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1. Inleiding 
 
Dit is de schoolgids 2021-2022 van de Gerhardschool. De schoolgids informeert u over allerlei 
zaken die met de school te maken hebben. Met deze gids schetsen wij een beeld van onze 
school. U krijgt een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die moeten leiden tot 
kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. 
 
De schoolgids is voorgelegd aan- en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. 
 
Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de 
school al kent omdat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids 
u de informatie zal geven die u wenst. Mocht u in deze gids echter geen antwoord vinden op uw 
vraag, aarzel dan niet en neem contact op met school. 
 
Van deze ‘online schoolgids’ is een print opvraagbaar bij de schooldirectie. Daarnaast wordt 
jaarlijks aan alle ouders een beknopte schoolgidsfolder (minigids) met de meest relevante en 
praktische informatie uitgedeeld. 
 
Sinds schooljaar 2014-2015 is het nieuwe stelsel Passend Onderwijs in werking gegaan. 
Schoolbesturen voor speciaal en regulier onderwijs vormen met elkaar samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs. Elk samenwerkingsverband heeft als doel om het onderwijs zo in te richten 
dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen met de ondersteuning die zij nodig 
hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk wordt het onderwijs en de 
ondersteuning (deels of helemaal) op een reguliere school gegeven. Dat betekent dat scholen 
voor speciaal onderwijs intensiever gaan samenwerken met het regulier onderwijs. Er wordt 
gekeken naar wat leerlingen wél kunnen bereiken, welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben 
en of die ondersteuning ook op een reguliere school geboden kan worden. Leerlingen die dat 
echt nodig hebben, blijven naar het speciaal onderwijs toegaan. Over de toelating leest u meer in 
hoofdstuk 3.5. 
Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de site www.passendonderwijs.nl. 
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2. Schoolgegevens 
 

2.1 Gegevens school  

Bezoekadres: Valentijnkade 62, 1095 JL Amsterdam 
Postadres: Valentijnkade 62, 1095 JL Amsterdam 
Telefoon: 020-665 18 11 
E-mail: gerhardschool@orion.nl  
Website: www.gerhardschool.nl 
Twitter: @Gerhardschool 
Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl en zoek op Gerhardschool 
BRIN-nummer: 20YC 

2.2 Gegevens bevoegd gezag  

Stichting Orion 
Stichting Orion is het schoolbestuur van onze school. Onder de stichting vallen nog 8 andere 
openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.  
 
Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed 
(voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg waardoor zij de best mogelijke kans van 
slagen hebben om te functioneren in de maatschappij. Orion is daartoe gespecialiseerd in 
onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:  
● verstandelijke en/of lichamelijke handicaps en/of een chronische ziekte (cluster 3) 
● psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen (cluster 4) 
 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van 
welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van 
bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf 
en hun talenten leren kennen en ontwikkelen. 
 
Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam 
Postadres: Postbus 22222, 1100 CE Amsterdam 
Telefoon: 020-346 03 40 
E-mail: info@orion.nl 
Website: www.orion.nl 
 
Orion is bestuurlijk aangesloten bij de 2 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in 
Amsterdam Diemen. 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

   

Vanuit de regionale functie die de Orionscholen hebben wordt er in ieder geval onderwijs 

verzorgd aan leerlingen uit onderstaande 13 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

SWV Zaanstreek PO PO 27-05 

SWV Zaanstreek VO VO 27-06 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO 27-08 

SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09 

mailto:gerhardschool@orion.nl
http://www.gerhardschool.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01 

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01 

SWV Passenderwijs PO PO 26-04 

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04 

SWV Waterland PO  PO 27-06 

SWV Waterland VO VO 27-07 

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10 

 

2.3 Gebouw en omgeving 

Ons pand is ontworpen door stadsarchitect Allard Remco Hulshoff en opgeleverd in 1921. Tot 
1939 waren er twee scholen voor gewoon lager onderwijs (GLO) gevestigd in het pand. In het 
linker deel van het pand zat de Katrinischool en in het rechter deel de Valentijnschool. Op 3 
september 1939 startte de Gerhardschool in het pand aan de Valentijnkade. Hiermee was de 
Gerhardschool één van de eerste scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam. 
In 2009 is het gebouw grondig gerenoveerd. De sfeer en de stijl van het pand (Amsterdamse 
school) zijn behouden gebleven. Wij hebben nu echter ook de beschikking over alle moderne 
faciliteiten van deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe gymzaal aangebouwd, is er een 
klimaatbeheersingssysteem aangebracht en hebben wij de beschikking over een moderne 
digitale omgeving.  
De school beschikt over een ruim en fris schoolplein met een schooltuin aan de achterzijde van 
de school. Het schoolplein is een afgesloten binnenplein. Hierdoor is het een veilige plek voor 
onze leerlingen om buiten te spelen. Ons schoolplein is tabak- en alcoholvrij voor personeel en 
voor ouders, ook tijdens speciale evenementen en/of festiviteiten. 
Om actief buitenspelen te bevorderen hebben wij sinds oktober 2015 een zogenaamd 
Schoolplein14 van de Johan Cruijff Foundation. Om het Schoolplein14 te kunnen realiseren 
hebben de leerlingen van de Gerhardschool geld ingezameld middels een sponsorloop en een 
statiegeldinzamelingsactie.  
Achter de school en het schoolplein is een tuin te vinden. Een deel van de tuin wordt 
gemeenschappelijk gebruikt. 
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De opening van ons Schoolplein14 in oktober 2015 door oud-voetbalinternational Ronald de Boer 
 
We hebben de beschikking over tien klaslokalen voor tien groepen. Daarnaast heeft de school 
een centrale hal, een bibliotheek, een gymzaal, een speellokaal en diverse ruimtes voor stafleden 
en disciplines. 
Slechts enkele leerlingen wonen op loopafstand van de school. De relatie met de wijk is om die 
reden anders dan bij reguliere basisscholen. Het team van de Gerhardschool staat in open 
contact met de direct omwonenden c.q. met de bewoners aan de Valentijnkade. 
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3. Onderwijs en ondersteuning 
 

3.1 Missie en visie + slogan  

De missie van de Gerhardschool is het bieden van goed onderwijs, opvoeding en passende zorg 
aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen waardoor zij de 
best mogelijke kans van slagen krijgen om te functioneren in de maatschappij van morgen. 
 
Vanuit deze missie zijn wij tot onderstaande visie gekomen:  
Vanuit onze visie op goed onderwijs creëert de Gerhardschool een veilige, gestructureerde en 
uitdagende pedagogische en didactische leeromgeving. De leerkrachten bevestigen en 
stimuleren het streven van leerlingen naar relatie, autonomie en competentie (Stevens, 2004) 
door leerlingen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te geven. Als aan deze 
basisbehoeften tegemoet kan worden gekomen, kan een leerling komen tot een actieve en 
gemotiveerde leerhouding. 
● Aan de basisbehoefte relatie wordt tegemoet gekomen. Binnen de school wordt een veilig 

pedagogisch-didactisch klimaat vormgegeven. Dit maakt dat onze leerlingen met plezier naar 
school kunnen gaan, zich daar gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Ze voelen zich veilig 
en merken dat ze erbij horen. 

● Aan de basisbehoefte autonomie wordt tegemoet gekomen door de leeromgeving zo in te 
richten, dat de leerlingen veel zelfstandig kunnen doen, initiatief kunnen nemen, kunnen 
samenwerken, van en met elkaar kunnen leren en samen ontdekkingen en leerervaringen 
kunnen opdoen. Kinderen leren problemen zelf op te lossen en ze leren verantwoordelijkheid 
te dragen. Het is een continu leerproces. 

● Aan de basisbehoefte competentie wordt tegemoet gekomen. Leerkrachten geven het 
onderwijs zo vorm dat eigen verantwoordelijkheid van leerlingen optimaal gestimuleerd 
wordt naar vermogen. Alle leerlingen zijn betrokken en nemen actief deel aan de les, 
ontwikkelen zich en beleven er plezier aan. 

  

 
 
Wat verstaan wij onder goed onderwijs? 
Goed onderwijs begint met goed opgeleide groepsleerkrachten die tevens gespecialiseerd zijn op 

gedrag. Onze leerkrachten zijn in staat om een gestructureerd en veilig orthopedagogisch en 

(ortho)didactisch klimaat neer te zetten waarin onze leerlingen zich gezien voelen. Alle 

leerkrachten op de Gerhardschool werken met het op maat gemaakte ADI-GIP lesmodel (waarbij 

ADI staat voor activerende directe instructie en GIP voor groeps- en individueel gericht 

pedagogisch en didactisch handelen), aangevuld met coöperatieve werkvormen. 
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Er wordt sterk opbrengstgericht gewerkt aan de hand van onze schoolstandaard. Er wordt 
uitgegaan van hoge verwachtingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Tot en met groep vijf 
wordt er convergent gewerkt. Vanaf groep zes wordt er divergent gewerkt. Op onze school 
werken wij met moderne lesmethoden. Verwerkings- en oefenstof voor deze lesmethoden wordt 
ook in een digitale omgeving aangeboden. Daarnaast wordt het leren ondersteund door concrete 
materialen. In het schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het ontsluiten van de 
arrangementskaarten in ParnasSys met behulp van de ParnasSys-leerlijnmodule. Deze 
leerlijnmodule past binnen het streven van de Gerhardschool om doelgerichtonderwijs te geven.  
Om de leervoortgang van onze leerlingen te meten wordt er gebruik gemaakt van de ParnasSys-
leerlijnmodule, van methodegebonden toetsen en van Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden 
digitaal afgenomen. 
Wij zijn een gecertificeerde Gezonde School op de domeinen “Bewegen & sport” en “Voeding”. 
Dit past binnen de normen en waarden die wij onze leerlingen mee willen geven. Wie voldoende 
sport en beweegt en gezonde voeding nuttigt kan zich beter concentreren en zit beter in 
zijn/haar vel. Een ander speerpunt is culturele vorming. Onder leiding van de cultuurcoördinator 
wordt er een wisselend aanbod van muziek, theater en beeldende vorming verzorgd. 
Het team beoogt een lerend team te zijn. Op teamvergaderingen, op studiedagen en op 
intervisiebijeenkomsten leren wij zoveel mogelijk van en met elkaar. Daarnaast wordt er gewerkt 
met een inhoudelijk taakbeleid en wordt steeds een maximale koppeling gemaakt tussen 
individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.  

 
Wat verstaan wij onder goede opvoeding? 
Naast het verzorgen van goed onderwijs heeft de Gerhardschool ook een opvoedende rol in de 
groei en ontwikkeling van onze leerlingen, die opgroeien in een multiculturele samenleving. Deze 
opvoedende rol is manifest aanwezig in ons onderwijs. De Gerhardschool kenmerkt zich door een 
krachtig pedagogisch klimaat. Aan de basis van dit klimaat ligt de manier waarop wij onze 
leerlingen ’s ochtends ontvangen, waarop wij buiten spelen, waarop wij de dag afsluiten en het 
werken volgens de beginselen van Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS, kortweg PBS). 
Aan de hand van de kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid is een 
gedragsmatrix opgesteld voor alle openbare ruimtes die zichtbaar is gemaakt door de gehele 
school; ook de algemene regels komen aan bod in deze gedragsmatrix. Aan de hand van deze 
matrix wordt goed gedrag aangeleerd aan onze leerlingen. In het schooljaar 2016-2017 zal de 
Gerhardschool gaan werken met “PBS in de klas”. Onze Gezonde Schoolvignetten “Welbevinden 
en sociale veiligheid” en “Fysieke veiligheid” sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden respect 
en veiligheid. 
Ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met de methode 
Leefstijl. De ontwikkelingsvoortgang op individueel- en op groepsniveau wordt vastgelegd in de 
leerlijnmodule (vakoverstijgende leerlijnen sociaal gedrag en zelfbeeld). Om de sociale veiligheid 
in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de klimaatschaal. Leerlingen vanaf groep 5 vullen 
zelf ook de klimaatschaal in. Onze leerlingen zijn een volwaardige gesprekspartner. Dit komt ook 
tot uiting in het werken met de leerlingenraad. 
Ter stimulering van de creatieve ontwikkeling werken wij onder meer samen met stichting 
Art4elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit een verkenning van de schoolomgeving een project 
opgezet. Ter stimulering van de muzikale ontwikkeling werken wij onder meer samen met 
Muziekschool Amsterdam. Om de week krijgen alle groepen muziekles volgens de ZingZo-leerlijn. 
Naast deze reguliere muzieklessen is er een naschools muziekaanbod en bezoeken wij 
muziekvoorstellingen. 

 
Wat verstaan wij onder goede passende zorg? 
Het zorgaanbod van de Gerhardschool zorgt ervoor dat onze leerlingen maximaal profiteren van 
het onderwijsaanbod. Met behulp van de ontwikkelingsperspectieven, de groepsbesprekingen, 
de leerlingbesprekingen en de wekelijkse multidisciplinaire overleggen (MDO’s) wordt er cyclisch 
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planmatig gewerkt. In de ontwikkelingsperspectieven staan doelen voor de vakoverstijgende 
leerlijnen sociaal gedrag en leren leren in kindtermen. Deze doelen komen terug in de klassen op 
de doelenladder en op de tafels van de leerlingen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er 
wordt geanticipeerd op de onderwijsbehoeften van onze populatie. Specifieke 
onderwijsbehoeften van (groepjes) leerlingen hebben een plek in de groepsplannen, zoals die 
een plek hebben in de ParnasSys-leerlijnmodule. Met deze manier van werken willen wij 
maximaal inspelen op verschillen en overeenkomsten bij onze leerlingen. 
Wij investeren in ouderbetrokkenheid. Dit komt onder meer tot uiting in een actieve werving van 
ouders voor de MR, het organiseren van meerdere ouderavonden per jaar, het werken met de 
app Klasbord, het afleggen van huisbezoeken en het actief bespreken van de 
ontwikkelingsperspectieven van onze leerlingen. 
De zorgcoördinator geeft leiding aan de Commissie van Begeleiding (CvB) en is het eerste 
aanspreekpunt zowel intern als extern. De Gerhardschool beoogt maximaal samen te werken 
met zorginstanties om ons heen, waar mogelijk in school. Voorbeelden hiervan zijn de ouder- en 
kindadviseur (OKA), fysiotherapie en logopedie. Er is een naschools (sport)aanbod vormgegeven 
in samenwerking met Special Heroes en stichting Jongeren die het Kunnen (JdK). Wanneer een 
leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school een team van 
jeugdhulpverleners voor handen vanuit Spirit-Bascule, Altra en Sports & Behaviour. 

 
Wat verstaan wij onder kans van slagen om te functioneren in de maatschappij van morgen? 
Zelfregulering, samenwerken, denkkracht (creatief-, kritisch en oplossingsgericht denken) en een 
open houding (perspectief nemen van jezelf en van de ander) zijn belangrijke competenties om 
te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.  
Het is de opdracht van de Gerhardschool onze leerlingen maximaal te laten presteren naar 
vermogen c.q. toe te leiden naar het fundamentele niveau 1F. Onze schoolstandaard voorziet 
hierin. De uitdaging voor onze school is om hoge verwachtingen bij de leerlingen zelf te 
stimuleren. Om dit te bereiken wordt er gewerkt vanuit de vakoverstijgende leerlijn leren leren 
en wordt er onder andere gewerkt met dag- en weektaken. Wij willen hiermee bereiken dat onze 
leerlingen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling, beter leren te 
plannen, leren reflecteren en worden gestimuleerd om keuzes te maken. Dit leidt tot een groei in 
zelfredzaamheid en tot een groei van zelfvertrouwen.  
Burgerschapsontwikkeling heeft onder meer een plaats in de methode Leefstijl, in PBS, in de 
wereldoriëntatievakken en in het cultuuraanbod. 
Ter ondersteuning van het onderwijsaanbod wordt er maximaal ingezet op de ontwikkeling van 
kwaliteitsaspectenaudit verwijzen wij u graag -vaardigheden bij onze leerlingen. Wij hebben de 
beschikking over een moderne ICT omgeving waaronder een portal waarin alle leerlingapplicaties 
staan horend bij onze lesmethoden. Alle leerlingen hebben de beschikking over een 
Chromebook. Er wordt gewerkt met een social media protocol voor zowel leerkrachten als 
leerlingen. 

