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. Ook op het schoolplein mag niet worden gerookt. In 
de omgeving van de school is roken ongewenst. 
 
(Gedrags-)regels en afspraken op onze school 
Voor de veiligheid maken wij met de kinderen ondermeer afspraken met betrekking tot het ‘verkeer’ 
in de school en op de schoolpleinen, wat wel en niet is toegestaan in de klas, toiletregels en 
afspraken ten aanzien van computergebruik.  
 
Afwezigheid van leerkrachten 
Als een leerkracht zich ziekmeldt of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, dan bekijken wij of 
wij iemand vanuit onze eigen sterkte of binnen het netwerk van de school kunnen inzetten. Is er 
niemand beschikbaar, proberen wij via de invallerspool een invaller te regelen en in te zetten.  
Soms komt het voor dat alle invallers bezet zijn, dat is lastig. Wij zullen daardoor genoodzaakt zijn 
met eigen personeel te schuiven, en eventueel groepen te verdelen. Ook is het mogelijk dat wij 
onderwijsassistenten inzetten om te groep te vervangen (met toezicht van een aangewezen 
personeelslid). Wij proberen te voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Dit is een 
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noodmaatregel. Wij hopen dat wij er slechts in uiterste gevallen toe zullen moeten overgaan. 
Een dag thuis zijn, of naar huis gestuurd worden, gebeurt nooit meer dan een dag achter elkaar. De 
kinderen worden altijd de dag daarop weer op school verwacht. 
Als wij een dag van tevoren weten dat er de volgende dag geen oplossing is, krijgen de ouders 
hierover via Mijnschoolinfo bericht. Daarin wordt altijd een oplossing binnen schoolverband 
aangeboden. 
 
Medisch handelen 
Het kan voorkomen dat uw kind op school medicatie moet gebruiken. Wij zijn daar niet in alle 
gevallen automatisch toe in staat. In voorkomende gevallen vullen we met een verklaring ”medisch 
handelen” op , welke door u en ons ondertekend moet worden.  
 
Halen en brengen 
De deur gaat iedere morgen om 8.20 uur open. Wij verzoeken u dringend ervoor te zorgen dat de 
kinderen op tijd in de klas zijn en dat u ook op tijd het lokaal weer verlaat zodat de leerkracht om 
8.30 uur met de lessen kan beginnen.  
Als de kinderen binnenkomen, is de leerkracht er in eerste instantie voor de kinderen. Het is dan ook 
niet het juiste moment om schoolse zaken met hem/haar te bespreken. Beter is het om dat na 
schooltijd te doen of om een aparte afspraak te maken.  
 
Bij het ophalen van de kinderen verzoeken wij de ouders buiten te wachten, tot de lessen zijn 
beëindigd. De leerlingen van de worden door hun leerkracht naar buiten gebracht bij de in/uitgang. 
 
Fietsenbeleid 
Veel kinderen komen met de fiets naar school. Het stallen van de fiets in de daarvoor bestemde 
fietsenrekken gebeurt geheel voor eigen risico. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele 
schade aan de fiets van uw kind. Daarom is het verstandig alleen op de fiets te komen als dat echt 
noodzakelijk is. Kinderen die op loopafstand van de school wonen, kunnen hun fiets beter thuislaten. 
Op het schoolplein mag niet worden gefietst. 
 
Ziekte- en afwezigheidsmeldingen 
Het kan voorkomen dat een kind niet naar school kan gaan. Bijvoorbeeld omdat het ziek is of 
plotseling naar de dokter of tandarts moet. Wij vragen u dit vóór aanvang van de school telefonisch 
(niet per email) te laten weten. Wij hoeven ons dan niet ongerust te maken over het wegblijven van 
uw kind. De medewerker zorgt ervoor dat de leerkracht op de hoogte wordt gesteld. 
Wanneer uw kind ziek is, kan de school om het verpleegadres van het kind vragen. Dit i.v.m. de 
verantwoording aan de leerplichtambtenaar. 
 
