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Welkom ouders en leerlingen,

 

Het team van de Van Koetsveldschool is er trots op om ook dit schooljaar weer alle leerlingen 

en ouders op onze school te mogen verwelkomen. Wij hopen dat het schooljaar 2019-2020 

weer een leerzaam jaar gaat worden. 

In deze minigids staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar. Uitgebreidere informatie 

is te vinden in onze schoolgids. Deze is te downloaden vanaf onze website of aan te vragen bij 

onze administratie. Mocht u naar aanleiding van deze gids nog vragen hebben, aarzel dan niet 

om contact op te nemen. 

Het team van de Van Koetsveldschool zal er alles aan doen om ook van 2019-2020 weer een 

fantastisch schooljaar te maken!

Christel Schoenmaker-Hokke 

Directeur

WELKOMWELKOM
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Van Koetsveldschool: Gewoon Speciaal

Wij vinden het ‘gewoon’ dat we rekening houden met individuele verschillen en een zo passend 

mogelijk speciaal onderwijsaanbod tot stand brengen. Dit doen we door gebruik te maken van 

al onze speciale voorzieningen en deskundigheid. Door tijd en energie te investeren en door 

vertrouwen en geduld te koesteren. Wij accepteren en respecteren een ‘speciaal’ kind zoals het 

is. We zeggen daarom graag: ‘Van Koetsveldschool: Gewoon Speciaal’.

Kernwaarden

We bieden een veilig, respectvol en vriendelijk klimaat. 

We werken vanuit de basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Stevens, 1994)

Positief schoolklimaat

Wij bieden een positief schoolklimaat We hanteren hiervoor de principes van ‘Schoolwide 

positive behavior support’ (SWPBS). Hierbij ligt de nadruk op het gewenste gedrag 

bekrachtigen, d.m.v. complimenten en beloningen. Onze zes ‘gouden schoolregels’ zijn:

•  Ik loop rustig in school

•  Ik zorg goed voor alle spullen

•  Ik ben aardig voor de ander

•  Ik luister naar de ander

•  Ik let op mezelf

•  Ik houd mijn handen bij mezelf



Onderwijs

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, en 

leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (niet motorisch). We zetten in op talenten 

van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod. De leerkrachten verzorgen samen 

met de ondersteuners het onderwijs en ondersteuningsaanbod voor onze leerlingen. Zij doen 

dit aan de hand van leerlijnen. 

Wij werken aan verschillende leergebieden. De belangrijkste zijn: mondelinge taal, schriftelijke 

taal, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, praktische redzaamheid en leren leren. 

Maar we werken ook aan expressie en de zintuiglijke-, motorische-, spel-, weerbaarheids-, 

seksuele- en zintuiglijke ontwikkeling. Een leerlijn is opgebouwd uit verschillende niveaus. 

Per niveau is beschreven aan welke doelen een leerling werkt. 

Zorg

We hebben een nauwe samenwerking met verschillende zorgpartners. Sommige leerlingen 

hebben een specialistische (zorg)hulpvraag. Cordaan Jeugd en Triversum (GGZ-NH) verzorgen 

dit bij ons op school, gefinancierd vanuit de Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs 

(SJSO). Cordaan Jeugd heeft daarnaast ook zorg-onderwijsgroepen op onze locatie.

Er zijn externe partners die logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of muziektherapie op school 

kunnen bieden. Deze zorg wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering van de ouders. 

Naschoolse opvang op onze locatie wordt verzorgd door Philadelphia. Helaas zijn er soms 

wachtlijsten voor uw kind in aanmerking komt voor deze zorg.
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ICT

Wij willen graag dat alle leerlingen verantwoord gebruik kunnen maken van de moderne 

communicatiemiddelen en ICT. Daarom gebruiken we digiborden, computers, Chromebooks, 

tablets en iPads. Wij leren de leerlingen ook hoe zij verantwoord gebruik kunnen maken van 

sociale media. Zo raken leerlingen gewend aan de technologie van de 21ste eeuw.

 

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk. Kinderen leren op een andere manier te denken, zichzelf te uiten, 

samen te werken en met hun handen te werken. Daarnaast is het leuk om te kijken hoe anderen 

het doen. Wij besteden veel aandacht aan muziek, aan beeldende vorming en aan dans. 

Wij hebben een eigen muziekleerkracht en werken samen met de Muziekschool Amsterdam en 

het Nederlands Philharmonisch Orkest.

 

Sport en gezondheid

Samen spelen, werken aan de motoriek en aan de gezondheid zijn erg belangrijk op onze 

school. Wij zijn een ‘Gezonde School’ m.b.t. voeding en besteden veel aandacht aan bewegings-

onderwijs met twee keer per week gymnastiek, lessen voor atletiek en judo en minimaal één 

keer per week zwemmen.

In de school hebben we een gymzaal, een speellokaal en een watergewenningsbad. Kinderen 

die er aan toe zijn gaan op vrijdag diploma zwemmen in het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost.

Ook buiten spelen vinden we belangrijk. We hebben een groen en rijk natuurspeelplein waar 

de kinderen uitgedaagd worden tot nieuwe spelvormen en actief bezig zijn in en met de natuur. 

