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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u van ons het informatieboekje met alle informatie, afspraken, roosters en 
andere data voor het schooljaar 2019 - 2020. Naast dit informatieboekje kunt u informatie 
over de school vinden in onze schoolgids.  
 
Het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad houden u elke maand op de 
hoogte via onze nieuwsbrief die op de eerste donderdag van elke maand aan de kinderen 
wordt meegegeven.  
 
Zowel de schoolgids als de maandelijkse nieuwsbrieven zijn op onze website 
www.deklimopamsterdam.nl te vinden. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u  terecht bij de administratie of directie van de 
school. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Het schoolteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.B.S. De Klimop 
 

Adres:          Varenweg 6 
                     1031 CB  Amsterdam 
                    Tel. 020 636 81 00 
 
 

E-mail :     directie.klimop@innoord.nl 
 

Website :   www.deklimopamsterdam.nl 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.deklimopamsterdam.nl/
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Schooltijden 
 

Schooltijden voor de school:        
Ma 8.30 uur tot 14.15 uur     
Di  8.30 uur tot 14.15 uur 
Wo  8.30 uur tot 14.15 uur 
Do 8.30 uur tot 14.15 uur 
Vr 8.30 uur tot 14.15 uur 
 

 
Tussen de middag is er een kwartier om samen met de leerkracht in de klas te eten 
waarna de kinderen onder toezicht van de leerkrachten nog een half uur buitenspelen. 
Hiervoor geldt de volgende pauzeregeling: 
 

Voor 11.30 en/of na 12.30 uur Groepen 1/2  
11.30 - 12.00  Ma, di en wo; Groep 3, 5 en 7 Do en vr Groep; 4, 6 en 8  
12.00 - 12.30  Ma, di en wo; Groep 4, 6 en 8 Do en vr Groep; 3, 5 en 7 
 

 
De schooldeuren gaan om 08.15 uur open. Wilt u er voor zorgen dat uw kind tijdig in de 
klas is, want de groepsleerkracht wil graag om 08.30 uur beginnen met de les. Bij te laat 
komen mist uw kind het belangrijke begin van de lessen. De leerplicht controleert de 
school regelmatig op kinderen die te laat komen en/of afwezig zijn. 
 
 

Tijden voor de voorschool: 
Ma  08.30 - 13.30 uur 
Di 08.30 - 13.30 uur 
Wo 08.30 - 13.30 uur 
Do 08.30 - 13.30 uur 
Vr 08.30 - 13.30 uur 
 
De voorschool is te bereiken op hun eigen telefoonnummer: 020 6375722 
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Eten en drinken op school 
 

Als sportactieve- en jump-in school hebben wij een actief beleid ten aanzien van gezond 
gedrag. Wij hebben vaste afspraken gemaakt voor het eten en drinken op school. 
Hieronder staan de afspraken die wij op De Klimop hiervoor hebben gemaakt voor u op 
een rijtje. 
 
Afspraken voor het tussendoortje 
Als kinderen thuis goed ontbijten voordat ze naar school gaan (wat uiteraard de bedoeling 
is), hebben zij geen boterham of iets anders te eten nodig als tussendoortje. Zij kunnen 
dan makkelijk tot de lunch door op hun ontbijt. Op De Klimop hebben wij er voor gekozen 
om voor of na de kleine pauze in de ochtend gezamenlijk met de kinderen fruit of groente 
te eten en water te drinken.  
 
Afspraken voor de lunch 
Voor het eten tijdens de lunch is alleen brood toegestaan. Het liefst bruine boterhammen, 
witte boterhammen mogen ook maar zijn verreweg de minst gezonde keuze in de 
categorie brood. 
Voor het drinken tijdens de lunch is water, magere melk, halfvolle melk of karnemelk 
mogelijk. Yoghurtdrink mag ook, maar is een stuk minder gezond vanwege toegevoegde 
zoetstoffen of suikers. 
Verder raden wij u aan om voor de lunch een afsluitbare drinkbeker en een goede 
broodtrommel te kopen voor uw kind(eren) en hier duidelijk zichtbaar de naam van uw 
kind(eren) op te schrijven. 
 