Gezonde pauzehap en lunch 
De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om 
het vol te houden tot de middagpauze. Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Geef 
daarom iets mee wat niet te groot is en niet teveel calorieën bevat. 
 
We willen op alle dagen gezonde pauzehappen, dranken en lunchpakketten stimuleren. We gaan 
daarbij uit van het volgende:  
WEL: fruit, groente en brood  
WEL: water, een beker (of pakje) drinken met halfvolle zuivel en ongesuikerde dranken.  
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Trakteren op school  
Een leuk onderdeel van een verjaardag is dat een kind mag trakteren op school nadat het is 
toegezongen door de hele klas. Kinderen mogen hun hele klas trakteren. Daarna mogen ze de 
klassen langs. Zij krijgen een mooie kaart met alle handtekeningen van de teamleden. 
 
Wij verzoeken de ouders om gezonde en bescheiden traktaties te laten uitdelen door hun kind(eren). 
Er zijn veel gezonde tussendoortjes. Allerlei soorten fruit en groente. Op internet zijn veel suggesties 
te vinden om aantrekkelijke groente- en fruittraktaties te maken! Er zijn ook andere alternatieven 
voor groente en fruit die prima kunnen. Denk bijvoorbeeld aan rozijnen, ontbijtkoek, rijstwafel of 
soepstengel.   
Een traktatie is een aardigheidje, het hoeft niet iets groots of een flinke hap te zijn. Het hoeft ook 
niet ‘dubbel’ te zijn, één ding is genoeg.  
Denk ook eens aan niet eetbare traktaties. Je kunt kinderen ook blij maken met bijvoorbeeld een 
stuiterbal, stickers, kleurboekje, knikkers, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de 
traktatie er leuk uitziet. 
 
Hoofdluiscontrole 
De kinderen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis wordt aangetroffen bij 
een kind, wordt dit gemeld aan de ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling om 
verdere besmetting te voorkomen. Preventief kunnen zij bijvoorbeeld wekelijks het haar van hun 
kinderen controleren op hoofdluis of neten. Als hoofdluis is geconstateerd bij een kind worden  
andere ouders gewaarschuwd.  
 
De school van uw kind: onderwijs en ondersteuning 
 
Onderwijs 
Kerndoelen voor het onderwijs 
Scholen bepalen zelf hoe zij het onderwijs inrichten. Wel moeten ze bij de ontwikkeling van hun 
lesprogramma rekening houden met de kerndoelen. Kerndoelen geven globaal aan wat leerlingen 
aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. 
 
Leergebieden 
De kerndoelen geven aan wat de school kinderen moet leren binnen de zogenaamde leergebieden: 

 Nederlands; 

 Engels; 

 rekenen en wiskunde; 
 oriëntatie op jezelf en de wereld; 

 mens en samenleving   
 natuur en techniek 
 ruimte  
 tijd 

 kunstzinnige oriëntatie; 
 cultureel erfgoed 

 cultuureducatie; 

 bewegingsonderwijs en sport. 
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Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen 
Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren is er recent 
omschreven wat leerlingen moeten kunnen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière. Dit zijn de 
zogenaamde referentieniveaus. Het verschil met de kerndoelen voor taal en rekenen is dat deze 
slechts een globale beschrijving geven van de te behalen resultaten. De referentieniveaus benoemen 
heldere en concrete doelen die leerkrachten kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang 
van hun leerlingen kunnen evalueren. 
 
Onderwijstijd 
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd) van goede kwaliteit. De 
overheid heeft daarom voor het basisonderwijs een urennorm vastgesteld. Leerlingen in het 
basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen.  
 
Inspectie van het Onderwijs 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen worden 
regelmatig bezocht door een inspecteur. De rapporten van de onderwijsinspectie over de kwaliteit 
van een school zijn openbaar en worden op de website van de Inspectie www.onderwijsinspectie.nl 
gepubliceerd. 
 