En we hebben een sportveld van Schoolplein 14.

 

8



Excellente School

We zijn er trots op dat we in januari 2018 een ‘Excellente School’ zijn geworden op het gebied 

van weerbaarheid en seksuele vorming. We werken aan de hand van de leerdoelen uit de 

leerlijn en combineren in het lesgeven de katernen uit ‘Relaties en Seksualiteit’ met prenten-

boeken en concreet materiaal. Schoolbreed werken we in vier lesblokken per jaar. 

Bij onze jongste leerlingen beginnen we bijvoorbeeld met lichaamsbeleving en -bewustzijn 

en grenzen aangeven: wat wil je wel en wat niet. Bij oudere leerlingen komt o.a. vriendschap, 

verliefdheid en seksuele diversiteit aan bod.
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VAKANTIESVAKANTIES
START SCHOOLJAAR

maandag 26 augustus 2019

HERFSTVAKANTIE

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

KERSTVAKANTIE

maandag 23 december 2018 t/m vrijdag 3 januari 2020

VOORJAARSVAKANTIE

maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

2E PAASDAG

maandag 13 april 2020

MEIVAKANTIE (incl. Koningsdag)

maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

KONINGSDAG

maandag 27 april 2020

HEMELVAART

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

JUNIVAKANTIE

maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020

ZOMERVAKANTIE

vrijdag 3 juli t/m vrijdag 17 augustus 2020

STUDIEDAGEN

maandag 30 september 2019

vrijdag 6 december 2019

woensdag 22 januari 2019

Nader te bepalen dag in januari/

februari voor de groepsbespreking

woensdag 18 maart 2020

vrijdag 10 april 2020

vrijdag 3 juli 2020 (vrijdag 

voor de zomervakantie)

ALGEMENE OUDERAVOND

donderdag 19 september 2019

SCHOOLTIJDEN

Wij starten elke schooldag 

om 8.45 uur en stoppen om 

14.15 uur. Voor ouders orga-

niseren we maandelijks een 

oudercontactochtend. Ouders 

ontvangen hiervoor een uit-

nodiging waar het thema v.d. 

bijeen komst in wordt vermeld.
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Aanmelding

Voor het aanmelden van een nieuwe leerling kunt u contact opnemen met onze directeur.

 

Ziekte

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 8.30 uur naar 020 - 66 83 821. Maakt u gebruik van schoolvervoer? 

Vergeet het niet ook aan de chauffeur of het vervoersbedrijf door te geven.

 

Doktersbezoek

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. dienen zoveel mogelijk 

buiten schooltijd plaats te vinden. Als het niet anders kan, dan graag doorgeven aan de 

groeps leerkracht.
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Verlof

Voor bijzondere omstandigheden kan verlof worden verleend door de directie van de school. 

Het mogen echter niet meer dan tien dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een 

dringende noodzaak. Een aanvraagformulier voor verlof is te verkrijgen bij de administratie van 

de school.

 

Klachten 

Op de website kunt u alle informatie vinden over de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de 

gegevens van de vertrouwenspersoon. De contactpersoon voor de klachtenregeling is Heleen 

van der Horst.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel. De MR praat en denkt mee 

met de directie en heeft advies- en instemmingsrecht op het beleid van de school. 

Heeft u een vraag aan de MR? Mail dan naar l.agterberg@orion.nl
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CONTACTCONTACT

Algemeen telefoonnummer van de school: 020 - 66 83 821

Directeur  Christel Schoenmaker-Hokke  c.schoenmaker@orion.nl

Orthopedagoog / zorgcoördinator Heleen van der Horst  h.vanderhorst@orion.nl

Orthopedagoog / zorgcoördinator  Ruth Stam  ruth.stam@orion.nl

Teamleider  Maaike Wolterbeek  m.wolterbeek@orion.nl

Teamleider  Monieke van de Walle  m.vandewalle@orion.nl

Administratie  Anna Both  a.both@orion.nl

Op onze website www.zmlkoetsveld.nl kunt u onze schoolgids downloaden. Hierin staat een 

overzicht van alle teamleden. 

De leerkrachten zijn alleen voor en na schooltijd telefonisch bereikbaar. 

De conciërge of administratie kunnen onder schooltijd wel een bericht aan de leerkracht 

doorgeven.
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ORION
Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties 

bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20 

jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! 

SPECIAAL IN ONDERWIJS

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met:

• verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte 

•  psychiatrische en/of gedragsproblemen

SPECIAAL IN BEGELEIDING

Door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum Orion 

een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in het speciaal 

onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs.

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren 

van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leerkracht of het verzorgen van 

een studiedag. 

SPECIAAL VOOR DE TOEKOMST

Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving. 

Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing. 

De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun 

onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Stages 

worden vanuit het stagebureau georganiseerd, vanuit het stagebureau worden contacten onderhouden 

en gelegd met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een zo 

goed mogelijke toekomst te kunnen bieden. 

ORION
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www.zmlkoetsveld.nl