Traktatie 
Ten aanzien van traktaties bij bijvoorbeeld een verjaardag vinden wij dat dit een bijzondere 
gebeurtenis en dus een uitzondering is. Toch willen wij ook hier rekening houden met de 
gezondheid van de kinderen. Wij adviseren u dan ook om bij een traktatie: 

- te trakteren op iets om mee te spelen (een niet eetbaar cadeautje) 
- te trakteren op een gezonde traktatie van groente of fruit (zie map ouderkamer) 
- mocht u toch kiezen voor bijvoorbeeld chips, ijs of een snoepje dan mag dit er maar 

één zijn, niet toegestaan is bijvoorbeeld een puntzak met allerlei verschillende 
snoepjes of trakteren op gebak.   

 
Afspraken in het kort: 
Tussendoortje:  Groente of fruit en water 
Lunch:       Boterhammen en water, melk, halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrink 
Traktaties:       Iets om mee te spelen, een gezonde traktatie of maximaal één product uit     

     de categorie chips, ijs of snoep. 
 
 
Afspraken over ‘handhaving’ 
De producten die niet zijn toegestaan worden door de leerkrachten weer mee 
teruggegeven aan de kinderen. Mocht dit bij een kind vaker voorkomen dan zal de 
leerkracht met de ouders hierover in gesprek gaan. 
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Hallo Muziek 
 

De Klimop doet ook dit jaar weer mee aan het muziekproject Hallo Muziek !  
 
Zangles 
Elke groep krijgt wekelijks zangles van een muziekdocent, in de onderbouw is dit via de 
Engelse methode DaCaPo. 
 
Instrumenten 
Groep 5 t/m 8 krijgt daarnaast ook wekelijks les in het bespelen van een instrument. 
Halverwege het schooljaar wordt er van instrument gewisseld en krijgen alle lln van gr 5 
t/m 8 een ander instrument aangeboden.  
In groep 5 leren ze keyboard en klarinet bespelen.  
In groep 6 leren ze djembé en cello spelen.  
In groep 7 leren ze djembé en cello spelen.  
In groep 8 gaan ze klarinet en keyboard bespelen. 
 
Uitleencontracten 
De instrumenten die de kinderen bespelen zijn van school, maar de kinderen krijgen de 
gelegenheid geboden om deze instrumenten in bruikleen mee naar huis te nemen. 
Hiervoor moeten de kinderen en ouders in groep 5 éénmalig een ‘uitleencontract’ 
ondertekenen met een aantal duidelijke afspraken over het gebruik van het instrument. We 
raden de kinderen en ouders aan om van deze uitleenregeling gebruik te maken, maar het 
is niet verplicht.  
 
We informeren u verder over Hallo Muziek in onze maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Wilt u meer weten over Hallo Muziek ?  
Kijk dan op www.hallomuziek.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatieboekje OBS De Klimop 
 2019 – 2020  

7 

 
Formatie 2019 – 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Hieronder ziet u de formatie voor komend schooljaar, hierin kunt u zien welke leerkracht er 
komend schooljaar lesgeeft in welke groep. Nieuw voor komend schooljaar is Yasmina El 
Ouardani, zij gaat fulltime lesgeven in groep 6. Daarnaast gaan we komend schooljaar ook 
werken met Doe-labs, tijdens deze lessen wordt er op een meer praktische manier 
lesgegeven. U krijgt hier t.z.t. nog meer informatie over. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van de formatie dan horen wij 
het graag van u. 

 
 
 

Groep 1/2 A  Myrtha McDonald       Ma-do,1/2vr  Ingrid K.  1/2vr 
Groep 1/2 B  Mireille Staats       Ma,di,1/2wo  Sylvia Bron        
 1/2wo,do,vr 
Groep 3  Barbara van Schaik       Ma/di/wo Nienke Bolhuis  do/vr      
Groep 4  Dionne Marks       Ma t/m vr 
Groep 5  Nienke Bolhuis       Ma/di/wo Ingrid Schifflers do 

Wendy Brugman  Ma/vr 
Groep 6  Yasmina El Ouardani Ma t/m vr   
Groep 7  Hans Teuwissen       Ma/di/do/vr  Paul van Hattem wo 
Groep 8  Dennie Milosevic       Ma t/m vr 
 
Doe-labs  Marije Schrier  Di/do/vr 
I.B. (Interne beg:) Ingrid Schifflers      Wo/do/vr 
   Sylvia Bron       Ma/di  
Zorgcoördinator Gerjanne Meedendorp Ma/di/do 
Vakleerkracht gym:  Bart Boogaard      Ma/wo/do 
Onderwijsassistent:  
Groepen 1/2/3: Izabella van ’t Veer      Ma t/m do 
Groepen 1/2/3: Ingrid Klinkenberg      Ma t/m vr 
Concierge:  Sandra den Boef      Ma t/m do  
Administratie: Karin Reeders  Ma, 1/2wo, do, vr  
Directie:  Paul van Hattem      Ma t/m vr 
 