Leerlingvolgsysteem 
In het leerlingvolgsysteem staan resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Observaties door 
leerkrachten staan ook in dit systeem. De Aquamarijn gebruikt hiervoor Esis. 
Naast het bijhouden van de vorderingen voor rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling 
brengt het leerlingvolgsysteem de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart. Deze 
informatie wordt gebruikt om onderwijs, op maat, af te stemmen op uw kind. 
Daarnaast geeft het een beeld van de (ontwikkeling van de) werkhouding. De gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem worden gebruikt tijdens gesprekken met ouders en de informatieoverdracht naar 
het voortgezet onderwijs. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Ouders zijn een onmisbare schakel in de leerontwikkeling van hun kind. 
Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van uw kind, is het belangrijk dat we elkaar 
regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, vorderingen of eventuele stagnatie, over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, zijn of haar thuissituatie, etc. Een regelmatig contact 
tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, 
zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat 
om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.  
 
Gescheiden ouders 
Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun kind(eren). Soms 
heeft maar één van de ouders het ouderlijk gezag1. In dat geval is de ouder met het ouderlijk gezag 
wettelijk verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van alle belangrijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van hun kind(eren) op school. Indien er sprake is van een slechte communicatie 
tussen de gescheiden ouders is de school wettelijk verplicht om de niet met het ouderlijk gezag 
belaste ouder op verzoek informatie te geven. 
 
Communicatie tussen school en ouders 
Om het contact tussen ouders en school te bevorderen, staat ons een aantal middelen ten dienste: 

                                                           
1 De ouder met ouderlijk gezag neemt onder meer de beslissing over de verzorging en opvoeding van het kind 
en heeft het bewind over zijn of haar vermogen. Het ouderlijk gezag wordt normaal door beide ouders 
uitgeoefend. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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 Mijnschoolinfo 
Met Mijnschoolinfo heeft u altijd en overal toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind 
betrekking heeft. Er is nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de 
oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Mijnschoolinfo. 

 

 Nieuwsbrief de Aquamarijner 
Eenmaal per maand, gedurende het hele schooljaar, verschijnt de Aquamarijner. Deze wordt 
digitaal via Mijnschoolinfo verzonden.  

 

 Informatiekalender 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin via Mijnschoolinfo de 
informatiekalender. In de jaargids worden alle relevante zaken voor dat betreffende 
schooljaar opgenomen. Ook deze gids is online het hele schooljaar beschikbaar. De Jaargids 
kunt u ook raadplegen via www.aquamarijn.asg-almere.nl   

 

 Informatiescherm in de school 
In de school hangt een groot informatiescherm, waarop de meest actuele informatie staat. 
Ook is er een doorlopende presentatie, d.m.v. foto’s of film, te zien van actuele activiteiten.  

 

 Website:  www.aquamarijn.asg-almere.nl  
De website is bedoeld als presentatie van onze school voor bestaande ouders, eventueel 
toekomstige ouders en andere belangstellenden. Alleen de algemene informatie is hierop te 
vinden.  

 
Informatie over uw kind  
Als ouder betrekken wij u op verschillende manieren bij het schoolleven en de ontwikkeling van uw 
kind: 
 
Algemene ouderavond 
Tijdens deze avond, aan het begin van het schooljaar, wordt u door de MR en OR geïnformeerd over 
wat zij het afgelopen schooljaar hebben gedaan en de speerpunten voor het huidige schooljaar. 
 
Oudercontactmomenten 
Vier keer per jaar biedt de school u de gelegenheid om de ontwikkeling van uw kind uitvoerig te 
bespreken. In het begin van het jaar (september) zijn er de startgesprekken. In die gesprekken gaan 
de ouders aan de leerkracht vertellen wie hun kind is, zodat de leerkracht een goede start kan 
hebben met de leerling. 
In november, maart en juli zijn er oudergesprekken. Natuurlijk kunt u altijd tussendoor, als de 
omstandigheden rond uw kind daartoe aanleiding geven, met de leerkrachten een afspraak maken. 
Ook komt het voor dat ouders door ons, tussentijds, op school worden uitgenodigd. 
 