 
Slogan Gerhardschool  
Na het herzien van de missie en de visie in het voorjaar van 2015 heeft het team van de 
Gerhardschool gebrainstormd over een nieuwe slogan passend bij de nieuwe missie en visie. Wij 
waren op zoek naar een slogan die past bij ons streven om hoge verwachtingen bij de leerlingen 
zelf te stimuleren, om onze leerlingen zich meer zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun 
eigen ontwikkeling, beter te leren plannen, te leren reflecteren en te stimuleren om keuzes te 
maken. Dit heeft geleid tot onze nieuwe slogan ‘Leerling aan zet’. 

3.2 Leerlingenpopulatie  

Onze school biedt onderwijs en zorg aan  kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het  
gebied van werkhouding, sociaal- emotionele  ontwikkeling en/of gedrag een intensievere  
ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het  
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onderwijs op een reguliere school.  De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de 
begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en  
gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is 
er sprake van ‘complexe’ problematiek.  

We zien gedrag  als een manier van communiceren. Als een situatie te veel vraagt van de leerling 
kan het  stressniveau van de leerling te hoog oplopen waardoor de leerling niet of nauwelijks in  
staat is zijn eigen gedrag te reguleren. In ons onderwijs leren wij leerlingen bewust  vaardigheden 
aan waarmee ze meer grip  krijgen op hun stressniveau en dit beter  kunnen reguleren. Het 
oplopende stressniveau uit zich bij de leerling vaak als concentratieproblemen, een (zeer) korte 
spanningsboog, problemen in het aangaan van sociale contacten, lage frustratiedrempel, geringe 
intrinsieke motivatie, problemen met gezagsverhoudingen, weinig creatief denkvermogen, 
beperkt inzicht in sociale situaties.  

De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van deze leerlingen. Bijna altijd is 
er sprake van ‘complexe problematiek’. Meestal in combinatie met een beperkt vertrouwen in 
eigen functioneren en een grote affectieve kwetsbaarheid. Dit uit zich in allerlei 
gedragsproblemen thuis, op straat maar ook op de basisschool. Door de gedragsproblemen 
dreigt het kind de aansluiting met de maatschappij te missen. 
 
De school besteedt veel aandacht aan een brede ontwikkeling van de leerlingen. Enerzijds wordt 
onderwijs op maat geboden, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind, anderzijds 
wordt gewerkt aan positieve gedragsverandering. Veel van de leerlingen hebben een minder 
realistisch zelfbeeld en hebben moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de 
groepen wordt systematisch aandacht besteed aan goed gedrag, waarden, normen en 
omgangsregels. De kinderen wordt geleerd om problemen op een acceptabele wijze op te lossen. 
 
Het is van groot belang dat ouders en school gezamenlijk optrekken. Als er sprake is van 
verschillende opvattingen dan zal dat het effect hebben op de vorderingen van het kind. Samen 
betekent ook dat naast de groepsleerkracht er ook allerlei anderen zijn in de school die helpen 
tijdens het verblijf op de school. Hierbij doelen we op de teamleiders, zorgcoördinatoren  en 
hulpverlenende instanties. Samen staan wij voor onderwijs, zorg en begeleiding van de kinderen 
op onze school.  
 
Het onderwijs, de zorg en de opvoeding op de school worden verzorgd door een zeer 
gemotiveerd team van medewerkers. Een team dat zich met hart en ziel inzet om uit ieder kind 
het beste naar boven te halen. Om de leerlingen te stimuleren vaardigheden te ontwikkelen, 
waarmee alle kinderen worden voorbereid op deelname aan de maatschappij van morgen. 

3.3 Inrichting van het onderwijs  

Op de Gerhardschool zijn de leerlingen verdeeld over tien groepen. In één groep zitten maximaal 
14 leerlingen. Alle groepen worden aangeduid met een letter van het alfabet. Bij de indeling van 
de groepen is het leerniveau van onze leerlingen leidend. Tot en met groep 5 wordt er 
convergent gewerkt. In de groepen 6, 7 en 8 wordt er divergent gewerkt. Alle groepen worden 
geleid door gekwalificeerde groepsleerkrachten. Ze zijn allemaal pabo opgeleid, vaak aangevuld 
met een master-opleiding.  
 
De Gerhardschool heeft expertise in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen 
op het gebied van gebied van werkhouding, sociaal- emotionele  ontwikkeling en/of gedrag. Aan 
de basis hiervan ligt een traumasensitieve aanpak. De bouwstenen van traumasensitief onderwijs 
zijn kennis over trauma, veiligheid en vertrouwen, stabiele relaties, zelfregulatie, samenwerken, 
zelfzorg en veerkracht. Deze bouwstenen vormen ook de basis binnen onze school. Vanuit deze 
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kennis wordt onder andere ingezet op structuur en voorspelbaarheid in het schoolklimaat en er 
wordt ingezet op een goede relatie tussen de leerling en de leerkracht.  
Traumasensitief Onderwijs is erop gericht leerlingen een veilige plek te bieden waar ze met 
plezier naartoe gaan en tot leren komen. Het gaat om cognitief leren, maar ook om groei op 
sociaal gebied, jezelf leren reguleren en het ontwikkelen van veerkracht.  
 
Ons onderwijs richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen. Bij ons op 
school worden dezelfde vakken aangeboden als in het regulier basisonderwijs. Leerlingen maken 
bij ons op school gewoon  de Citotoetsen (dat gaat bij ons op school  vooral digitaal). Naast deze 
vakken is er extra aandacht voor ‘leren leren’. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met dag- en 
weektaken.  
 
Wij spelen in op de specifieke didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. Er wordt 
gewerkt in kleine klassen met voldoende begeleiding. Daarnaast is er specifiek 
onderwijsmateriaal zoals visuele ondersteuning door middel van picto’s, wiebelkussens, time-
timers, doelenladders. Dit alles maakt dat de effectieve leertijd van de leerlingen wordt vergroot 
en zij zich cognitief optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Vier dagen per week is er een verlengde schooldag mogelijk op school. Dit is in samenwerking 
met Sports & Behavior.  Hierdoor duurt de schooldag 2 uur langer. Er wordt gewerkt onder 
andere aan doelen met betrekking tot sociaal gedrag, zelfbeeld en leren leren door middel van 
sport en bewegen. 
 
De school is rustig en overzichtelijk qua inrichting. Er wordt rekening gehouden met de 
afleidbaarheid en prikkelgevoeligheid van de leerlingen. In iedere klas is een kast met stress 
bestrijders en ontspan materialen aanwezig. Binnen de school is sprake van een pedagogische 
omgeving die rust, overzichtelijkheid en duidelijkheid biedt. Er is veel structuur, er zijn duidelijke 
(gevisualiseerde) school- en klassenregels. De Gerhardschool heeft een ruim schoolplein en een 
ruime gymzaal. Daarmee spelen we in op de bewegingsbehoeften van de leerlingen. 
 
Naast de groepsleerkracht zijn er allerlei andere medewerkers die de leerlingen helpen tijdens 
het verblijf op de school: de teamleiders, zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolpsycholoog, 
fysiotherapeut, logopedist en hulpverlenende instanties. Samen staan wij voor onderwijs, zorg en 
begeleiding van de kinderen op onze school. 
 
Wij vinden het van groot belang dat ouders en school gezamenlijk optrekken. Dit heeft namelijk 
een positief effect op de vorderingen van het kind. 
 
Wie bieden deze ondersteuning en hoe ? 
In onze school werken groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, 
een directeur en specialisten die specifieke zorg geven aan onze leerlingen.  
 
Directie 
De school wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie. Deze is integraal 
eindverantwoordelijk voor onderwijsinhoud, ICT, personeelsbeleid, huisvesting en financiën.  
 
Groepsleerkrachten 
Er werken circa 12 groepsleerkrachten op onze school, verdeeld over tien groepen. Zij verzorgen 
het onderwijs, onderhouden contacten met ouders en verzorgers en hebben de directe 
verantwoordelijkheid voor hun eigen groep. 
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
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Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht. De leerlingen hebben twee tot 
drie maal per week bewegingsonderwijs.  
 
Onderwijsondersteunend personeel 
● Onderwijsondersteuners: de onderwijsondersteuners worden ingezet bij de groepen die 

extra ondersteuning nodig hebben op het didactisch en sociaal emotioneel gebied.  
● Conciërge: de conciërge heeft een breed takenpakket. Het accent ligt op huishoudelijke 

werkzaamheden en op technisch onderhoud in de school. Hij is tevens de 
preventiemedewerker en is in het bezit van de noodzakelijke EHBO-diploma’s. 

● Administratief medewerker: de collega van de administratie is verantwoordelijk voor de 
leerling- en de financiële administratie. 
 

Specialisten 
● Twee teamleiders (met interne begeleiding in hun takenpakket): 

De  twee teamleiders dragen zorg voor de coördinatie en ondersteuning van de 
onderwijsleerprocessen in de groepen. Tevens coachen en begeleiden zij de leerkrachten. De 
teamleiders vormen samen met de directie en zorgcoördinator het managementteam.  
 

Extra ondersteuning 
● Zorgcoördinatoren/ gedragswetenschappers: de zorgcoördinator coördineert de interne zorg 

en is eerste contactpersoon voor de externe zorg die wordt geboden aan leerlingen. De 
zorgcoördinator is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB), leidt de 
groepsbesprekingen en de wekelijkse multidisciplinaire overleggen (MDO’s). De 
zorgcoördinator zit samen met de twee teamleiders en de directeuren in het 
managementteam. 

● Ouder-kindadviseur: de ouder-kindadviseur is in dienst van de gemeente. Enkele dagen per 
week adviseert zij ouders/verzorgers en leerlingen op sociaal-maatschappelijk gebied.  

● Schoolarts: de schoolarts is in dienst van de GGD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste 
signalering, diagnostisering en advisering betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de 
kinderen. De schoolarts heeft zitting in de Commissie van Begeleiding. 

● Fysiotherapeut (werkend vanuit een maatschap): vanuit de Commissie van Begeleiding 
kunnen leerlingen worden aangemeld bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut werkt aan de 
motorische ontwikkeling van het kind.  

● Logopedie (werkend vanuit een maatschap): vanuit de Commissie van Begeleiding kunnen 
leerlingen worden aangemeld voor logopedie.  

● Schooltandarts: de schooltandarts is in dienst van de Amsterdamse Schooltandartsendienst 
en bezoekt twee maal per jaar onze school. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken 
van een controle en/of behandeling door de schooltandarts. 

o De onderbouw doet ieder jaar mee aan het preventieprogramma “Trammelant in 
Tandenland”. Doel van dit programma is om leerlingen bewust te maken van een 
goede gebitsreiniging en -verzorging. 

● Onze school heeft vijf gecertificeerde bedrijfshulpverleners en één gecertificeerde 
preventiemedewerker. 

● Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor 
een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele 
begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de 
ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste 
jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op 
school. Zo krijgt u als ouder - en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk 
met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te 
vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op 
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school geen verwijzing nodig. Op de Gerhardschool is een team van jeugdhulpverleners voor 
handen vanuit Levvel, Altra en Sports & Behaviour. 

● Er is aanbod voor verlengde schooldag in samenwerking met Sports & Behaviour.  

3.4 Methoden en materialen 

Alle methodes die worden gebruikt op de Gerhardschool voldoen aan de kerndoelen. ICT staat 
niet apart op het lesrooster, maar is verweven in het dagelijkse onderwijsaanbod. De methodes 
die worden gebruikt op de Gerhardschool komen ook terug in onze op maat gemaakte digitale 
leeromgeving. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 beschikken over een eigen chromebook in de 
klas. 
Er wordt actief aangeleerd hoe om te gaan met een chromebook, hier zijn schoolbrede afspraken 
over gemaakt. De leerlingen ondertekenen een chromebook contract aan het begin van het jaar 
waarin de schoolbrede regels beschreven staan. 
Ook is er software op de chromebooks beschikbaar die ondersteunend zijn aan de lesmethoden. 
Dit maakt dat de leerlingen na de klassikale lessen, op de chromebook verdieping of extra 
oefeningen kunnen vinden. Beschikbare software om extra of verdiepend te oefenen zijn 
bijvoorbeeld Taalzee, Gynzy en rekentuin.  
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen ook een brief mee op welke programma's 
thuis ingelogd kan worden zodat ook thuis op een leuke aantrekkelijke manier extra geoefend 
kan worden.   
 
De volgende methodes worden gebruikt: 
● Kleuters: Schatkist  
● Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen 
● Voortgezet technisch lezen: Estafette  
● Nederlandse taal: Staal 
● Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 
● Spelling: Staal 
● Schrijven: Pennenstreken 
● Rekenen: RekenRijk 
● Burgerschap en sociale integratie: Leefstijl 
● Leren leren: Blits! 
● Engels: groove.me 
● Aardrijkskunde: Meander 
● Geschiedenis: Brandaan 
● Natuur & Techniek: Naut 
● Verkeer: Verkeersplein Amsterdam 
● Executieve functie versterking: Brein Helden  
● Kunstzinnige oriëntatie: samenwerking met Art4elkaar en vakdocent muziek 
 
Burgerschapsontwikkeling 
Burgerschapsontwikkeling heeft onder meer een plaats in PBS en in het cultuuraanbod. In de 
methodes Naut, Meander, Brandaan en Nieuwsbegrip wordt onder andere aandacht besteed aan 
actualiteiten, de geschiedenis, de opbouw en de diversiteit in de samenleving. Tijdens de week 
van de lentekriebels wordt jaarlijks speciaal aandacht besteed aan seksuele diversiteit. In de 
methode Leefstijl wordt onder meer aandacht besteed aan actief burgerschap, sfeer in de groep, 
communicatie, gevoelens, zelfvertrouwen, gezondheid en diversiteit. Leerlingen worden bewust 
gemaakt van de normen en waarden in de maatschappij.  

Daarnaast geeft Bureau Halt in de bovenbouwgroepen vijf keer per jaar een presentatie over 
actuele onderwerpen omtrent actief burgerschap en onderwerpen die aansluiten bij onze 
doelgroep (onder andere invloed van een groep, online veiligheid, overlast rond de jaarwisseling,  
veilige publieke taak  en wapens en geweld). Jaarlijks vindt het EPJO project (educatief 
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programma jongeren, een samenwerking met de Peter Faberstichting) plaats in de 
bovenbouwgroepen. EPJO laat leerlingen kennis maken met mensen die geleerd hebben van 
foute keuzes in het verleden. Tevens maken leerlingen kennis met de werking van politie en 
justitie.  
De schoolverlaters nemen ieder jaar deel aan  het evenement ‘bruggen bouwen’ dat wordt 
georganiseerd door stichting Jongeren die het Kunnen. Deze dag biedt een sportief en educatief 
aanbod. Op informele wijze maken leerlingen kennis met onder andere brandweer, defensie, 
ambulance, politie, professionele artiesten en topsporters. 
 
 
Social media 
Ons doel is om onze leerlingen actief en bewust deel te kunnen laten nemen aan de 
mediasamenleving. Op de Gerhardschool zijn schoolbrede afspraken over computergebruik. 
Leerlingen ondertekenen aan de start van het schooljaar een chromebookcontract. Via dit 
contract verklaren zij zorgvuldig om te zullen gaan met de hardware en zich aan de 
schoolafspraken te zullen houden als het gaat om het juiste internetgedrag. Op de Gerhardschool 
wordt gewerkt met een social media poster getiteld “social media wijzer”. Tijdens de week van 
de mediawijsheid (5 t/m 12 nov ‘21) wordt het bewustzijn van de leerlingen ten aanzien van 
mediawijsheid en social media vergroot. Dit gebeurt onder andere in de vorm van digilessen over 
social media en mediawijsheid, het spelen van online spelletjes, het kijken en bespreken van 
school TV rondom dit thema, het klassikaal opstellen van social media en mediawijsheid 
contracten en informatie over (Whats)happy. Voorlichting op online veiligheid wordt in de 
bovenbouwgroepen gegeven door bureau Halt. Een juiste begeleiding in de thuissituatie vraagt 
een pro-actieve houding van ouders. Zowel op internet als op social media is toezicht 
noodzakelijk. Dit onderwerp wordt regelmatig behandeld op zowel ouderavonden als in de 
nieuwsbrieven.  
 