 
Toelichting: 

- Daar waar u bijv.1/2 wo ziet staan bedoelen we dat deze leerkrachten om de week op 
woensdag werken. 
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Activiteitenlijst 2019 – 2020 

 
Activiteit   Datum/tijdstip   Groep  
Voorlopige adviesgesprekn september    groep 8 
Informatieavond  3 september    3, 4 en 5 18.30 - 19.30 uur 
Informatieochtend  3 september    1/2, 08.30 - 09.30 uur 
Informatieavond  2 september    6, 7, 8 18.30-19.30 uur  
Studiedag   30 september   1 t/m 8 vrij 
Sportdag    12 september    1/2/3, hulp gr 8 
Artisbezoek     24 september    1/2 
Kinderboekenweek  2 t/m 13 oktober   1 t/m 8 
HERFSTVAKANTIE  21 okt t/m 25 okt   1 t/m 8 vrij  
Studiedag   01 november    1 t/m 8 vrij 
Nationaal Schoolontbijt Donderdag 7 november  1 t/m 8 en ouders 
Contactgesprekken  Week 46 en 47   1 t/m 8 
Sinterklaasviering  5 dec     1 t/m 8, vanaf 12.00 vrij 
Kerstmaaltijd   19 dec, 18.00 – 19.30 uur  1 t/m 8 
KERSTVAKANTIE  23 dec t/m 3 jan   1 t/m 8 vrij 
Adviesgesprekken  januari     groep 8 
Studiedag   12 februari    1 t/m 8 vrij 
Studiedag   13 februari    1 t/m 8 vrij 
Studiedag   14 februari    1 t/m 8 vrij 
VOORJAARSVAKANTIE 17 feb t/m 21 feb   1 t/m 8 vrij 
1e rapport mee  28 februari    2 t/m 8 
Contactgesprekken  Week 10 en 11   1 t/m 8 
Kunstschooldag  26 of 27 maart   groep 8 
Studiedag   18 maart    1 t/m 8 vrij 
Paaslunch   9 april     1 t/m 8 
Cito eindtoets   15/16/17 april    8 
Sportdag   April     4/5/6 (bij ATOS) 
MEIVAKANTIE  27 apr t/m 8 mei   1 t/m 8 vrij 
Ramadan    
HEMELVAART  21 en 22 mei    1 t/m 8 vrij 
PINKSTERVAKANTIE 1 juni     1 t/m 8 vrij 
Studiedag   2 juni     1 t/m 8 vrij 
Studiedag   3 juni     1 t/m 8 vrij 
Krakelingbezoek  5 juni     1/2 
Sportdag    ..     3/4, hulp gr 8 
Schoolreis groep 5/6  ..     groep, 5/6 
Schoolreis groep 7  ..     groep 7 
Schoolreis groep 8  ..     groep 8 
Avond4daagse  juni     1 t/m 8  
Suikerfeest        1 t/m 8 
Olympische Sportdag  juni     7/8 
Schoolreis groep 2  Amstelpark    2 
Studiedag   18 juni     1 t/m 8 vrij 
Contactgesprekken  Week 25 en 26   1 t/m 7 
Afscheidsavond   1 juli     8 
2e rapport mee  2 juli     1 t/m 8 
Zomerfeest   3 juli     1 t/m 8 
Laatste schooldag  3 juli     1 t/m 8  
ZOMERVAKANTIE  6 juli t/m 14 augustus  1 t/m 8  
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Vakantierooster 2019 – 2020 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvak. 21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvak. 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvak 17-02-2020 t/m 21-02-2020 
Pasen  10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2019 
Hemelvaart 21-05-2020 en  22-05-2020 
Pinksteren 01-06-2020 
Zomervak. 06-07-2020 t/m 14-08-2020 
 

Overige vrije dagen: 
Maandag 30-09-2019 Studiedag 
Vrijdag 01-11-2019 Studiedag 
Woensdag 12-02-2020 Studiedag 
Donderdag 13-12-2020 Studiedag 
Vrijdag 14-02-2020 Studiedag 
Woensdag 18-03-2020 Studiedag 
Dinsdag 02-06-2020 Studiedag 
Woensdag 03-06-2020 Studiedag 
Donderdag 18-06-2020 Studiedag 
   

 
Gymrooster Obs De Klimop 2019 - 2020 
Alle gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht in de grote gymzaal.  