Formatieplan- groepsverdeling 
In het laatste deel van het schooljaar gaat de directie van de school zich intensief bezighouden met 
het formatieplan. Dat betekent dat aan de hand van de leerlingenaantallen en volgens de door de 
overheid opgelegde normen, het aantal groepen voor het komende schooljaar en de bemensing van 
die groepen worden vastgesteld. De formatie voor ieder schooljaar wordt in grote mate bepaald 
door het aantal leerlingen. Om de formatie ‘sluitend’ te maken, kan het soms nodig zijn dat er 
impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Groepen worden soms herverdeeld en 
bijeengevoegd of er moeten combinaties van groepen gemaakt worden. Wij zijn ons er van bewust 
dat deze maatregelen in bijna alle gevallen een grote impact kunnen hebben op kinderen, 
leerkrachten en ouders.  

http://www.aquamarijn.asg-almere.nl/
http://www.aquamarijn.asg-almere.nl/
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Gezondheidsonderzoek 
Jaarlijks worden de leerlingen uit de groepen 2 en 7 uitgenodigd voor een preventief 
gezondheidsonderzoek door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 
 
Logopedie 
Op de Aquamarijn is het mogelijk om met de Praatmaat Groep logopedische therapie te volgen. 
Gebleken is dat het voor het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt, om dit nog na 
schooltijd  te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. De 
logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. 
 
De Praatmaat Groep verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied 
van spraak, taal, stem en gehoor op school. De behandeling vindt plaats in een ruimte in de school, 
die is aangepast voor de logopedische behandeling. De logopedisten zijn allen kwaliteitsgeregistreerd  
en allround opgeleid. Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of 
specialist. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website : 
www.depraatmaatgroep.nl   
 
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Uiteraard kunt u altijd geheel vrijblijvend voor vragen of informatie bij onze logopedist terecht. 
 
Ergotherapie 
Op de Aquamarijn is ook een ergotherapeute wekelijks aanwezig. Zij behandelt kinderen die moeite 
hebben met het uitvoeren van alledaagse handelingen. Dit kan ontstaan door verschillende 
problemen, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of ziekte. Het doel van ergotherapie is 
kinderen zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te leren voeren, waardoor zij meer 
grip kunnen ontwikkelen op hun situatie en omgeving. De ergotherapeut zet  haar kennis en 
creativiteit in om samen met de kinderen te werken aan een oplossing. Waar nodig kan zij daarbij 
adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen.  Hierbij is nauw overleg en samenwerking met u als 
ouders/verzorgers en andere betrokkenen (de leerkracht) zeer belangrijk. 
 
Mogelijke hulpvragen zijn: 
o Mijn kind heeft moeite met het plannen van zijn of haar schooltaken. 
o Mijn kind heeft moeite met knippen/ plakken, veters strikken, eten snijden of een andere fijn 

motorische taak. 
o Mijn kind heeft moeite met zichzelf aan-uit te kleden, te wassen of een andere zelf 

verzorgingsactiviteit. 
o Mijn kind heeft moeite met zich te concentreren waardoor zijn of haar functioneren op 

school achteruitgaat. 
o Mijn kind heeft moeite met het meedoen tijdens groepsactiviteiten. 
 
Heeft uw kind een vraag die hier niet bij staat? U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de 
ergotherapeut en het probleem voorleggen. De ergotherapeut kan in kaart brengen of ergotherapie 
een mogelijke oplossing kan bieden.  
 