Uitstroomniveau 
Het leerniveau waarop wij (u als ouder, uw kind, wij als school) willen dat uw kind uitstroomt 
naar het voortgezet onderwijs. Wij onderscheiden verschillende uitstroomniveaus, namelijk: 
1. VWO 
2. HAVO 
3. VMBO-T 
4. VMBO-K 
5. VMBO-B 
6. Praktijkonderwijs 
 
Leerlijnen 
Aan de uitstroomniveaus zijn drie leerlijnen gekoppeld, namelijk: 
1. Leerlijn VMBO-T of hoger (100% van alle basisschoolleerstof of meer) 

● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau VWO, HAVO of 
VMBO-T 

2. Leerlijn VMBO-basis / VMBO-kader (75% van alle basisschoolleerstof) 
● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau VMBO-K of VMBO-B 

3. Leerlijn praktijkonderwijs (50% van alle basisschoolleerstof) 
● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau Praktijkonderwijs. 

 
Uitstroombestemmingen 
Naast deze uitstroomniveaus wordt voor leerlingen ook een uitstroombestemming vastgesteld. 
Op de Gerhardschool zijn verschillende uitstroombestemmingen te onderscheiden. Het gaat dan 
om: 
● Regulier basisonderwijs 
● Speciaal basisonderwijs 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   17 / 69 

 

● Speciaal onderwijs 
● Regulier voortgezet onderwijs 
● Tussenvoorziening 
● Speciaal voortgezet onderwijs 

3.5 Onderwijsondersteuning  

De kracht van de Gerhardschool zit in de volgende 3 punten: 
1. Een krachtig pedagogisch klimaat. 
2. Een leerstofaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
3. Een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijs. 
 
In de groepen zitten doorgaans niet meer dan 13 kinderen. Iedere groep heeft minstens één 
groepsleerkracht. Een aantal groepen met jonge kinderen heeft een onderwijsondersteuner. Alle 
medewerkers van de school hebben veel ervaring in het werken met kinderen met ernstige 
gedragsproblemen en zijn in staat om de kinderen weer een positief zelfbeeld te geven. Dat is 
nodig om het leren van de kinderen op gang te brengen. De school volgt zoveel als mogelijk 
dezelfde programma’s als op een reguliere basisschool. Daarnaast wordt ook veel tijd besteed 
aan de sociaal emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Veel van de kinderen op onze school hebben moeite om op een goede manier met elkaar en/of 
volwassenen om te gaan. In de groepen wordt dagelijks tijd vrijgemaakt om te leren hoe je met 
boosheid en teleurstelling kunt omgaan en hoe je rekening kunt houden met de gevoelens van 
kinderen en volwassenen. Kinderen leren elke dag en worden aangespoord om op een andere 
manier te denken als het even mis dreigt te gaan. Dat is een moeilijk en langdurig proces.  
 
De school biedt structuur, regelmaat en voorspelbaarheid. Alle kinderen hebben daar behoefte 
aan en gaan daarom iedere dag met plezier naar school. 
 

Speciale onderwijszorg op de Gerhardschool 

Veld Setting binnen de klas en/ of school 

1 
Hoeveelheid aandacht en tijd 

Er is altijd achterwacht aanwezig bij problemen in de klas, 
binnen de school of op het schoolplein. 

2 
Onderwijs materialen 

Er wordt gebruik gemaakt van reguliere methodes. Hierbij 
worden lessen daar waar nodig ingekort en in meerdere 
stukken opgedeeld. Er wordt voor alle leerlingen een 
ontwikkelingsperspectief vastgesteld. De lesstof wordt 
aangepast aan het ontwikkelingsperspectief. Verder wordt aan 
de onderwijsbehoefte van leerlingen onder andere tegemoet 
gekomen door een beloningssysteem, visuele ondersteuning 
door middel van picto’s & dagritmekaarten, emotiekaarten, 
concentratieschermen, wiebelkussens, time-timers, check-in 
check-out methode,  woedethermometers en doelenladders. 
Alle leerlingen zijn op school én thuis in het bezit van een 
chromebook. Dit in het kader van de coronacrisis, waarbij er 
direct overgeschakeld kan worden op thuisonderwijs, indien 
nodig. Alle leerlingen hebben een eigen account, waaraan 
applicaties verbonden zijn passend bij het lesaanbod. 

3 
Ruimtelijke omgeving 

Er is in iedere groep een instructietafel waar één op één 
begeleiding of begeleiding van een groepje leerlingen kan 
worden aangeboden. Er is een time-out plek in iedere klas en 
aparte time-out ruimtes in de school. Er zijn therapie- en 
onderzoeksruimtes waar leerlingen individueel of in een 
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groepje hulp, onderzoek en/of behandeling kunnen krijgen en 
zijn er ruimtes voor speciale leerbehoeften. De school is rustig 
en overzichtelijk qua inrichting. Er wordt rekening gehouden 
met de afleidbaarheid en prikkelgevoeligheid van de leerlingen. 
In iedere klas is een kast met stressbestrijders en 
ontspanmaterialen aanwezig. Er is sprake van een 
pedagogische omgeving die rust, overzichtelijkheid en 
duidelijkheid biedt. Er is veel structuur, er zijn duidelijke 
(gevisualiseerde) school- en klassenregels. En er is sprake van 
strikte begeleiding en toezicht op alle momenten van de dag. Er 
is sprake van een ruim schoolplein en een ruime gymzaal om 
tegemoet te komen aan de bewegingsbehoeften van de 
leerlingen. 

4 
Expertise en interne 
samenwerking  

Via vaste overlegstructuren vindt collegiale consultatie & 
uitwisseling van kennis en expertise plaats. De teamleiders en 
zorgcoördinatoren hebben kennis van en competenties op het 
gebied van de meest voorkomende speciale 
onderwijsbehoeften en bieden remediëringstrajecten op het 
gebied van technisch en begrijpend lezen, voeren 
spellingsanalyses en rekenanalyses uit en bieden coaching en 
begeleiding op de werkvloer. 
Experts vanuit de Commissie van Begeleiding zijn altijd direct 
beschikbaar en hebben specialistische kennis over 
gedragsstoornissen, emotionele en psychiatrische stoornissen 
en leveren een onmisbare bijdrage aan kennis over structuur en 
voorspelbaarheid in het schoolklimaat en benodigd 
leerkrachtgedrag. Daarnaast worden de belangen van ouders 
behartigd en worden leerlingen en ouders naar externe 
hulpverleningsinstanties (zowel jeugdhulpverlening als GGZ 
instellingen) begeleid.  

5 
Samenwerking met andere 
instanties, ouders en leerlingen 

Er wordt aanvullend op de partners beschreven in de basiszorg 
structureel samengewerkt met: andere (V)SO cluster 4 scholen. 
Met professionals van externe instanties worden nieuwe 
wetenschappelijke inzichten en methodieken onderzocht en 
benut.   
Vanuit Levvel, Altra en Sports & Behaviour zijn medewerkers 
beschikbaar voor gerichte hulpverlening. Er is op structurele 
basis intensieve samenwerking en afstemming met 
zorginstellingen (Jeugdbescherming, GGZ, jeugdhulpverlening) 
voor nagenoeg alle leerlingen.  
De leerplichtambtenaar en de wijkagent zijn op afroep 
beschikbaar.  
Contacten met ouders verloopt via Social Schools, WhatsApp en 
de mail. De belangen van ouders worden behartigd en 
leerlingen en ouders worden naar externe 
hulpverleningsinstanties (zowel jeugdhulpverlening als GGZ 
instellingen) begeleid. 

 
Hieronder beschrijven wij de zorgstructuur op de Gerhardschool. Wij beschrijven hoe de zorg is 
georganiseerd en hoe gedurende het schooljaar volgens een vaste cyclus de zorg van de kinderen 
wordt vastgesteld en geëvalueerd.   
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Basis voor de uitvoering van de leerlingenzorg zijn de groeps- en leerlingbesprekingen. Tijdens 
deze besprekingen staat het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen centraal.  
 
Het concept OPP wordt door de CVB, groepsleerkracht en teamleiders opgesteld. In het OPP 
worden het integratief beeld en de individuele pedagogische en didactische doelen beschreven. 
Verder wordt de evaluatie van de OPP’s, de toetsscores en de uitstroomverwachting in het OPP 
genoteerd.  
Tijdens de eerste groepsbespreking wordt het OPP besproken. Het overleg gaat over de 
betekenis van de informatie, de evaluatie van het aanbod en vervolgens het vaststellen van 
doelen en aanbod. Het OPP wordt met ouders besproken en door de ouders ondertekend binnen 
een maand na de groepsbespreking. Ouders hebben hierbij de mogelijkheid tot het geven van 
feedback en het noteren van hun opmerkingen en reacties.  
 
Wij streven ernaar dat de kinderen alle onderwijsonderdelen volgen. Daarom houden wij de 
klassen klein en kiezen wij voor een orthopedagogische benadering. Speciale zorg wordt 
grotendeels intern geboden. Binnen de school kan logopedie aangeboden worden. Een criterium 
voor het volgen van een behandeling op school is dat de problematiek die behandeld wordt, 
maakt dat de leerling beperkt wordt in het optimaal kunnen profiteren van het geboden 
onderwijs. Daarnaast wordt bekeken op welk moment van de dag de hulp het beste aangeboden 
kan worden. Er wordt bekeken welke lessen leerlingen niet kunnen missen en hoe de gemiste 
onderwijstijd door de leerkracht gecompenseerd kan worden.  
Als bijkomende problemen het bieden van interne zorg moeilijk maken, kunnen wij gebruik 
maken van de deskundigen van Levvel, Altra en/of Sports & Behaviour (externe zorg).  
 
De school werkt samen met het alle vormen van beschikbare jeugdhulpverlening, 
orthopedagogische centra en jeugdpsychiatrie zoals GGZ-organisaties. Veel van de bij ons 
geplaatste leerlingen en hun ouders hebben voor zij bij de Gerhardschool aangemeld worden al 
contacten met hulpverleners. Wij proberen deze voor ouders vertrouwde hulpverleners in 
overleg met de ouders bij de school te betrekken, zodat we ook hun adviezen in het 
schoolaanbod kunnen verwerken.  
Via Altra zijn twee gedragsdeskundigen en twee gezinsbegeleiders aan de school verbonden. Dit 
aanbod richt zich op het begeleiden van leerlingen en van de ouders van leerlingen van onze 
school. De gedragsdeskundigen kunnen individuele behandeling bieden indien nodig. Bij de 
begeleiding door de gezinsbegeleiders staat opvoedingsondersteuning centraal, maar de AToS 
medewerker ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht 
worden aan financiën, huisvesting, contacten met andere instanties e.d. De AToS medewerker 
heeft ruimte voor het begeleiden van acht gezinnen. De CvB kan de Altramedewerker inzetten 
wanneer dit nodig is. 
Via Levvel zijn meerdere gedragsdeskundigen aan de school verbonden. Deze 
gedragsdeskundigen zijn gespecialiseerd in het bieden van behandeling bij leerproblemen, 
werkhoudingsproblemen en sociaal emotionele problematiek.  
Sports & Behaviour geeft binnen de Gerhardschool groepsbehandelingen en incidenteel 
individuele behandelingen. In de groepen wordt aandacht besteed aan onder andere faalangst, 
emotieregulatie, sociale vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn in het reguliere onderwijs.  

3.6 Toelating  

Om op onze school geplaatst te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband nodig. Het samenwerkingsverband waar de huidige school van uw kind 
onder valt moet zo’n verklaring afgeven. Als uw kind nog niet naar school toe gaat, dan moet het 
samenwerkingsverband van de woonplaats van uw kind zo’n verklaring afgeven. In Amsterdam is 
dat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen. Onze school of de 
school waar uw kind nu naartoe gaat, kan zo’n toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. U kunt ook 
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zelf rechtstreeks bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. 
Samen met u, een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband en, indien uw kind nu ook 
al op school zit een deskundige van die school, bekijken wij welke onderwijsbehoeften uw kind 
heeft en welke ondersteuning onze school kan bieden. Ook wordt dan al gekeken naar de 
mogelijkheden van eventuele terugplaatsing op termijn naar een reguliere school. Wanneer dat 
nodig is, wordt er een tweede onderwijsadviseur met specifieke deskundigheid bij betrokken. 
De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft een geldigheid van één of 
meer schooljaren. Daarna wordt opnieuw bekeken of uw kind nog steeds speciaal onderwijs 
nodig heeft, of met welke begeleiding uw kind terug kan naar een reguliere school. 
Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring niet (opnieuw) wordt afgegeven, dan bekijkt het 
samenwerkingsverband samen met u en, indien van toepassing de school waar uw kind op zit, 
wat dan het beste onderwijsarrangement voor uw kind zal zijn. 
Om uw kind bij onze school aan te melden, kunt u contact opnemen met de zorgcoordinator. Wij 
raden aan uw kind tijdig bij onze school aan te melden. Houdt u er rekening mee dat een 
procedure voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring maximaal 10 weken kan duren. 
Indien er dan nog geen besluit over toelaatbaarheidsverklaring is genomen, dan wordt uw kind 
tijdelijk op onze school geplaatst totdat het samenwerkingsverband een beslissing heeft 
genomen.  
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4. Leerlingresultaten 
 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen  

Er wordt op onze school gestreefd naar een optimale stimulering van de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van elke individuele leerling. Om dit te realiseren, werken er diverse 
professionals in de schoolorganisatie. 
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit te bieden 
aan de individuele leerling, wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling 
(OPP). Hierin speelt de groepsleerkracht een centrale rol, maar ook andere professionals 
beschrijven wat zij willen bereiken met een leerling. Deze doelen worden in het OPP genoteerd 
en geëvalueerd en met ouders besproken. Het OPP is tevens het instrument waarin de 
professionals op onze school hun werkzaamheden verantwoorden en bijstellen, om de 
ontwikkeling van de individuele leerling te optimaliseren. 
 
Het OPP wordt een keer per jaar geschreven en twee keer per jaar geëvalueerd in de 
multidisciplinaire OPP-bespreking (leerling-bespreking). In deze bespreking staan de vorderingen 
van de leerling en het handelen van de leerkracht centraal en worden de uiteenlopende 
werkzaamheden van de diverse professionals op elkaar afgestemd. Met behulp van het OPP 
wordt gestreefd naar: 
● goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de 

leerling; 
● goed zicht op de resultaten die de leerkracht met zijn of haar leerlingen bereikt; 
● bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording; 
● systematische controle op werkafspraken; 
● afstemming tussen diverse medewerkers; 
● afstemming met ouders en instellingen. 
 
Toetsen 
Wij nemen twee keer per jaar CITO-toetsen af bij de leerlingen, om hun vorderingen met 
methode onafhankelijke toetsen te kunnen meten en vergelijken deze ook met andere scholen in 
het land. Daarnaast toetsen wij onze leerlingen tussentijds met toetsen die bij de methodes 
horen, om met grote regelmaat na te kunnen gaan of alle leerlingen de lesstof beheersen. 
 