 
Maandag, grote gymzaal 
08.30 - 09.20 uur                Groep 8 
09.20 - 10.10 uur                Groep 4 
10.10 - 11.00 uur                Groep 3  
11.00 - 11.50 uur                Groep 6 
 

12.30 - 13.20 uur                Groep 5  
13.20 - 14.10 uur                Groep 7 
   
Woensdag, grote gymzaal  
08.30 - 09.20 uur                Groep 5 
09.20 - 10.10 uur                Groep 3  
10.10 - 11.00 uur                Groep 6 
11.00 - 11.50 uur                Groep 4 
  

12.30 - 13.20 uur                Groep 7 
13.20 - 14.10 uur                Groep 8 
 
Donderdag, grote gymzaal  
08.40 - 09.40 uur   Groep 1/2A  
09.40 - 10.40 uur                Groep 1/2B 
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Ouderbijdrage  
 

We hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op 20 euro per kind. Deze 
ouderbijdrage is vrijwillig, we gebruiken uw bijdrage om een aantal leuke festiviteiten op 
school te organiseren. De school krijgt voor het organiseren hiervan geen vergoeding 
vanuit de overheid. Alleen met behulp van uw bijdrage kan de ouderraad de volgende 
leuke onderdelen op school verzorgen en betalen: 

- fruit, iets te drinken of iets lekkers tijdens alle festiviteiten, zoals Kerst, Suikerfeest, 
Pasen en sportdagen 

- strooigoed, schoenverrassing en cadeautjes tijdens de Sinterklaasviering 
- aanvullingen van het Nationaal schoolontbijt 
- afscheidscadeau en verzorging van de afscheidsavond voor de leerlingen van 

groep 8 
- hulp bij de kinderboekenweek 

 
Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de ouderbijdrage van 20 euro per kind aan het 
begin van het schooljaar over te maken op NL67 RABO 0329 0486 51 t.n.v. Obs De 
Klimop o.v.v. Bijdrage ouderfonds. Wilt u ook de naam en groep van uw kind(eren) hierbij 
vermelden. U kunt deze bijdrage ook contant betalen bij de administratie of de leerkracht 
van uw kind.  
Kunt u bepaalde kosten voor school niet betalen dan kan de directie van de school u 
hiermee helpen. U kunt hiervoor een afspraak met de schooldirectie maken. 
 
Betaal uw vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!! 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. 
Scannen van de Stadspas 
U dient hiervoor de Stadspas van uw kind laten scannen bij Annet van der Voort, zij is op 
dinsdagochtend op school aanwezig. De gemeente zorgt daarna dat het bedrag voor de 
ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school wordt gestort. 
Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en 
het schoolreisje volledig heeft voldaan. Alleen voor leerlingen van groep 7 en 8 die op 
een meerdaags schoolreisje gaan, wordt nog een extra bijdrage gevraagd. 
 

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neemt u dan contact op met de school 
of kijk op amsterdam.nl/pakjekans 
 

Oudercommissie/klassenouders 
 

Ook dit schooljaar willen we graag aan elke groep twee klassenouders verbinden die de 
leerkracht ondersteunen bij de organisatie van activiteiten en/of feesten in hun groep. 
Ouders die hier tijd voor hebben en dit graag willen doen kunnen zich bij de 
groepsleerkracht van hun kind opgeven. De leerkracht beslist in overleg met de 
aangemelde ouders vervolgens wie de klassenouders voor dit schooljaar worden. In elke 
groep kunnen maximaal twee ouders als klassenouder worden aangesteld. Voor de 
samenstelling en samenwerking in de ouderraad is het handig als ouders voor meerdere 
jaren in de ouderraad zitten, maar het is ook denkbaar dat ouders elkaar afwisselen in de 
ouderraad. 
 