Kinderfysio 
Naast de Ergotherapeut en de logopedist, krijgen we met ingang van aankomend schooljaar een 
nieuwe partner in de school. Op de donderdagen zal Susanne Walraven van Slim Fysio op de 
Aquamarijn aanwezig zijn. Aangezien ergo en fysio veel overeenkomsten hebben, zijn duidelijke 
afspraken gemaakt. In de basis komt het erop neer dat waar de ergo zich vooral richt op de fijne 

http://www.depraatmaatgroep.nl/logopedie-almere
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motoriek, de fysio zich vooral op de grove motoriek zal inzetten. Neemt u gerust eens een kijkje op 
haar website http://www.slimfysio.nl/ 
 
Passend onderwijs: ondersteuning in en rondom de school 
Ieder kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het 
idee achter passend onderwijs. Uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen 
vooropstellen. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of gedragsproblemen, maar ook bij 
talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan op een gewone school in de eigen 
buurt en waar nodig met extra ondersteuning. We praten dan ook niet meer over zorgleerlingen, 
maar over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Voor alle scholen geldt vanaf 1 
augustus 2014 de zorgplicht.  
De school waar u uw kind aanmeldt, is verantwoordelijk voor het bieden van of zoeken naar een 
passende onderwijsplek. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Iedere school heeft in zijn 
school-ondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden, grenzen en ambities zijn voor het 
bieden van passend onderwijs. Binnen Almere is met elkaar afgesproken wat iedere school aan 
basisondersteuning moet bieden. 
 
Alle scholen van ASG hebben in school een ondersteuningsteam bestaande uit: 
de intern begeleider(s), een expert vanuit passend onderwijs, jeugdverpleegkundige en een 
schoolmaatschappelijk werker. 
 
De intern begeleider (ib’er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in leer- en 
gedragsproblemen en in ondersteuning van collega-leerkrachten bij het bieden van goed onderwijs 
aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vanwege die ondersteunende en 
coördinerende taak wordt de ib’er ook wel zorgcoördinator genoemd.  
De expert is er om de school te ondersteunen bij de basisondersteuning en vragen over 
onderwijsbehoeften te beantwoorden en/of hulp te bieden bij het zoeken naar antwoorden.  
 
Talentenlab 
Twee tot drie procent van onze leerlingen is hoogbegaafd. Er zijn diverse mogelijkheden om 
hoogbegaafde kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op hebben, om alles uit ze te halen wat 
er in zit. Bij ASG is hiervoor het Talentenlab in het leven geroepen. Eén ochtend per week gaan 
hoogbegaafde kinderen naar het Talentenlab. Zij komen hier bij elkaar en krijgen de uitdaging die zij 
nodig hebben. Dit alles onder leiding van een daartoe opgeleide leerkracht. Het Talentenlab van ASG 
richt zich op de leerlingen uit de groepen vijf/zes en zeven/acht. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Het is voor onze school mogelijk een beroep te doen op schoolmaatschappelijk werk. Het 
schoolmaatschappelijk werk richt zich op de relatie kind-school-ouders. Zij kunnen ondersteuning en 
verlichting bieden aan teams, leerkrachten en ouders bij problemen met kinderen, waarbij de 
oorzaken niet alleen binnen de school liggen. Het gaat erom dat belemmeringen worden 
weggenomen, die de ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden. Door de bestuurscommissie van 
het openbaar onderwijs is extra tijd beschikbaar gesteld voor het schoolmaatschappelijk werk. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het zorgaanbod van onze school en is alleen 
toegankelijk via de intern begeleider van de school. Het kan dan ook voorkomen, dat ouders worden 
uitgenodigd voor een gesprek. Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen werken zijn 
schoolmaatschappelijk werkers aangesteld bij de GGD. De contacten tussen ouders en het 
schoolmaatschappelijk werk zijn altijd vertrouwelijk.  
 
  

http://www.slimfysio.nl/
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VEILIG THUIS (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
Elke school heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens zorgt de school 
ervoor dat gebruik van een meldcode door de medewerkers is geborgd en dat de daarvoor 
benodigde kennis op peil wordt gehouden. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een medewerker 
van een onze school moet doen bij vermoedens van geweld. 
 
De meldcode is gebaseerd op de volgende 5 stappen: 
1. in kaart brengen van de signalen; 
2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of 

het Steunpunt Huiselijk Geweld; 
3. gesprek met de leerling en/of ouders; 
4. weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling; 
5. beslissen: hulp organiseren of melden. 
 