Wij gebruiken de volgende toetsen: 
● CITO Rekenen voor kleuters 
● CITO Taal voor kleuters 
● CITO AVI  
● CITO DMT 
● CITO Spelling 
● CITO Begrijpend lezen 
● CITO Woordenschat 
● CITO Rekenen en Wiskunde 
● CITO Rekenen basisbewerkingen 
 
Leerlingvolgsysteem inclusief leerlijnmodule 
De toetsresultaten worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. De ontwikkeling 
van leerlingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (sociaal gedrag, zelfbeeld en leren leren) 
wordt vastgelegd in de leerlijnmodule van ParnasSys. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 
wordt deze leerlijnmodule ook ingezet voor cognitieve vakken. Middels deze leerlijnmodule 
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wordt de ontwikkeling van leerlingen gedetailleerd in kaart gebracht zodat het onderwijs nog 
doelgerichter vormgegeven wordt.  
 
Schoolstandaard 
De afgelopen periode hebben wij, in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht 
werken, zelf een schoolstandaard opgesteld. Daarmee beschrijven we naar welke niveaus we met 
ons onderwijs toe werken. Vervolgens hebben we alle leerlingen ingeschaald, en voor iedereen 
een verwacht uitstroomniveau bepaald. Bij elke evaluatie van het OPP bekijken we of de leerling 
nog goed op schema voor zijn uitstroomniveau zit. Aan de hand daarvan stellen wij ons onderwijs 
en onze begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te behalen. 

4.2 Behaalde leerlingresultaten  

 
Schoolstandaard didactisch 

 
 
In onze schoolstandaard is het te behalen functioneringsniveau op de CITO toetsen per 
toetsmoment weergegeven.  
In de laatste kolom worden de streefdoelen van de Gerhardschool beschreven. Jaarlijks wordt 
bekeken of de gestelde doelen worden behaald en welke actiepunten er voortvloeien uit de 
analyse van de resultaten op schoolniveau.  
Tot en met het schooljaar 2017-2018 waren de doelen 25% voor de gevorderde standaard, 75% 
voor de voldoende standaard en 90% voor de minimumstandaard. Uit de jaarlijkse analyses bleek 
al een aantal jaren dat deze doelen te ambitieus zijn. Om deze reden zijn de doelen bijgesteld. De 
einddoelen van de voldoende standaard zijn bijgesteld. De nieuwe doelen sluiten, na overleg met 
het voortgezet onderwijs, beter aan op het voortgezet onderwijs. Doordat de einddoelen zijn 
bijgesteld, zijn ook de tussendoelen die naar dat einddoel leiden bijgesteld. Om ervoor te zorgen 
dat een overstap van de voldoende naar de gevorderde standaard mogelijk blijft, zijn ook de 
tussendoelen van de gevorderde standaard aangepast. Daarnaast leert de ervaring dat veel 
leerlingen die uitstromen naar VMBO-T of hoger in de laatste jaren een inhaalslag maken. Het is 
dan ook haalbaar om in de laatste jaren een leerrendement van meer dan 100% te verwachten 
van deze leerlingen.  
De nieuwe schoolstandaard is met ingang van het schooljaar 2019-2020 opgenomen in het OPP.  

 
Veel leerlingen van de Gerhardschool stromen pas op latere leeftijd in. Veel van deze leerlingen 
hebben op de vorige school of scholen al een achterstand opgebouwd. Dit maakt dat zij niet altijd 
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kunnen uitstromen op het niveau dat gezien de cognitieve capaciteiten passend zou zijn. 
Daarnaast blijkt soms dat er sprake is van een hardnekkig leerprobleem en/of dat er sprake is van 
sociaal-emotionele of gedragsproblematiek die het leren blijvend beïnvloedt. Om recht te doen 
aan het onderwijs dat gegeven wordt op de Gerhardschool worden de resultaten ook gemeten in 
termen van leerrendement. Dit maakt duidelijker wat de resultaten van de Gerhardschool zijn, 
los van de achterstand waarmee leerlingen worden geplaatst.  
Een leerrendement van 100% gedurende de gehele schoolloopbaan is passend bij leerlingen die 
uitstromen naar het VMBO-T of hoger. Het leerrendement van leerlingen die uitstromen naar 
VMBO-BB of VMBO-BK is 75% en een leerrendement dat passend is bij een uitstroom naar 
praktijkonderwijs is 50%. Het doel bij de gevorderde standaard is hoger dan dat in de 
schoolstandaard op basis van functioneringsniveaus. Dit heeft te maken met het feit dat de 
Gerhardschool als doel gesteld heeft dat leerlingen die op een latere leeftijd instromen een deel 
van de reeds opgelopen achterstand inhalen. Dit maakt dat het leerrendement op de 
Gerhardschool, zoals beschreven in deze schoolstandaard, hoger ligt dan het leerrendement op 
de vorige school.  
 
Schoolstandaard Leergebied overstijgend 
In het schooljaar 2015-2016 was één van de beleidsdoelen het opstellen van een 
schoolstandaard voor de leergebiedoverstijgende vakgebieden. Dit beleidsdoel is in 2015-2016 
uitgevoerd door de (toenmalige en huidige) zorgcoördinator en een gespecialiseerde leerkracht 
(deze leerkracht werkt thans als gedragsdeskundige). Er is beredeneerd gekozen om de 
schoolstandaard voor de leergebiedoverstijgende vakgebieden gelijk te stellen aan de didactische 
schoolstandaard. Na ruim twee jaar op deze wijze gewerkt te hebben, is gebleken dat het niet 
voldoende duidelijk is wanneer doelen behaald zijn. Om deze reden is besloten de 
schoolstandaard voor de leergebiedoverstijgende gebieden te koppelen aan de niveaus van de 
CED-leerlijnen. De voortgang omtrent het behalen van de doelen en de planning van deze 
leerlijnen wordt vastgelegd in de ParnasSys-leerlijnmodule. In het schooljaar 2018-2019 heeft de 
Gerhardschool zich tot doel gesteld om zowel de didactische als de leergebiedoverstijgende 
schoolstandaard te actualiseren. Hieronder het ontwerp voor de leergebiedoverstijgende 
schoolstandaard.  
 

 
 
In bovenstaande leergebiedoverstijgende schoolstandaard worden de niveaus op de leerlijnen 
van de CED weergegeven. Het gaat hierbij om de leerlijnen sociaal gedrag, zelfbeeld en leren 
leren. De percentages achter de niveaus geven aan welk percentage van de doelen behaald moet 
zijn. Bij het eerste meetmoment (leerjaar 1, DL -15) moet 30% van de doelen van niveau 1 
behaald worden. Wanneer er geen percentage achter het niveau staat, wordt hiermee bedoeld 
dat het niveau behaald is. Een niveau is behaald indien 80% van de doelen in dat niveau behaald 
zijn. Als de leerlijnmodule 80% aangeeft, wordt dit gezien als behaald. Het behalen van een 
niveau is een voorwaarde om het volgende doel te kunnen halen.  
Belangrijk hierbij is dat wordt bedoeld dat de doelen behaald worden binnen de setting van de 
Gerhardschool. Binnen de school wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan duidelijkheid, 
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structuur en voorspelbaarheid. Het behalen van de doelen binnen de setting van de 
Gerhardschool hoeft dan ook niet te betekenen dat leerlingen deze doelen ook kunnen behalen 
in een andere setting. De mate van ondersteuning die een leerling nodig heeft om het gewenste 
gedrag te laten zien is hierbij van groot belang. Dit komt uitgebreid terug in het stuk hierna over 
de onderbouwing van de uitstroombestemming.  
In de laatste kolom worden de doelen van de Gerhardschool weergegeven. De doelen voor de 
leergebiedoverstijgende vakken komen overeen met de didactische doelen.  
 

Data 
In deze paragraaf beschrijven we welke resultaten we met onze leerlingen behaald hebben. Eerst 
zal er een beschrijving en duiding gedaan worden op de behaalde resultaten binnen het domein 
‘vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (de didactische resultaten). Vervolgens binnen het 
domein ‘vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (de sociale en maatschappelijke resultaten). 
Daaronder volgt een beschrijving en duiding van de behaalde resultaten binnen het domein 
‘praktijkvorming’. Tot slot doen wij een beschrijving van de aantallen gewijzigde 
ontwikkelingsperspectieven. 
 
Domein ‘Vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (Didactische resultaten) 
Data 

 
 

 Doel Rekenen en 
wiskunde 

Begrijpend 
lezen 

  2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

Gevorderd 15% 10% 6% 9% 7% 

Voldoende 75% 35% 31% 27% 25% 

Minimum 90% 65% 75% 53% 59% 
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 Doel Technisch 
lezen AVI 

Technisch 
le0zen DMT 

Spelling Woordenscha
t 

  2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

2019-
2020 

2020-
2021 

Gevorderd 15% 57% 23% 30% 13% 14% 9% 21% 11% 

Voldoende 75% 79% 56% 56% 43% 33% 31% 45% 37% 

Minimum 90% 90% 94% 77% 84% 65% 73% 62% 71% 

 
Duiden 

Op het gebied van Technisch lezen (AVI) worden de doelen voor de gevorderde- en 
minimumstandaard behaald. De overige doelen worden niet gehaald.  
Wat opvalt is dat bij de vakken waar meer inzicht en begrip gevraagd wordt een groter deel van 
de leerlingen onder de minimumstandaard scoort.  
 
Analyse en conclusie: 

- Leerlingen hebben als gevolg van het sluiten van de scholen en afwezigheid van de 
leerkrachten i.v.m. de coronacrisis minder effectieve leertijd gehad.  

- Leerlingen hebben als gevolg van het ‘snottebellenbeleid’ veel effectieve leertijd gemist. 
- De school heeft te maken gehad met veel leerkracht wisselingen in groepen door 

langdurig zieke medewerkers en coronamaatregelen.  
- Technisch lezen laat een zeer grote achteruitgang zien → leerlingen hebben aanzienlijk 

minder leeskilometers gemaakt, omdat er veel digitaal onderwijs gegeven is. 
- Jongere leerlingen waren moeilijker te betrekken bij het digitaal afstandsonderwijs. 
- Bijna driekwart van onze leerlingen heeft een  IQ van <90. Waarvan ongeveer één derde 

een IQ heeft van <80. Daarnaast is er sprake van meervoudige problematiek, wat maakt 
dat leerlingen minder profiteren van het onderwijsaanbod.  

- Een groot deel van de leerlingen heeft veel negatieve levenservaringen (>75% heeft 4 of 
meer negatieve levenservaringen) en heeft hechting- en/of traumagerelateerde 
problemen. Deze leerlingen hebben vaak zwakker ontwikkelde executieve functies. 
Executieve functies blijken een betere voorspeller voor schoolsucces op de vakken 
begrijpend lezen en rekenen dan IQ. Dit kan een verklaring zijn voor het achterblijven van 
de resultaten.  

- Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling geweest, met goede 
resultaten.  

 
We zijn ontevreden met de behaalde resultaten, ondanks het feit dat een groot deel te relateren 
is aan de coronacrisis. Het valt ons op dat er een dalende lijn zichtbaar wordt met betrekking tot 
de leerresultaten van de afgelopen jaren, waarbij de jaren die gebukt gaan onder de coronacrisis 
een dieptepunt bereiken.  
 
Doen: 

- De rekenspecialist wordt één dag per week vrij geroosterd om leerkrachten te 
begeleiden en om leerlingen extra te begeleiden (individueel of in kleine groepjes) 

- Schoolbreed invoeren van Breinhelden (versterken executief functioneren) 
- Uitbreiden uren behandelingen op leerstoornissen 
- Beter gebruik maken van het concrete materiaal dat in de school aanwezig is.  
- Zoeken naar verbeterpunten in het rekenonderwijs met behulp van TRIPS (bijvoorbeeld 

met behulp van correlaties), kijkwijzer wordt afgenomen tijdens rekenen. 
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- Onderzoeken hoe het woordenschatonderwijs verbeterd kan worden. 
 
 
Domein ‘Vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (Sociaal maatschappelijke resultaten) 
 
Feitelijke resultaten 
 

 
 
 
 

 Doel Leren leren Sociaal gedrag Zelfbeeld 

  2020-2021 2020-2021 2020-2021 

Gevorderd 15% 2% 1% 5% 

Voldoende 75% 55% 54% 55% 

Minimum 90% 66% 70% 76% 

 
Analyse en conclusie 

- De leerlijnen van veel instroom leerlingen zijn niet correct afgevinkt. De doelen van groep 
1,2,3 zijn bij deze leerlingen niet afgevinkt. 

- De doelen die zijn blijven staan uit vorige jaren geven een vertekend beeld.  
- Meer stress in de thuissituatie als gevolg van de coronacrisis 
- Meer wisselingen op school (wisseling leerkrachten, maar ook qua groepsdynamiek met 

afwezige leerlingen). 
- Als gevolg van de coronacrisis zijn veel leerlingen niet langer naar naschoolse 

dagbehandeling gegaan, ook sportclubjes en bso vonden geen doorgang. 
 
De resultaten zijn in lijn met onze verwachting, desalniettemin zijn we teleurgesteld over deze 
lage resultaten. Onze doelgroep is extra zwaar getroffen door de coronacrisis, waarbij onveilige 
thuissituaties geleid hebben tot grote achterstand. De veilige omgeving van de schoolse setting 
miste en dat heeft zijn weerslag op het leren leren, het sociaal gedrag en het zelfbeeld van de 
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leerling. We zullen als school veel moeten investeren in de sociaal maatschappelijke 
vaardigheden. Dit gaan we doen door het verlengen van de schooldagen. Vier dagen per week is 
er een verlengde schooldag mogelijk op school. Dit is in samenwerking met Sports & Behavior.  
Hierdoor duurt de schooldag 2 uur langer. Er wordt onder andere gewerkt aan doelen met 
betrekking tot sociaal gedrag, zelfbeeld en leren leren door middel van sport en bewegen. 
 
Adviezen schoolverlaters afgelopen vijf schooljaren 

Advies 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

HAVO/VWO 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

HAVO 1 (3%) 1 (5%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 

VMBO-
T/HAVO 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 0 (0%) 

VMBO- BK 4 (13%)     

VMBO-T 4 (13%) 3 (16%) 1 (6%) 2 (10%) 5 (21%) 

VMBO-K 3 (10%) 6 (32%) 3 (18%) 5 (25%) 2 (8%) 

VMBO-B 10 (32%) 5 (26%) 8 (47%) 3 (15%) 8 (33%) 

Praktijkonder
wijs 6 (19%) 3 (16%) 3 (18%) 6 (30%) 8 (33%) 

VSO-ZML 3 (10%) 1 (5%) 1 (6%) 1 (5%) 1 (4%) 

 

Opbrengsten schoolbreed (o.b.v. feitelijke uitstroom) 

Opbrengsten 
schoolbreed 

School 
standaard 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

      

VMBO-T of 
hoger 25% 20% 21% 12% 25% 

VMBO-B of 
hoger 75% 80% 79% 76% 65% 

Praktijkonder
wijs of hoger 90% 90% 95% 94% 95% 

 
Analyse en conclusie 
Als gekeken wordt naar de uitstroom naar VMBO-T of hoger valt op dat de uitstroom in het 
schooljaar 2018-2019 een uitschieter naar beneden was. In dat jaar was het aantal leerlingen met 
een lager IQ ook groter. Het percentage leerlingen dat uitstroomt naar VMBO-B is een tijd gelijk 
gebleven en sinds afgelopen jaar is er een lichte stijging zichtbaar. Hiermee wordt het doel 
behaald. Het percentage uitstroom richting praktijkonderwijs of hoger is ongeveer gelijk 
gebleven. En ook daarbij is het doel behaald. 
Als gekeken wordt naar de uitstroom in vergelijking met de schoolstandaard is te zien dat de 
doelen van de schoolstandaard voor de gevorderde standaard net niet gehaald worden, dit heeft 
te maken met het aantal leerling dat naar VMBO T of hoger uitstroomt.  
De Gerhardschool werkt cyclisch planmatig aan kwaliteitsverbetering. De Gerhardschool heeft 
ambitieuze streef- en einddoelen opgesteld voor de vijf kerndomeinen (technisch lezen, 
begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen), waarbij het gewenste structureel hogere 
niveau zichtbaar wordt in de doelen die gelden. 
  