 

Wilt u helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten in de groep van uw kind(eren) 
of de school? U kunt zich opgeven of meer informatie vragen bij de leerkracht van uw kind, 
de administratie of de directie!! 
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Kostenoverzicht schooljaar 2019 – 2020 
 

Het basisonderwijs is kostenloos in ons land. Toch wordt er zo nu en dan een beroep op 
uw portemonnee gedaan om voor de kinderen leuke en zinvolle zaken te organiseren. In 
de eerste plaats is er natuurlijk de ouderbijdrage, die door de ouderraad beheerd wordt. 
Die bedraagt dit jaar € 20,-. Daarnaast zijn er in elke groep nog extra kosten voor een 
aantal activiteiten. De in deze lijst aangegeven prijzen zijn richtprijzen; d.w.z. dat er kleine 
wijzigingen mogelijk zijn.  
 
Groep 1 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis  € 2,- 
 
Groep 2 :  Eventueel bijdrage vervoer naar Artis  € 2,- 
  Schoolreisje      € 25,- 
 
Groep 3 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 

Schoolreisje      € 25,- 
 
Groep 4 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 

Schoolreisje      € 25,- 
 
Groep 5 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 

Bezoek Stadshoeve, bijdrage vervoer  € 2,- 
  Schoolreisje      € 25,- 
  Sinterklaas      € 5,- 
 
Groep 6 :  Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 
  Schoolreisje      € 25,-    

Sinterklaas      € 5,- 
 
Groep 7 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 

2-daags schoolreisje,    € 35,- (met stadspas €5,-) 
  Sinterklaas      € 5,- 
 
Groep 8 : Eventueel bijdrage vervoer naar Artis   € 2,- 

3-daags schoolreisje,    € 75,- (met stadspas €45,-) 
  Sinterklaas      € 5,- 
 
Mocht de gevraagde bijdrage voor het schoolreisje een probleem voor u zijn dan horen wij 
het graag van u, zodat de school hiervoor samen met u naar een oplossing kan zoeken. 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen meegaan op schoolreisje en dat er geen 
kinderen worden buitengesloten. 
 

Naast bovenstaande lijst zijn er voor alle kinderen kosten voor de schoolfotograaf (± €10,-) 
Deze kosten zijn vrijblijvend; als u de foto's van de fotograaf niet neemt heeft u uiteraard 
geen kosten.  
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Rapportage en oudergesprekken 
 

Alle kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport, en wel op de volgende datums: 
1e 28 februari 2020 
2e 02 juli 2020 

                                                                                                         
De weken waarin de oudergesprekken zullen plaatsvinden zijn: 
1e  Week 46 en 47   
2e Week 10 en 11                                     
3e Week 25 en 26 

Dit geldt voor groep 2 t/m 7 (de lln uit groep 8 hebben in januari een adviesgesprek 
voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.) 

 

De gesprekken in maart vinden plaats naar aanleiding van het rapport. Het gesprek in juli 
vindt plaats voordat de leerlingen het rapport mee naar huis krijgen. 

 

Op bovenstaande datums is ook de vakleerkracht bereid tot een gesprek. Mocht u op een 
van de aangegeven data verhinderd zijn, dan kunt u in overleg met de groepsleerkracht 
een afspraak maken in die betreffende periode.  
 

Huisbezoeken 
Wij als school vinden het belangrijk om met u en bij u thuis te overleggen welke 
mogelijkheden er voor u als ouders zijn om thuis aan te sluiten bij wat uw kind op school 
leert en doet. 
De leerkrachten zullen u benaderen om een afspraak te maken voor een huisbezoek, u 
kunt ook zelf naar de leerkracht van uw kind gaan om een afspraak te maken. 
 

Naschoolse activiteiten 
 

Onze school doet sinds enkele jaren mee aan de naschoolse activiteiten in Amsterdam-
Noord. Ieder schooljaar kan ingeschreven worden op een aantal activiteiten per periode. 
Het schooljaar is verdeeld in drie periodes: de eerste periode is van september t/m 
november, de tweede periode van januari t/m maart en de derde periode is van april t/m 
juni. De activiteiten worden per periode zoveel mogelijk verdeeld over de groepen. 
Leerlingen uit de groepen kunnen tegen een bijdrage van €5,- vrijwillig inschrijven op de 
aangeboden activiteiten, als uw kind een stadspas heeft zijn de activiteiten gratis. Wij 
verwachten dat zij dan alle lessen zullen volgen van de activiteit die zij gekozen hebben. 
Alle verlengde schooldag activiteiten worden verzorgd door docenten van wijsneus. De 
meeste activiteiten zullen in school plaatsvinden, maar het kan voorkomen dat de lessen 
op een andere locatie gegeven worden. Aan het begin van iedere periode worden de 
leerlingen en de ouders waarvoor een activiteit gaat starten middels een brief 
geïnformeerd. 
 