Naar het voortgezet onderwijs 
Primair onderwijs – voortgezet onderwijs  
Na groep 8 zet uw kind een volgende stap: het voortgezet onderwijs. Een belangrijke vraag is dan 
voor u: welke vorm van voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor mijn kind? Om de overstap 
van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, overleggen de 
basisschool en de scholen voor voortgezet onderwijs in Almere met elkaar. 
 
Schooladvies 
Alle scholen van ASG volgen hetzelfde stappenplan om tot een afgewogen oordeel te komen over de 
beste vervolgstap voor uw kind (het schooladvies). Zowel het sociaal-emotionele gedrag, de Cito- 
toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de ontwikkelingen door de jaren heen hebben invloed op het 
uiteindelijke schooladvies. Het advies van de basisschool is leidend voor toelating tot het voortgezet 
onderwijs. Het advies en de onderbouwing wordt met u besproken door de leerkracht van uw kind. 
 
Centrale eindtoets 
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht deel te nemen aan een centrale eindtoets. De score op 
deze toets speelt geen rol bij het opstellen van het schooladvies. Is de score op de Cito-eindtoets 
hoger dan het eerder gegeven advies, dan volgt heroverweging.  
 
Oriëntatie 
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor u en uw kind. 
Daarom is het niet alleen belangrijk dat uw school met een zorgvuldig advies komt, maar ook dat u 
zich goed oriënteert op een nieuwe school. Op www.kiesjeschoolinalmere.nl vindt u allerlei 
informatie over het voortgezet onderwijs. Op deze site staan ook alle open dagen vermeld.  
 
Aanmelden 
Voor 1 maart moet uw zoon of dochter ingeschreven staan op een school voor voortgezet onderwijs.  
 
Kennismaken 
In de maand voorafgaand aan de zomervakantie gaat uw kind alvast een ochtend naar de school voor 
voortgezet onderwijs om kennis te maken en te wennen aan de nieuwe omgeving. 
 
Procedure 
o Aan het eind groep 6 en groep 7wordt aan ouders en kind een voorlopig schooladvies gegeven.  
o In februari wordt het definitieve schooladvies aan ouders en kind meegedeeld. 
Uiteraard zullen de leerkrachten van groep 8 door middel van lessen op school en de 
oudercontactavonden veel aandacht besteden aan de advisering.  

  

http://www.kiesjeschoolinalmere.nl/
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Namen en adressen 
 
Basisschool de Aquamarijn 
Bezoekadres:          
IKC de Aquamarijn 
Meerveldplein 4 en 6 
1359 HM Almere 
 
Tel: 036-5317155 of 06-10 29 09 04 
E-mail: directie@aquamarijn.asg-almere.nl               
Internet: www.aquamarijn.asg-almere.nl 
 
Directeur: 
Dhr. E. Verstegen            
 
Clusterdirecteur: 
Dhr  M. Muis 
Postadres: zie hieronder (bevoegd gezag) 
 
Bevoegd gezag: 
Almeerse Scholen Groep    
Tel: 036 5406363 
 
Bezoekadres:                 Postadres: 
Randstad 20-31                 Postbus 60276 
1314BC Almere                1320 AH Almere 
 
Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep 
Louis Armstongweg 120 
1315 RG Almere 
telefoon 036 – 7074810 
 

 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
Postbus 1017 
1300 VG Almere 
tel : 036-5331500 

Inspecteur van het basisonderwijs  
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs:0800-8051(gratis) 
klachtenmelding over seksuele intimidatie,  
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteur  
099-111 3 111(lokaal tarief)  
 

Leerplichtambtenaar 
Gemeente Almere  afd DMO 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
tel: 036-5399911-centrale- 
 

Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland 
Boomgaardweg 4 
1326 AC Almere 
tel: 08800-29920 
 

Stichting Passend Onderwijs 
Postbus 10183 
1301 AD Almere 
tel: 036-7670200 
 

 bezoekadres: 
Louis Armstrongweg 120 
1311 RL Almere 
www.passendonderwijs-almere.nl 

http://www.aquamarijn.asg-almere.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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