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   28 / 69 

 

Percentage ongewijzigd OPP afgelopen twee schooljaren 
Vanaf het moment van inwerking treden van het nieuwe onderzoekskader (2017) is een school 
verplicht om aan te tonen dat zij bij minimaal 75% van het aantal schoolverlaters het benodigde 
niveau voor de uitstroombestemming uit het ontwikkelingsperspectief heeft bereikt. Dit houdt in 
dat in de laatste twee schooljaren 75% van de OPP’s ongewijzigd moeten zijn. Anders dient de 
school daar een verklarend antwoord voor te hebben. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstromen volgens het 
OPP-uitstroomniveau zoals dat aan het einde van groep 6 is vastgesteld.  
. 

Uitstroombestemmingen 
Gerhard in relatie tot opp 

Norm 
Gerhardschool 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Volgens OPP 75% of hoger 20 (80%) 17 (89%) 15 (88%) 

Boven OPP  1 (4%) 2 (11%) 1 (6%) 

Onder OPP  4 (16%) 0 (0%) 1 (6%) 

 
 Analyse en conclusie 
De afgelopen drie schooljaren wordt voldaan aan de norm van minimaal 75% ongewijzigde 
uitstroom op basis van het OPP-uitstroomniveau. De Gerhardschool voldoet hiermee aan de 
gestelde norm. De leerlingen die lager dan het OPP uitstromen, zijn de leerlingen die uitstromen 
naar ZML. Gezien het feit dat wij geen speciale ZML leerlijn aanbieden, schalen wij leerlingen 
nooit in op de ZML leerlijn, maar minimaal op de PRO uitstroom.  
 
Uitslagen landelijke cito-toets 
Aantal Scores Cito eindtoets 2017-

2018 

Komt overeen met niveau 

12 Eindtoets 501 t/m 510 Basisberoepsgerichte leerweg 

6 Eindtoets 511 t/m 521 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

1 Eindtoets 522 t/m 529 Kaderberoepsgerichte leerweg 

2 Eindtoets 530 t/m 535 Gemengde/theoretische leerweg 

0 Eindtoets 536 t/m 540 Gemengde/theoretische leerweg en Havo 

0 Eindtoets 541 t/m 550 Vwo 

 
 
Uitstroombestemmingen + bestendiging 
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tussen- en einduitstroom van de afgelopen 
schooljaren.  
 

Tussen- en einduitstroom in meerjarenperspectief 

Uitstroombestemmingen 
Gerhardschool 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

BAO 0 0 3 0 

SBO 0 0 2 2 

SO cluster 2 0 0 0 0 

SO cluster-3 2 1 0 0 

SO cluster-4 4 0 2 4 

SO cluster-4 tijdelijke behandelsetting 0 0 0 0 

VSO cluster-3 ZML 0 1 1 1 

VSO cluster-4 pro 5 2 3 5 

VSO cluster-4 VMBO-BK 7 4 3 3 

VSO cluster-4 VMBO-TL 1 0 0 1 

VSO cluster-4 HAVO 0 0 1 3 

VSO cluster-4 VWO 0 0 0 0 
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Regulier VO pro 1 1 0 1 

Regulier VO VMBO-BK 7 7 8 6 

Regulier VO VMBO-TL 3 3 1 1 

Regulier VO HAVO 1 1 0 0 

Regulier VO VWO 0 0 0 0 

Verhuizing naar buitenland 0 1 2 0 

Vrijstelling leerplicht 0 0 0 0 

Totaal 31 21 26 27 

 
Als een leerling toe is aan tussentijdse uitstroom dan zet de commissie voor de begeleiding in 
overleg met ouders een traject in om de leerling te laten uitstromen naar het speciaal 
basisonderwijs en in enkele gevallen het reguliere basisonderwijs. Op de Gerhardschool vinden 
wij het belangrijk dat leerlingen uitstromen naar een andere vorm van onderwijs als zij 
voldoende vaardigheden hebben aangeleerd en geïnternaliseerd. 
 

Uitstroombestemmingen afgelopen twee schooljaren + bestendiging 
Hieronder ziet u een overzicht van de tussentijdse en einduitstroom van de schooljaren 2018-
2019 en 2019-2020 inclusief de bestendiging gevolgd door een analyse en een conclusie.  
 

Uitstroombestemmingen 2019-2020 

Uitstroombestemmingen 
Gerhardschool 2019-2020 

Aantal leerlingen 
plaatsbestendigd 

Aantal leerlingen 
niet plaats 
bestendigd 

Percentage plaats 
bestendigd 

BAO 0 0 nvt 

SBO 1 0 100% 

SO cluster 2 0 0 nvt 

SO cluster-3 1 0 100% 

SO cluster-4 1 0 100% 

SO cluster-4 tijdelijke 
behandelsetting 0 0 nvt 

VSO cluster-3 ZML 0 0 nvt 

VSO cluster-4 pro 3 0 100% 

VSO cluster-4 VMBO-BK 4 0 100% 

VSO cluster-4 VMBO-TL 0 0 nvt 

VSO cluster-4 HAVO 0 0 nvt 

VSO cluster-4 VWO 0 0 nvt 

Regulier VO pro 1 0 100% 

Regulier VO VMBO-BK 7 0 100% 

Regulier VO VMBO-TL 3 0 100% 

Regulier VO HAVO 1 0 100% 

Regulier VO VWO 0 0 nvt 

Verhuizing naar buitenland 0 0 nvt 

Vrijstelling leerplicht 0 0 nvt 

Totaal 22 0 100% 

 
 
Uitstroombestemmingen 2018-2019 

Uitstroombestemmingen 
Gerhardschool 2018-2019 

Aantal leerlingen 
plaatsbestendigd 

Aantal leerlingen 
niet plaats 
bestendigd 

Percentage plaats 
bestendigd 

BAO 4 0 100% 

SBO 1 0 100% 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   30 / 69 

 

SO cluster 2 0 0 nvt 

SO cluster-3 1 0 100% 

SO cluster-4 2 2 0% 

SO cluster-4 tijdelijke 
behandelsetting 0 0 nvt 

VSO cluster-3 ZML 1 0 100% 

VSO cluster-4 pro 5 0 100% 

VSO cluster-4 VMBO-BK 1 0 100% 

VSO cluster-4 VMBO-TL 0 0 nvt 

VSO cluster-4 HAVO 1 1 0% 

VSO cluster-4 VWO 0 0 nvt 

Regulier VO pro 0 0 nvt 

Regulier VO VMBO-BK 9 1 89% 

Regulier VO VMBO-TL 1 0 100% 

Regulier VO HAVO 0 0 nvt 

Regulier VO VWO 0 0 nvt 

Verhuizing naar buitenland 2 0 100% 

Vrijstelling leerplicht 0 0 nvt 

Totaal 28 0 100% 

 
 

Analyse en conclusie 
De Gerhardschool hanteert een norm van 90% als gekeken wordt naar de plaatsbestendiging. De 

afgelopen jaren heeft de Gerhardschool deze norm behaald. 

100% van de leerlingen die in 2018-2019 van school zijn gegaan bezoekt in 2019-2020 nog steeds 

hetzelfde type onderwijs. 93% van de leerlingen die in 2017-2018 van school zijn gegaan bezoekt 

in 2019-2020 nog steeds hetzelfde type onderwijs. 

Deze positieve resultaten worden (h)erkend door de Toelatings- en adviescommissie van het 

onderwijsschakelloket van het voortgezet onderwijs Amsterdam. We krijgen vaak positieve 

feedback op de mate van zelfstandigheid en de vaardigheden op het gebied van leren leren van 

oud-Gerhardschoolleerlingen. 
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

5.1 Kwaliteitszorg en kwaliteitsinstrumenten  

Onze school werkt planmatig, cyclisch en systematisch aan de verbetering en borging van de 
kwaliteit van onderwijs en zorg. Dit doen we met behulp van een groot aantal 
kwaliteitsinstrumenten. Er zijn instrumenten om vooraf doelen te bepalen. Er zijn instrumenten 
om onderweg de kwaliteit en resultaten te bewaken. En achteraf evalueren we of hebben bereikt 
wat we wilden en of er verbeteringen mogelijk zijn. Dit doen we voor de school als geheel, op 
groepsniveau en per leerling. De instrumenten zijn zodanig verdeeld over de vier jaren van het 
schoolplan dat er altijd een recente kwaliteitsanalyse plaatsvindt. 
 
Wij maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten: 
 
Planvorming 

Schoolplan 
 

● De school maakt elke vier jaren een Schoolplan, waarin zij naast 
haar missie en visie beschrijft waar zij die vier jaren naartoe wil 
werken. 

● Het Schoolplan wordt geschreven volgens een vast format van 
Orion. 

● De MR en de bestuurder krijgen het schoolplan ter goedkeuring 
voorgelegd. 

● Het schoolplan wordt vastgesteld door de school, MR en 
bestuurder. 

Jaarplan ● Elk jaar uit het schoolplan wordt nader uitgewerkt in een jaarplan. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen of informatie die uit evaluaties 
naar voren komt, worden ook verwerkt in het jaarplan. 

● Het jaarplan wordt geschreven volgens een vast Orion format. 
● De MR en de bestuurder krijgen het jaarplan ter goedkeuring 

voorgelegd. 
● Het jaarplan wordt vastgesteld door de school, MR en bestuurder. 
● De bestuurder stelt samen met de directeur een 

managementcontract op. 

In kaart brengen 
leerlingenpopulatie 

● Wij brengen regelmatig onze leerlingenpopulatie in beeld om te 
kijken of ons onderwijs nog goed is afgestemd op de leerlingen en 
hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Groepsplannen ● Voor elke groep stellen wij jaarlijks een groepsplan op, waarmee 
planmatig aan het jaarprogramma gewerkt wordt. 

Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) 

● Het individueel ontwikkelingsperspectief is volop in ontwikkeling. 
Bij de halfjaarlijkse leerlingbespreking wordt het OPP geëvalueerd 
en opnieuw vastgesteld voor de volgende periode.  

 
Voortgangsbewaking 

Leerlingvolgsysteem (LVS) ● Leerlingvolgsysteem, waarmee de groepsleerkracht tweemaal per 
jaar een verslaglegging voor alle leerlingen maakt. Het LVS geeft de 
mate van ontwikkeling van de leerling weer en wordt gebruikt voor 
de evaluatie, de planning en bijstellen van het 
ontwikkelingsperspectief. 

Toetsen ● De school gebruikt een jaarplanning voor de afname van CITO-
toetsen. Aan de hand van de toetsresultaten wordt gekeken of de 
streefdoelen uit het individueel ontwikkelingsperspectief behaald 
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zijn. Aan de hand van de analyse worden nieuwe streefdoelen 
vastgesteld. 

● De school maakt gebruik van de methodegebonden toetsen om de 
ontwikkeling van de leerling te verifiëren. Aan de hand van die 
toetsen wordt de volgende stap in de ontwikkeling bepaald.  

● Toetsen worden ook gebruikt om de effectiviteit van het eigen 
handelen van de leerkracht te meten en het handelen eventueel 
aan te passen. 

Evaluaties 
leeropbrengsten 

● Jaarlijks evalueren wij de leerresultaten van alle leerlingen ook op 
groeps- en schoolniveau. Daarbij gaan we na of de resultaten in 
overeenstemming met onze schoolstandaarden zijn. We vergelijken 
onze opbrengsten ook met andere soortgelijke scholen. 

Huisbezoek 
 

● De huisbezoeken zijn van onschatbare waarde voor het systeem 
van zorg. Op de huisbezoeken wordt het functioneren van de 
leerling in de breedste zin besproken. 

 
Eindonderzoeken 

CITO-eindtoets ● Een beperkt aantal leerlingen doet mee aan de CITO-eindtoets (in 
overleg met groepsleerkracht en IB). 

Capaciteitenonderzoek 
(CAP) 

● Capaciteitenonderzoek (intelligentietest) uit de Kernprocedure van 
Amsterdam. Er is op de Gerhardschool gekozen voor een 
individuele afname van het capaciteitenonderzoek. 

 
Begeleiding na uitstroom school 

Begeleiding na uitstroom ● Leerlingen die vanuit onze school naar het voortgezet onderwijs 
verwezen worden, worden gedurende hun eerste jaar regelmatig 
“gevolgd” door de teamleider. Er wordt twee keer per jaar 
telefonisch contact opgenomen met de nieuwe school om te horen 
hoe de overstap is verlopen, hoe het gedrag en de cijfers van de 
leerling zijn en hoe het contact met de thuissituatie verloopt. Tevens 
wordt er een vragenlijst gestuurd naar de school, zodat we erachter 
kunnen komen of alle informatie vanuit onze school goed is geweest 
en of onze verwijzing de juiste is geweest. Op deze manier 
controleren wij ook structureel of onze school op lange termijn de 
juiste schooladviezen geeft. Overigens komen leerlingen graag terug 
op school om te vertellen hoe het met ze gaat; een teken dat ze op 
onze school een fijne tijd hebben gehad. 

 
Ontwikkeling personeel 

Klassenbezoek door 
teamleiders 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
● De teamleider gebruikt de hulpvraag van de groepsleerkracht om te 

observeren in de groep; het verbeteren van het leerkrachtgedrag 
staat daarbij centraal; het adequate leerkrachtgedrag is de motor 
voor het uitvoeren van het groepsplan en individueel 
ontwikkelingsperspectief. 

Voortgangsgesprekken alle 
medewerkers 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

Beoordelingsgesprekken 
alle medewerkers 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

Voortgangsgesprek 
directeur met bestuurder 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
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Evaluatie en jaarafronding 

Zelfevaluatie vragenlijst 
medewerkers 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de kwaliteit van het onderwijs per school en van geheel Orion, 
gemeten naar het oordeel van de medewerkers op de scholen. 

Eindejaarsevaluaties ● Jaarlijks evalueren wij met het voltallige team of deelteams ons 
onderwijs, de afspraken daarover en de onderwijsondersteuning. 

● Resultaten worden meegenomen in beleid voor de toekomst. 

Schoolverslag ● De school maakt aan de hand van het schoolplan een jaarplan, 
waarin de planning van het strategisch beleid staat. 

● De school levert aan het eind van het schooljaar een verslag aan bij 
het bestuur, volgens een vast format, waarin verantwoording 
wordt afgelegd van het gerealiseerde beleid met daaruit 
voortvloeiend de beleidsvoornemens voor het volgend jaar. 

Jaarverslag ● Orion maakt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag 
(inclusief jaarrekening). Het jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli 
door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van 
Toezicht. Dit jaarverslag is te vinden op de website van Orion: 
www.orion.nl. 

 
Tevredenheidsmetingen en kwaliteitsonderzoeken 

Medewerkers 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de personeelstevredenheid per school en van geheel Orion. 

Ouder 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de oudertevredenheid per school en van geheel Orion. 
● Het afgenomen onderzoek werd door voldoende ouders ingevuld 

(een respons van 57% op de Gerhardschool), zodat de uitkomsten 
de hele groep ouders in voldoende mate vertegenwoordigen. 

Leerling 
tevredenheidspeiling 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de leerlingtevredenheid per school en van geheel Orion. 

Externe partners 
tevredenheidsmeting 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de tevredenheid van samenwerkingspartners over de individuele 
scholen. 

● Het afgenomen onderzoek werd door voldoende externe partners 
ingevuld (een respons van 94% op de Gerhardschool), zodat de 
uitkomsten in onvoldoende mate de hele groep partners 
vertegenwoordigen. 

Inspectie onderzoeken ● Externe meting van de kwaliteit van ons onderwijs in de volle 
breedte. 

● Elke vier jaar bij een voldoende beoordeling, anders vaker.  

Kwaliteitsaspectenaudits 
vanuit Orion 

● Orion voert jaarlijks een audit uit op onze school, waarbij gekeken 
wordt naar een kwaliteitsaspect uit het toezichtkader. 