Schooltandarts 
 

Ieder schooljaar bezoekt de schooltandarts de school voor controle van de leerlingen. 
Heeft u buiten de controle bezoeken aan de tandarts nodig dan kunt u de tandarts op 
onderstaand nummer bereiken:  Mw. van de Graaf, Tel. 06-24554412 
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De ouder- en kindadviseur  
 

Hulp en advies voor ouder en leerling 
De Ouder- en Kindadviseur op OBS de Klimop is Francien Degewij. Zij is op donderdag-en 
vrijdagochtend op school aanwezig. Verder werkt zij vanuit het Ouder-KindCentrum 
Wingerdweg. 
 
Wat is een Ouder- en Kindadviseur? 

De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak en steun voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor advies.  
 

Voor wie is de Ouder-en Kindadviseur er? 

 Ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben over het opgroeien en 
opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Bijvoorbeeld bij 
slaapproblemen, het niet willen luisteren, het maken van huiswerk of tips 
over een opgroeiende puber en over veilig gebruik van internet.  

 Kinderen en jongeren tot 18 jaar met vragen of zorgen over hun situatie thuis 
en op school, over vrije tijd en over vrienden.  

Wat doet een ouder- en kindadviseur?  
De ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding.  
Dit doen de ouder- en kindadviseur door: 
-  waar mogelijk de krachten van het eigen gezin in te zetten en of netwerk bij betrekken 
-  het bevorderen van een veilige opvoedsituatie voor kinderen 
-  het bieden van hulp zodat kinderen prettig opgroeien thuis en in de wijk 
-  vragen over opvoeden duidelijk te krijgen; het is niet gek om opvoeden soms moeilijk te  
   vinden 
-  problemen klein te houden. 
 
Uitgangspunt  
De ouder- en kindadviseur staat naast de ouders en de kinderen.  
We zijn transparant over onze stappen die we nemen en betrekken  
ouders actief bij alles wat er gebeurt. 
 
Wilt u meer weten of wilt u contact met de ouder- en kindadviseur? 

Donderdag en vrijdagochtend op school, op 06 41551706 of F.Degewij@oktamsterdam.nl. 
Daarnaast werkt zij op het OKC/Ouderkindcentrum Wingerdweg 52. 
 
 

 

Buitenschoolse opvang  
 

Aan de Wingerdweg is een buitenschoolse opvang gevestigd. Deze opvang heet Johanna 
Margaretha en is onderdeel van Tinteltuin 
 

Soort opvang Buitenschoolse opvang  

Adres Wingerdweg 260A 

Postcode 1032 AN 

Plaats AMSTERDAM 

Telefoon 06 28210444 
 

mailto:F.Degewij@oktamsterdam.nl
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Contactgegevens klachtenregeling INNOORD 
 

Het bestuur van Innoord hanteert een klachtenregeling die op haar website 
www.openbaaronderwijsnoord.nl te vinden is. De volgende contactgegevens zijn hierop 
van toepassing:  
 
Interne contactpersoon 

De schoolcontactpersoon in het kader van de klachtenregeling op onze school is Myrtha 

MacDonald, leerkracht van groep 1/2A zij is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de 

school.  

 

Externe vertrouwenspersoon 

Mevr. Minke Fuijkschot (werkzaam bij ABC Onderwijsadviseurs)  

Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 

Tel ABC Onderwijsadviseurs: 020 799 0010  

Tel. Minke Fuijkschot: 06 3163 1673  

Mailadres: mfuijkschot@hetabc.nl 

 

Klachtencommissie 

INNOORD is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, LKC, onderwijs. 
 

De contactgegevens van de LKC zijn: 

Landelijke Klachtencommissie onderwijs 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

Telefoon 030-2809590 

E-mail info@onderwijsgeschillen.nl 

Website www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Zie voor het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-

bve-en-hbo/reglement-commissie/ 

 

Landelijke vertrouwensinspectie. 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur 

raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: 

  seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 

  lichamelijk geweld; 

  grove pesterijen; 

  discriminatie en radicalisering. 

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de 

vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en 

informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het 

indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen 

specifieke taak bij het behandelen van klachten. 

http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie/
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De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal 

tarief).  