● Achtereenvolgens worden wij onderzocht op Kwaliteitszorg, 
Onderwijsondersteuning, Onderwijsleerproces en Opbrengsten. 
Daarna volgt deze cyclus opnieuw. 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   34 / 69 

 

Vensters voor 
Verantwoording 

● Vergelijking met andere scholen die hetzelfde onderwijs bieden in 
Amsterdam, op verschillende elementen die te maken hebben met 
de kwaliteit van het onderwijs. 

 
Arbo, gezondheid en veiligheid 

GGD ● GGD bezoekt één maal in de 4 jaar de school op afspraak om een 
aantal zaken op school te bekijken en doet daarbij aanbevelingen 
over de hygiëne en veiligheid.  

Sociaal medisch team 
(SMT) 

● Arbo-dienst, ziekmelding & begeleiding. 

Risico-inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) 

● Een onafhankelijke externe instantie maakt jaarlijks een risico 
inventarisatie en evaluatie, op basis waarvan de school 
verbeteringen met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid 
uitvoert 

5.2 Uitkomsten kwaliteitsmetingen 

In deze paragraaf geven wij een toelichting op de verschillende kwaliteitsmetingen, te weten het 
excellentierapport van januari 2020, het zelfevaluatiekader goed onderwijs, de Orion 
kwaliteitsaspectenaudit, de controle door leerplicht, de tevredenheidsmetingen uit 2020, de 
halfjaarlijkse afname van de klimaatschaal en de GGD audit op ons Gezonde Schoolvignet 
“Voeding”.  
 
Periodiek kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie  
In januari 2020 heeft de Gerhardschool het predicaat excellent gekregen. De jury schrijft in haar 
rapport het volgende:  
“De jury is onder de indruk van de gedrevenheid van het schoolteam om tot het uiterste te gaan 
en om leerlingen met gedragsproblemen zo te ondersteunen dat zij weer met plezier naar school 
gaan, nauw betrokken worden bij hun eigen onderwijsproces en daarbij goede en bestendige 
resultaten boeken. De wijze waarop dit bereikt wordt, getuigt van een groot inzicht in wat de 
leerlingen nodig hebben en een hoge graad van professionaliteit en doorzettingsvermogen. De 
autonomie van de leerling staat voorop en om dit te bereiken moet het schoolteam op 
professionele wijze eigenaar zijn van het beste onderwijs voor deze bijzondere doelgroep. De 
samenwerking met de noodzakelijke experts voor zorg en behandeling van de leerlingen is 
complex te noemen, maar toch slaagt de school daarin op voortreffelijke wijze. Het schoolteam is 
er voortdurend op gebrand de juiste kennis te vinden om deze vervolgens de school in te brengen. 
De verworven kennis wordt niet alleen met elkaar gedeeld binnen de eigen school, maar ook 
uitgedragen naar andere scholen en expertisecentra voor zorg en behandeling. De Gerhardschool 
mag trots zijn op de bijzondere wijze waarop dit alles is bereikt. De jury ziet belangstellend uit 
naar de toekomst, waarin de werkwijze nog verder wordt uitgedragen naar anderen in het 
onderwijs. De Gerhardschool mag gezien worden als een aansprekend voorbeeld voor andere 
scholen met een vergelijkbare uitdaging.” 
Uit dit juryrapport komen geen doelen naar voren voor het nieuwe jaarplan.  
 
Zelfevaluatiekader goed onderwijs 
Er is geen inspectiebezoek geweest afgelopen jaar. Het laatste inspectiebezoek vond plaats op…. 
en betrof de beoordeling goed.  
 

Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs 
Op 18 februari 2021 heeft er een interne audit plaatsgevonden op de Gerhardschool. Uit deze 
audit kwamen de volgende sterke punten naar boven: de basis is goed op orde de structuren en 
werkwijzen zitten stevig in het DNA van de school. De school heeft in de documenten de 
processen en afspraken helder vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden goed uitgedacht en 
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uitgeprobeerd door enkele leden van het team voordat ze in de hele school geïmplementeerd 
worden. Het team heeft voldoende energie en innovatieve ideeën. Het Excellentieprofiel 
‘autonomie van de leerling’ is met name terug te zien op het gebied van gedrag. Verbeterpunten 
liggen vooral op het gebied van betere aansluiting vinden met V(S)O en regulier PO. Op het 
cognitieve gebied is er nog te weinig autonomie voor de leerlingen om vorm te geven aan hun 
eigen leerproces. Het auditteam raadt aan om hierin te verkennen wat vormen van vernieuwd 
onderwijs zijn die aansluiten bij de doelgroep en bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de 
school en de leerlingen. Ook kunnen de groepen 7 en 8 groepsdoorbrekend gaan werken zodat 
de leerlingen om leren gaan met verschillende docenten en de groep 8 Pro leerlingen zouden een 
interne stage kunnen lopen. Op het gebied van de vakoverstijgende leerlijnen heeft de school 
ook een standaard ontwikkeld. Hierin zijn de uitstroombestemmingen op cognitief niveau 
aangegeven. Het zou volgens het auditteam logische zijn om de uitstroom aan te geven op de 
mate van ondersteuning (PrO-VSO-tussenvoorzieningen-VO).  
De school heeft de cognitieve schoolstandaard naar beneden toe bijgesteld. Hiervoor is gekeken 
naar de IQ gegevens van de leerlingen en zijn de ervaringen van een aantal schooljaren 
meegenomen waarin verschillende methodes uitgeprobeerd zijn. 
Er is niet geprobeerd of een ander onderwijsaanbod (vernieuwd onderwijs) een positief effect 
zou hebben op de cognitieve resultaten van de leerlingen. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande feedback hebben wij het gesprek gevoerd met het MT, 
waarbij de wens voor vernieuwend onderwijs groeit. Gedacht wordt aan meer 
groepsdoorbroken, thematisch werken, maar ook bewegend leren trekt onze aandacht. Het plan 
is om komend schooljaar te gebruiken om ons als school te verdiepen in de mogelijkheden  
 

Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, stakeholders) 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken 
gebruikt de school voor het formuleren van verbeterdoelen. In het voorjaar van 2020 zijn er 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder medewerkers, ouders en externe partners. De 
tevredenheid van leerlingen wordt twee maal per jaar afgenomen middels de klimaatschaal. Met 
de klimaatschaal wordt tevens de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten.  
 
Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
In het voorjaar van 2020 is er onder de medewerkers een meting gedaan naar de mate waarin 
werkplezier ervaren wordt. Aan de hand van de resultaten is er met het team een gesprek 
gevoerd over wat wij daarvan vinden en wat wij daarmee gaan doen. In het huidige schooljaar is 
er volgens de cyclus geen meting gedaan, deze zal volgens planning weer in het voorjaar van 
2022 afgenomen worden. 
 
Tevredenheidsonderzoek ouders 
Vanwege de coronacrisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te 
nemen, maar een onderzoek in aangepaste vorm. Hierbij hebben wij een meting gedaan naar (de 
tevredenheid van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod gedurende lockdown periode). 
 
Na herhaaldelijk de vragenlijst met ouders gedeeld te hebben is er nog altijd slechts een respons 
van 17 ouders. Echter komen deze antwoorden overeen met de reacties van ouders uit de MR en 
daarom lijkt het ons waardevol en reëel deze gegevens te analyseren. Onderstaande tabellen 
geven de vloeien wordt uit de vragenlijst. 
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Analyse en conclusie 
Wij zijn tevreden met deze uitkomt, daar wij flink geïnvesteerd hebben in het informeren van 
ouders. Aan de reacties valt af te lezen dat ouders zich ook goed geïnformeerd voelen over het 
afstandsonderwijs en de maatregelen die de school  heeft getroffen. 
 
Op de vraag of het afstandsonderwijs goed verlopen is, antwoordt het overgrote deel (70,5%) dat 
dit het geval is. 6,5% geeft aan dat die niet het geval was, bij doorvragen is gebleken dat dit veelal 
te maken had met dat ouders niet de tools en/of tijd hadden hun zoon/dochter de ondersteuning 
te bieden die gewenst was. Op deze momenten hebben we als school geprobeerd over te 
schakelen op noodopvang. 
 
Opvallender zijn de cijfers met betrekking tot de motivatie voor school van de leerlingen. Bijna de 
helft leek minder gemotiveerd, versus de andere helft die nog even gemotiveerd was. Wij denken 
dat dit te maken heeft met de sociale interactie die gemist werd tijdens de lockdown.  
 
Wij denken dat we trots mogen zijn op de goede voorbereiding die we getroffen hebben om 
ouders te informeren en leerlingen erbij te houden met betrekking tot afstandsonderwijs. Ook 
zijn we van mening dat de intensieve contacten met het thuisfront ervoor gezorgd hebben dat 
uitval van leerlingen direct gesignaleerd kon worden, waarbij noodopvang ingezet kon worden.  
 
Tevredenheidsonderzoek externe partners 
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Vanwege de coronacrisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te 
nemen, maar wel hebben wij gesproken met onze externe partners. 
Met alle betrokken SJSO partners zijn regelmatig evaluatiegesprekken geweest. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de evaluaties op casusniveau en de evaluaties die betrekking 
hebben op de samenwerking. Vanuit de partners krijgen we terug dat er op een fijne manier 
wordt samengewerkt. Er worden duidelijke lijnen uitgezet en daar waar nodig zijn er korte 
lijntjes. Dit jaar zijn leerkrachten wat meer direct betrokken bij de behandeling, wat maakt dat de 
samenwerking tussen behandelaar en klas beter verloopt. De leerkracht en betrokken SJSO 
medewerker hebben direct contact met elkaar en stemmen onderling aanpak en doelen met 
elkaar af.  
 
Zo is de inzet van onze SJSO partners van Levvel en Altra optimaal geweest ten tijde van de 
lockdown, waarbij de medewerkers waar mogelijk het contact onderhouden hebben met het 
thuisfront en de betrokken leerlingen 
 
Tevredenheid personeel 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken 
gebruikt de school voor het formuleren van verbeterdoelen.  
In het voorjaar van 2020 is er onder de medewerkers een meting gedaan naar de mate waarin 

werkplezier ervaren wordt. Aan de hand van de resultaten is er met het team een gesprek 

gevoerd over wat wij daarvan vinden en wat wij daarmee gaan doen. In het huidige schooljaar is 

er volgens de cyclus geen meting gedaan, deze zal volgens planning weer in het voorjaar van 

2022 afgenomen worden. Op de Gerhardschool was een respons van 100%. Hieronder een 

overzicht van de resultaten per onderdeel. 

 
  

  
 
Analyse en conclusie 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat medewerkers van de Gerhardschool erg tevreden zijn over 
hun werkplek. Er is sprake van een gemiddelde tevredenheidsscore van 85,4%. Door de situatie 
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rondom het coronavirus heeft het gesprek met team nog niet plaatsgevonden. Dit gesprek staat 
gepland in de startweek van schooljaar 2020-2021. 
 
Tevredenheid leerlingen / klimaatschaal 
De tevredenheid van de leerlingen wordt met ingang van 2017-2018 halfjaarlijks gemeten aan de 
hand van de klimaatschaal. Van 2012 tot 2017 namen wij twee maal per jaar de scol af. De scol 
werd ingevuld door alle leerkrachten en door leerlingen vanaf groep 6. Apart van de scol werd 
om het jaar een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen afgenomen. Met ingang van 2017-
2018 zijn de scol en het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen vervangen door de 
klimaatschaal en de ParnasSys leerlijnmodule. Met behulp van de klimaatschaal wordt de sociale 
veiligheid en het welbevinden in kaart gebracht. De ontwikkeling op het gebied van sociaal 
gedrag en leren leren wordt aan de hand van de ParnasSys leerlijnmodule in kaart gebracht. 
Omdat het hier gaat over de tevredenheid van de leerlingen wordt hieronder de uitslag van de 
klimaatschaal besproken.   
 
Richtlijnen klimaatschaal 
Volgens richtlijnen van klimaatschaal is de kwaliteit van onderdelen van de klimaatschaal in orde 
wanneer onder de 10% van de populatie scoort binnen de septielen 1 en 2. De kwaliteit is ook in 
orde als 80% tevredenheid gemeten wordt (septielen 4 t/m 7). Naast deze groepen is sprake van 
een twijfelgroep (septiel 3). 
 
Data 
De klimaatschaal is 44 keer door leerlingen ingevuld in het schooljaar 2020-2021. Dit betreft een 
afname in december 2020. De klimaatschaal is ingevuld door 44 van de 48 leerlingen vanaf de 
groep 6 leeftijd. Door de lockdown is het niet gelukt om de jongere kinderen ook de 
Klimaatschaal in te laten vullen. 
 
Op het gebied van de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties (verbondenheid en samenhang 
in de groep) scoren 8 leerlingen ofwel 18% zorgelijk (septiel 1 en 2). 75% heeft geen problemen 
met kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties. De twijfelgroep is 7% ofwel 3 leerlingen. 
 
Op het gebied van sfeer in de klas (groepsdynamisch proces, veiligheid en pestgedrag) scoren 14 
leerlingen ofwel 32% zorgelijk op sfeer in de klas (septiel 1 en 2). 52% heeft geen problemen met 
sfeer in de klas. De twijfelgroep is 16% ofwel 7 leerlingen. 
 
Op het gebied van orde in de klas (orde, rust en duidelijkheid van de leerkracht) scoren 25 
leerlingen ofwel 49% zorgelijk op orde in de klas (septiel 1 en 2). 73% heeft geen problemen met 
orde in de klas. De twijfelgroep is 14% ofwel 7 leerlingen.  
 
Op kwaliteit van de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen scoort 6 leerlingen ofwel 12% 
zorgelijk (septiel 1 en 2). 75% heeft geen problemen met de kwaliteit van de interactie tussen de 
leerkracht en de leerlingen. De twijfelgroep is 14% ofwel 7 leerlingen.  
 
Duiden 
Het afgelopen schooljaar is een onrustig schooljaar geweest. Gedurende het gehele schooljaar 
zijn er veel wisselingen geweest. Leerkrachten moesten regelmatig getest worden, waardoor 
kinderen regelmatige een andere leerkracht voor de groep hadden. In sommige gevallen 
moesten groepen zelfs thuis blijven, omdat er geen vervanging beschikbaar was. Daarnaast 
hadden we te maken met twee leerkrachten die langdurig ziek waren. Ook dit heeft voor veel 
onrust gezorgd.  
Niet alleen leerkrachten waren regelmatig afwezig, maar ook leerlingen waren regelmatig 
afwezig. Bij milde klachten moesten ze thuis blijven. Sommige ouders kozen ervoor om hun zoon 
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of dochter niet te laten testen, waardoor leerlingen langer thuisonderwijs kregen. Daarnaast 
hebben we te maken gehad met leerlingen die in quarantaine moesten in verband met een 
corona besmetting in de naaste omgeving. Deze wisselende aan- en afwezigheid van leerlingen, 
maakt dat er in de groepsdynamiek een heel groot deel van het jaar sprake was van de 
stormingsfase.  
Naast de wisselingen is de klimaatschaal dit jaar ook anders afgenomen dan andere jaren. De 
klimaatschaal is groepsgewijs afgenomen. Een flink aantal leerlingen heeft daardoor niet de 
mogelijkheid gevoeld om te vragen wat er met vragen wordt bedoeld. Leerlingen hebben vragen 
niet goed begrepen, waardoor ze de vraag ook niet goed hebben kunnen beantwoorden. 
Bovenstaande redenen maken dat we niet de structuur hebben kunnen bieden waar onze 
leerlingen zo van profiteren. Dit maakt dat de sociale veiligheid dit schooljaar minder goed was 
dan andere jaren.  
 
Doelen 
Het doel blijft dat maximaal 10% van de leerlingen een score geeft binnen de septielen 1 en 2 of 
dat 80% tevreden is op alle vier de schalen.  
  
Doen 
Om de sociale veiligheid en het welbevinden te vergroten is het van belang dat we het komende 
schooljaar continuïteit kunnen bieden aan de leerlingen. Een schooljaar waarin we volledig 
(fysiek) onderwijs kunnen bieden en waarin leerlingen en leerkrachten (bijna) altijd aanwezig zijn.  
Daarnaast is het van belang om te investeren in de sociaal emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Volgend schooljaar zal er een verlengde schooldag worden ingericht, waarbij kinderen 
op een laagdrempelige en leuke manier kunnen werken aan de sociale vaardigheden en het 
vergroten van het executief functioneren. Door meer tijd met elkaar door te brengen op een 
leuke manier, wordt de verbinding tussen de leerlingen sterker, waardoor de sociale veiligheid 
wordt vergroot.  
 
Daarnaast is het van belang dat de klimaatschaal in het nieuwe jaar één op één wordt 
afgenomen. Dit om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten.  
 

5.3 Schoolontwikkeling 

In deze paragraaf worden per beleidsdoel uit het jaarplan 2020-2021 de behaalde resultaten 
beschreven en geëvalueerd. Wanneer van toepassing wordt aangegeven welke doelen worden 
meegenomen naar schooljaar 2021-2022. 
 

Beleidsdoelen 2020-2021 
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie  

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

1.  Doel: Doorgaande lijn ontwikkelen met betrekking tot traumasensitief lesgeven. 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel (deels) behaald. 
Alle studiedagen van afgelopen schooljaar stonden in het teken van traumasensitief onderwijs. We 
begonnen het jaar met een studiedag in de startweek. Daarin stonden 3 onderwerpen centraal: 1. 
terugkoppeling onderzoek Target 4 door Evelyne Offerman. 2. Stukje herhaling theorie 
traumasensitief onderwijs en 3. dossieranalyse. Dit laatste onderwerp heeft als doel gehad dat 
medewerkers met een TSO bril een kinddossier gaan lezen en daaruit de betekenis van hun 
handelen bespreken. Op 14 september stond de studiedag in teken van ouderbetrokkenheid in 
relatie tot TSO.  De ouders van onze leerlingen hebben zelf ook vaak trauma’s en wat doet dat in 
de relatie tot de leerkracht. Tijdens de studiedag in november is het onderwerp “zelfzorg” aan bod 
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gekomen. Het besef dat het belangrijk is om als leerkracht je goed te voelen, goed in je vel te 
zitten en zo de beste juf/meester te kunnen zijn voor de leerlingen. In maart eindigde de reeks met 
een vergadering over TSO in de klas. Gastspreker en leerkracht op de van Detschool Floortje 
Looijen gaf hier een presentatie over. Het afgelopen schooljaar heeft Evelyne Euser 
(orthopedagoog, GZ-psycholoog en trainer) twee studiedagen op de Gerhardschool verzorgt. Deze 
studiedagen stonden in het teken van ‘Trauma en het brein’ en ‘Professionele fitheid’.  In twee 
groepen zijn er afgelopen schooljaar pilots gedraaid met Breinhelden en lessen over de koffer. De 
OPP-schrijfwijzer van de bevorderende en belemmerende factoren en onderwijs - en 
ondersteuningsbehoefte is aangepast in TSO-taal. Dit alles heeft er voor gezorgd dat er concrete 
schoolbrede afspraken gemaakt zijn over ‘check in’, ‘ontspankast’ en ‘stressbestrijders’. Ook is er 
besloten dat we volgend schooljaar schoolbreed gaan starten met Breinhelden. Hiervoor plannen 
we een studiedag op 30 september 2021. 
Teamleider en leerkracht hebben de Train de Trainer-training volbracht. 
De Gerhardschool is bezig met herprofilering waarin TSO een centrale plek heeft. Samen met de 
bovenschoolse werkgroep TSO is het team van de Gerhardschool bezig met het herschrijven  van 
de profileringsteksten. 
 
Analyse en conclusie: 
We zijn tevreden met het behaalde resultaat, omdat de ontwikkelingen van het afgelopen 
schooljaar op het gebied van TSO hebben bijgedragen aan de veranderende profilering van de 
Gerhardschool. In een Traumasensitief Onderwijsklimaat ontwikkelen alle medewerkers, 
leerlingen, ouders en samenwerkingspartners kennis over de verregaande impact van negatieve 
levenservaringen, trauma en (chronische) stress op de ontwikkeling van kinderen en staat de 
professionele fitheid van de medewerkers voorop. Traumasensitief Onderwijs (TSO) is erop gericht 
leerlingen een veilige plek te bieden waar ze met plezier naartoe gaan en tot leren komen. Het 
gaat om cognitief leren, maar ook om groei op sociaal gebied, jezelf leren reguleren en het 
ontwikkelen van veerkracht. Ook staat in TSO een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers 
centraal waardoor zij voor de leerlingen en diens directe omgeving optimaal kunnen functioneren 
als een bron van kennis, steun en inspiratie. Met andere woorden, we hebben stappen gemaakt in 
de goede richting, wanneer we dit naast het schoolplan leggen waarin we de ambitie uitgesproken 
hebben om een school te zijn waar alle leerlingen traumasensitief onderwijs genieten kunnen we 
stellen dat we tevreden zijn met deze ontwikkelingen. De schoolbrede afspraken zijn er, echter 
vraagt traumasensitief onderwijs nog wel om een doorontwikkeling naast alleen het opstellen van 
de doorgaande lijn. Bijvoorbeeld binnen ons huidige time-out beleid. Wat tevens een doel is dat 
voortvloeit uit het ontwikkelen van de doorgaande lijn, is dat we in schooljaar 2021-2022 
schoolbreed zullen starten met Breinhelden. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat de 
missie/visie van de Gerhardschool verouderd is, en dat een vernieuwing noodzakelijk is waarbij 
aandacht is voor de traumasensitieve benadering.  
 

2.  Doel: Beslissen hoe de ParnasSys leerlijnmodule vorm wordt gegeven binnen de school.  
 
Feitelijke resultaten: 
Doel behaald.  
De doelen uit de ParnasSys leerlijnmodule worden door iedere leerkracht om de acht weken 
afgevinkt voor de vakken rekenen (meten en meetkunde, getallen en bewerkingen, wiskundig 
inzicht en handelen), spelling, begrijpend lezen, taal, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing, 
bewegingsonderwijs, leren leren, sociaal gedrag en zelfbeeld. Ook de gymdocent gebruikt de 
leerlijn bewegingsonderwijs uit ParnasSys om de leerlingen goed in kaart te brengen. De leerlijnen 
rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen zijn terug te vinden in het 
OPP. De ParnasSys leerlijnmodule is ondersteunend als extra meetinstrument. Het helpt de 
leerkracht om kritisch te kijken naar het aanbod. De leerlijnen zijn namelijk bepalend voor het 
aanbod. De aanwezige methodes zijn een middel. De ParnasSys leerlijnmodule wordt ook gebruikt 
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om de hiaten op te vullen. De geplande doelen die voortvloeien uit de leerlijnen sociaal gedrag, 
zelfbeeld en leren leren worden opgeschreven in het OPP en zijn zichtbaar in de klas (zowel op 
tafel leerling als op de doelenladder).  
 
Analyse en conclusie: 
We zijn tevreden over het resultaat nu de ParnasSys leerlijnmodule een vaste en duidelijk plek 
heeft binnen de Gerhardschool. Leerkrachten kunnen middels de ParnasSys leerlijnmodule 
doelgericht werken, makkelijk hiaten opvullen en de leerlingen goed in kaart brengen. De 
ParnasSys leerlijnmodule is geen op zichzelf staand instrument, maar slaat de verbinding tussen 
het aanbod, het OPP, de evaluaties en de daaruit voortvloeiende aanpak in de klas.  
 

3
. 

 Doel: Implementeren protocol zwakke rekenaars. 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel behaald.  
Alle leerkrachten werken samen met de gespecialiseerde leerkracht met het protocol zwakke 
rekenaars. Er wordt wekelijks met het protocol gewerkt door de gespecialiseerde leerkracht. Deze 
leerkracht is 1 dag per week vrijgeroosterd om met de zwakke rekenaars aan de slag te gaan. De 
gespecialiseerde leerkracht heeft 5 wekelijks gesprekken met alle leerkrachten. Naar aanleiding 
van deze gesprekken, toetsen en interventies zijn er ongeveer 15 leerlingen die in fase rood of 
oranje zijn gekomen van het protocol. Deze leerlingen krijgen intensievere begeleiding. Om de 8 
weken wordt de vooruitgang van deze leerlingen geëvalueerd met teamleider, 
zorgcoördinator/schoolpsycholoog, gespecialiseerde leerkracht en leerkracht.  
 
De gespecialiseerde leerkracht heeft tevens presentaties gegeven aan het team over 
rekengesprekken voeren en de  aanpak voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in de 
klas. 
 
Analyse en conclusie: 
We zijn tevreden over de uitwerking van dit doel. Het rekenprotocol heeft cyclische een vaste plek 
binnen de Gerhardschool gekregen volgens vaste afspraken met een gespecialiseerde leerkracht 
die de leerkrachten coacht en de leerlingen begeleidt.  
 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

3.  Doel: Ouderbetrokkenheid wordt vergroot met behulp van Social Schools. 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel behaald. 
Eind schooljaar 2020-2010 zijn twee leerkrachten een proeffase gestart met Social Schools. Voor 
de zomervakantie geven zij een terugkoppeling aan het team en in de eerste maand van schooljaar 
2021-2022 wordt er een implementatie vergadering gehouden door de werkgroep waarin elke 
groep zijn/ haar Social Schools activeert en het eerste bericht deelt via Social Schools. 
Momenteel werken dus nog niet alle leerkrachten met Social Schools. In de fase hiervoor is er ook 
nog gekeken naar Parro, de ouderapp van ParnasSys waar wij intensief mee werken. Na een 
onderzoeksperiode blijkt Parro geen extra voordelen te hebben ten opzichte van Social Schools en 
is er gekozen voor Social Schools. Vooral ook omdat de lay-out er gebruiksvriendelijker uitziet en 
de koppeling met de nieuwe website gemaakt kan worden. 
 
Analyse en conclusie: 
We zijn tevreden met het behaalde resultaat, omdat er nu duidelijk gekozen is voor het bruik van 
Social Schools. We zoeken naar een manier van communiceren, waarbij iedereen elkaar snel kan 
bereiken. Tijdens de corona periode moesten er geregeld ad hoc mededelingen uit naar ouders en 
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verzorgers (bijvoorbeeld schoolsluiting, klas in quarantaine). Het was dan altijd zoeken wat de 
meest effectieve manier was. Niet alle ouders hebben WhatsApp en niet alle mailadressen zijn up-
to-date in ParnasSys. Social Schools is een medium waarmee zowel de leerkracht,  de conciërge, de 
vakdocenten,  de teamleider, de zorgcoördinatoren en de directeuren kunnen communiceren met 
ouders. Social Schools wordt het middel waarmee de Gerhardschool berichten deelt met ouders 
en verzorgers.  
 

4.  Doel: Er is een effectieve afstemming tussen school en SJSO. 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel behaald. 
De effectieve afstemming tussen school en SJSO is verbeterd. De rol van de leerkracht is vergroot 
in de afstemming met SJSO. Voorheen ging alles via de zorgcoördinatoren. Doordat de 
leerkrachten meer zelf een rol zijn gaan spelen in de contacten, is er een schakel minder 
betrokken. Dit maakt dat de afstemming soepeler verloopt. Daarnaast vinden er structurele 
overleggen plaats tussen de zorgcoördinatoren en de betrokken hulpverleners. In deze overleggen 
wordt kort de voortgang besproken en worden de lijnen uitgezet.  
School en SJSO partners zijn tevreden over de afstemming tussen school (zowel zorgcoördinator, 
teamleider als leerkracht) en SJSO. 
 
Analyse en conclusie: 
We zijn tevreden met dit resultaat, omdat een effectieve afstemming tussen school en SJSO de 
effectiviteit van de hulpverlening vergroot. Door een grotere effectiviteit van de hulpverlening, 
kunnen kinderen beter tot leren komen in de klas en worden de resultaten van het onderwijs 
verbeterd.  
In de samenwerking tussen SJSO en school blijft het zoeken naar wat er op welk moment gedeeld 
kan worden en met wie. Door deze voortdurende zoektocht gaat nog steeds niet genoeg tijd naar 
het begeleiden van leerlingen in de klas. We zouden graag naar een samenwerkingsvorm toe 
willen, waarin er sprake kan zijn van een open en transparante communicatie tussen school, 
ouders en SJSO. Er zit nu veel tijd van de gedragswetenschappers van school (zorgcoördinatoren) 
in het overbrengen van informatie naar elkaar toe. Het meest wenselijk zou het zijn als de 
gedragswetenschappers meer direct bij de klassen betrokken zijn en dat behandeling in die 
context plaats kan vinden, zonder het hoeven betrekken van een extra persoon.  
 

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

5.  Doel: Er is vastgelegd hoe de Gerhardschool wil werken met TRIPS. 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel niet behaald. 
Er wordt gebruik gemaakt van TRIPS om data te verzamelen en te analyseren. In andere 
documenten wordt veel verwezen naar TRIPS. Zo is TRIPS  gekoppeld aan ParnaSsys, Cito LOVS en  
Klimaatschaal. Afgelopen jaar hebben we het time-out beleid ook gekoppeld aan TRIPS. Ook zijn 
alle leerkrachtobservaties via de kijkwijzer in TRIPS verwerkt. De interne audits staan ook in TRIPS. 
De werkgroep “pilot leerkracht en TRIPS’ lijkt nog een brug te ver. 2 van 3 pilotgroep medewerkers 
zijn inmiddels niet meer werkzaam op de Gerhardschool. Deze werkgroep is in de tijd niet 
aangevuld met andere werknemers.  
 
Analyse en conclusie: 
De Gerhardschool is nog steeds van mening dat ze TRIPS willen gebruiken om data te verzamelen 
en te analyseren. Op schoolniveau wordt hier al gebruik van gemaakt. De meeste data uit dit SVJP 
komt inmiddels uit Trips. De koppeling naar de groepsleerkrachten is lastiger dan gedacht. Er is 
zoveel data beschikbaar dat op dit moment nog niet besloten is welke data we op het dashboard 
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van de medewerker willen gaan zetten. De meeste teamleden zijn nog niet erg bekend met het 
analyseren van verschillende data met elkaar, hier valt nog een slag in te slaan. Data duiden, 
doelen maken en evalueren (ook weer aan de hand van data). 
Streven is om top 10 leerlingen tijdens de CvB de revu te laten passeren zodat de CvB goed zicht 
houdt op leerlingen die vaak buiten de klas zijn. Wens is dan om nog preventiever aan het werk te 
gaan met leerkracht, TL en zorgco  om uitval te voorkomen en/ of te verminderen.  
 

IV. De basis is en blijft op elkaar 

6.  Doel: Onderzoeken op welke manier de leerstofplanning vorm gegeven kan worden tbv efficiëntie 
 
Feitelijke resultaten: 
Doel niet behaald.  
Er wordt nog steeds gewerkt met het huidige format. De werkgroep  is afgelopen jaar niet bij 
elkaar gekomen. Door de hectiek van de coronacrisis, het vertrek en langdurig ziek zijn van een 
aantal collega’s was er niet de ruimte om samen te komen met de oorspronkelijke werkgroep. 
 
Analyse en conclusie: 
We vinden het jammer dat de werkgroep niet tot actie is gekomen, juist omdat de vraag vanuit het 
team groot was om het format te herzien. De behoefte is er wel om dit doel mee te nemen naar 
komend schooljaar. 
 

 
 

Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 
Hier volgt een lijst van de beleidsdoelen voor schooljaar 2021-2022. 

Deze beleidsdoelen zijn gebaseerd op: 

- het schoolplan (SP) 2019-2023 
- het schoolverslag (SV) 2020-2021 (terugblik op de behaalde beleidsresultaten, behaalde 

leerlingresultaten, kwaliteitsmetingen, verslag sociale veiligheid) 
- nieuwe ontwikkelingen (NO). 
Onze prioritaire doelen (top 3 doelen) zijn hieronder gearceerd. 
 
 

 Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 (vooruitblik 2022-2023 NPO 
gelden) 

Herkom
st (SP, 

SV, NO) 

NPO 
21-22 

NPO 
22-23 

 I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn    

1.  De ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van 
leerlingen verloopt weer volgens de leerroute zoals deze voor de 
coronacrisis is vastgesteld. 

SV A2 A2 

2.  De leeropbrengsten van de leerlingen die in schooljaar 21-22 in groep 
4 zitten verloopt weer volgens de leerroute zoals deze voor 
coronacrisis is vastgesteld.  

SV E2 E2 

3.  70% van de leerlingen in groep 8 in het schooljaar 21-22, waarbij aan 
het einde van groep 7 getwijfeld wordt tussen twee uitstroomniveaus, 
stroomt uit naar het hogere uitstroomniveau.  

SV E2 E2 

4
.  

De Gerhardschool vergroot de autonomie en het eigenaarschap van 
leerlingen ten aanzien van de overstap naar het voortgezet onderwijs, 
waardoor de overstap naar het voortgezet onderwijs beter verloopt. 

SV   



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   45 / 69 

 

5
. 

De school onderzoekt op het gebied van begrijpend lezen en 
woordenschat de nieuwste theorieën, schaft daarbij passende 
middelen aan en vergroot hierdoor het tekstbegrip bij de leerlingen. 

 B5 en 
F2 

B5 en 
F2 

 II. Samen passend – in- en extern partnerschap    

 III. Samen lerend – leren van en met elkaar    

 IV. De basis is en blijft op orde    

6. De missie/visie wordt teambreed herzien waarbij we onderzoeken op 
welke manier we tot vernieuwend onderwijs willen komen waarbij we 
recht doen aan de talentontwikkeling en de ambities van de leerling. 

SV   

7
. 

Aanschaffen en implementeren van de nieuwe kleutermethode om 
beter aan te sluiten bij de verantwoordelijkheid voor het eigen leren 
van leerlingen, autonomie en eigenaarschap in de groepen 1 en 2. 

 F1 en 
D1en2 

F1 en 
D1en2 

8
. 

De school werkt actief aan een traumasensitief schoolklimaat door; 
- Op het gebied van leren leren en in het time-out beleid beter 

tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van 
getraumatiseerde leerlingen.  

- Schoolbreed wordt gewerkt met Breinhelden tbv executieve 
functies. 

- Opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan waarbij 
leerlingen leren om te gaan met groepsdruk  

 

 
SV 

 
D1en2 
en F 

 
D1en2 
en F 
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6. Veiligheidsbeleid 
 
 
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in 
de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, 
het schoolplein en de omgeving van de school. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten 
speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om 
school veilig kunnen voelen, de zogenoemde sociale veiligheid. 
 
Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is 
het van belang om voor ogen te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘social media’ 
plaatsvindt. 
 
Binnen veiligheidsbeleid maken wij een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid. Veel van 
het veiligheidsbeleid is voor alle scholen binnen Orion hetzelfde. Daarnaast hebben we specifiek 
voor onze school een aantal maatregelen ontwikkeld.  

6.1 Sociale veiligheid 

Het sociaal veiligheidsbeleid binnen Orion bestaat uit verschillende onderdelen: 
In de waarden en normen, gedragscode en integriteitscode wordt beschreven welk gedrag 
binnen Orion wenselijk is. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Onze school 
spant zich sterk in om de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als in school 
ook werkelijk inhoud te geven. Het beleid agressie, geweld en seksuele intimidatie is er op gericht 
om dergelijk grensoverschrijdend gedrag binnen scholen te voorkomen. Daarnaast wordt in 
verschillende procedures en protocollen beschreven hoe er binnen Orion wordt gehandeld als er 
toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. 
 
Naast deze Orion-brede richtlijnen hebben wij voor onze school een schoolveiligheidsplan 
gemaakt. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:  
● Voor veel activiteiten binnen en buiten de school zijn gedragsregels/procedures door de 

school opgesteld.  
● Leerlingen en volwassenen respecteren elkaar. Dit komt onder meer tot uiting in de 

dagelijkse omgang met elkaar, uitingen van religieuze of politieke aard, waardoor anderen 
gekwetst zouden kunnen worden, zijn daarom ongewenst. 

● Waardevolle spullen, zoals elektronische apparatuur, sieraden en geld mogen niet 
meegenomen worden naar school. De school is niet verantwoordelijk voor het eventueel 
kwijtraken en/of stuk gaan van waardevolle zaken. Als leerlingen op eigen verantwoording 
toch waardevolle spullen meenemen, moeten deze bij binnenkomst bij de leerkracht 
ingeleverd worden.  

● Mobiele telefoons mogen tijdens schooltijd niet aan staan. Mobiele telefoons worden 
ingeleverd bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de schooldag krijgen de leerlingen hun 
telefoon weer mee naar huis. 

● Het meenemen van snoep en kauwgom is niet toegestaan. 
● Kinderen die op eigen gelegenheid reizen moeten op tijd op school zijn. Te laat komen 

betekent in het algemeen dat de leerling deze tijd na schooltijd moeten inhalen. 
● Meenemen van gevaarlijke voorwerpen, zoals zakmessen is verboden. 
● Geen enkele vorm van pesten of agressie wordt getolereerd.  

o De Gerhardschool heeft een antipestbeleid en een anti-pestcoördinator. 
● Voor leerlingen kan in ernstige situaties een procedure worden gestart voor schorsing of 

verwijdering. Altijd in overleg met de algemeen directeur van Orion. 
o Van bedreiging en/of geweld wordt aangifte gedaan bij de politie. 
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● Voor schade die door leerlingen van de school wordt veroorzaakt zijn ouders aansprakelijk. 
Ouders zijn dan ook verplicht een WA verzekering af te sluiten (zie ook paragraaf “8.10 
Verzekering”). 

● De school heeft als regel dat er in de school geen hoofddeksels (petten, capuchons e.d.) 
gedragen mogen worden. Wanneer ouders om culturele of religieuze redenen willen dat hun 
kind op school een hoofddoek draagt, moeten zij dit melden aan de school.  

● Ter bevordering van de veiligheid op en rond de school hebben we ook regelmatig 
informatie-uitwisseling met de politie. 

● Het team van de Gerhardschool wordt jaarlijks getraind in preventief, positief en 
voorspelbaar handelen.  

● De Gerhardschool heeft een koppeling gemaakt tussen de vakoverstijgende leerlijn sociaal 
gedrag (volgens de kerndoelen van het CED), de methode Leefstijl voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Positive Behaviour Support (PBS) en de klimaatschaal. Het doel is om onze 
leerlingen een uitgebalanceerd aanbod te geven als het gaat om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

● Burgerschapsontwikkeling heeft onder meer een plaats in de methode Leefstijl en in het 
cultuuraanbod. 

 
Ter versterking van het schoolklimaat en om de binding met de school te vergroten onderneemt 
de Gerhardschool onderstaande punten: 
● Op de Gerhardschool wordt gewerkt met een leerlingenraad. De vijf oudste groepen kiezen 

ieder één vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Er is maandelijks een overleg tussen de 
leerlingenraad en de directeuren.  

● De Gerhardschool heeft actief ouder(s)/verzorger(s) geworven voor de oudergeleding van de 
MR. De oudergeleding van de MR, de MR en de directeur overleggen vier maal per jaar onder 
meer over financiën, personeel en onderwijsinhoudelijke zaken.  

● Tweewekelijks krijgen alle leerlingen een nieuwsbrief mee naar huis. De school start dit jaar 
met het gebruik van Social Schools. Social Schools is een complete en veilige afgesloten 
communicatie-app voor scholen. Het streven is dat alle communicatie via deze tool gaat 
verlopen.  

● Twee maal per jaar komt er een schoolkrant uit die wordt gemaakt door de leerlingen (met 
ondersteuning van leerkrachten).  

● De Gerhardschool beschikt over een social mediaprotocol dat is opgesteld in samenwerking 
met stichting Orion. Dit protocol wordt meerdere malen per jaar preventief besproken in de 
verschillende groepen. Daarnaast wordt er een preventief aanbod verzorgt in samenwerking 
met EPJO.  

● Op de Gerhardschool wordt gewerkt volgens Positive Behaviour Support. Aan de hand van 
drie kernwaarden (respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) is een gedragsmatrix opgesteld 
voor alle openbare ruimtes in school. De gedragsmatrix is door het gehele pand te zien. 

6.2 Fysieke veiligheid 

Om de fysieke risico’s voor medewerkers en leerlingen weg te nemen, te beperken of om er op 
een veilige wijze mee om te gaan zijn er verschillende maatregelen genomen met betrekking tot:  
● Meubilair, machines en speeltoestellen 
● Elektrische apparaten en installaties 
● Technische ruimtes  
● Afval  
● Brandveiligheid  
● Gehoorveiligheid 
 
Specifiek voor onze school betekent dit dat met een expert op het gebied van fysieke veiligheid 
de hele school is bekeken. Er zijn stopcontacten van de machines in het handvaardigheidlokaal 
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op een andere manier bevestigd, het gereedschap is veilig opgeborgen. De speeltoestellen zijn 
gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Regelmatig wordt getest of alle alarminstallaties nog 
naar behoren werken. 
 
Als er ondanks de genomen maatregelen toch een brand of andere calamiteit ontstaat, is het 
noodzakelijk het gebouw snel en veilig te ontruimen. Hiervoor beschikt onze school over een 
ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden. Ook worden er jaarlijks ontruimingsoefeningen 
gehouden. Hierin heeft de bedrijfshulpverleningsorganisatie een belangrijke rol. 
 
Fysieke veiligheid in de gymzaal 
Fysieke veiligheid in de gymzaal heeft onze bijzondere aandacht. Alle toestellen en materialen in 
de gymzaal worden jaarlijks gecontroleerd en gekeurd door de firma Janssen en Fritsen. 
Leerlingen zijn verplicht om op gymschoenen te gymmen of op blote voeten. In het curriculum 
van lichamelijke oefening zit scholing in valtechnieken. De gymdocent is tevens opgeleid BHV’er 
en EHBO’er.  
 
Verkeersveiligheid 
Een deel van onze leerlingen wordt met een busje naar school gebracht (zie ook paragraaf 8.5 
Leerlingenvervoer). Een ander deel van onze leerlingen reist zelfstandig. Ter bevordering van de 
zelfstandigheid stimuleren wij het zelfstandig reizen van onze leerlingen. Onderdeel van ons 
curriculum is verkeersonderwijs. Hiertoe gebruiken wij een (digitale) lesmethode.  

6.3 Arbobeleid 

Volgens de Arbowet zijn alle scholen verplicht om de arborisico’s in de school te beschrijven en te 
beoordelen. Dit wordt ook wel de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Belangrijke 
aandachtsgebieden in de RI&E zijn: verzuim, veiligheid & gezondheid, welzijn, 
bedrijfshulpverlening en agressie, geweld & seksuele intimidatie. Op basis van de RI&E maakt 
onze school een plan om de risico’s op deze gebieden te beheersen.  
 
  



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   49 / 69 

 

7. Onderwijstijd 
 

7.1 Schooltijden 

De schooltijden voor onze leerlingen zijn alle dagen van 8:40 tot 14:05 uur. De school opent ‘s 
ochtends om 08:30 uur haar deuren. Bij binnenkomst gaan de leerlingen onder toeziend oog / 
onder begeleiding van ambulante leerkrachten naar hun eigen groep. In hun eigen groep worden 
zij ontvangen door hun groepsleerkracht. De lessen beginnen stipt om 08:40 uur. 
 
Op een schooldag wordt er 2 maal buiten gespeeld. ’s Morgens is er een pauze van 15 minuten. ’s 
Middags wordt er 20 minuten buiten gespeeld. Vanzelfsprekend is er in alle pauzes voldoende 
toezicht. De jonge kinderen spelen gescheiden van de oudere kinderen. 

7.2 Invulling onderwijstijd  

Het effectief benutten van de voorgeschreven onderwijstijd ziet de Gerhardschool als één van de 
voorwaarden voor het leveren van onderwijskwaliteit. Gedurende 8 schooljaren moeten wij 7520 
onderwijsuren aanbieden. Dit betekent 940 lesuren per jaar. In het schooljaar 2020-2021 krijgen 
de leerlingen 950 lesuren aangeboden. 
Binnen de school wordt gewerkt met een urentabel. In deze tabel wordt per groep aangegeven 
hoeveel minuten er aan de verschillende vakken wordt besteedt per week. Hieronder vindt u de 
urentabel:  
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7.3 Vakanties en vrije dagen 
Overzicht vakantie en andere vrije dagen (studiedagen).  

 
Kopie uit de minigids 2021-2022  
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8. Rechten en plichten van ouders en leerlingen 
 

8.1 Inbreng ouders bij het onderwijs  

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom worden ouders op 
verschillende manieren bij onze school betrokken. Allereerst zijn er vaste momenten waarop er 
over de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken. Daarnaast zijn er meer algemene 
contactmomenten zoals algemene ouderavonden of open dagen. Ook stellen we de deelname 
van ouders in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de school zeer op prijs. Wilt u 
meer doen dan kunt u deelnemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.  
 
Betrokkenheid ouders bij de ontwikkeling van hun kind 
De leerkracht houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in ieder geval 
op een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het opstellen en evalueren van de 
doelen zoals die worden vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Voor 
iedere leerling wordt twee maal per jaar een gesprek gepland met ouders; u ondertekent dan 
ook het OPP. Wij verwachten van ouders die niet meer bij elkaar zijn dat zij gezamenlijk dit 
gesprek kunnen voeren. Het gesprek op school over de ontwikkelingen van uw kind vindt de 
school van groot belang en is voor de ouders verplicht. Daarnaast zijn alle medewerkers ook 
graag bereid om een afspraak voor een tussentijds gesprek te maken.  
 
Ook krijgen leerlingen twee maal per jaar een rapport. Alle leerlingen krijgen in januari/februari 
en juni/juli een schoolrapport. De rapporten worden met de leerlingen besproken en zij krijgen 
de rapporten mee naar huis. Er vindt geen rapportgesprek met ouders plaats.  
 
Graag brengen wij onder uw aandacht dat de Gerhardschool een Gezonde School is. Onze gehele 
school is onder schooltijd, op ouderavonden en op alle oudergesprekken tabak- en alcoholvrij 
voor personeel en ouders. Als een ouder rookt c.q. wil roken dan verzoeken wij u vriendelijk doch 
uitdrukkelijk dit buiten het zicht van onze leerlingen te doen, om de hoek van de school. 
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het personeel van de Gerhardschool. Wij houden hier actief 
toezicht op. Dit betekent dat u hierop zult worden aangesproken.  
 
Oudercontacten 
Naast de OPP- en rapportbesprekingen zijn er verschillende ouderavonden. Aan het begin van 
het schooljaar organiseert de school in samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) een 
algemene ouderavond. Hierbij worden worden geïnformeerd over de gang van zaken op school. 
Daarnaast organiseert de school ouderavonden over specifieke schoolgerelateerde onderwerpen 
(zoals een schoolreis, veiligheidsbeleid) of een thema (medicatie, computergebruik). Verder 
organiseert de school open dagen en koffie-ochtenden/thee-middagen voor ouders. Op de open 
dag kunnen ouders en andere familie een kijkje komen nemen op de school. De koffie-
ochtenden/thee-middagen zijn vooral bedoeld om op een informele manier kennis te maken met 
de leerkracht, assistent, andere ouders en leerlingen. Elke maand ontvangen alle ouders een 
nieuwsbrief van de school.  
 
Ouderparticipatie 
Ouders kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. U kunt deelnemen aan specifieke 
binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolbibliotheek, festiviteiten binnen de 
school of meegaan met een schoolreis. Verder zijn ouders zeer welkom in de 
medezeggenschapsraad. 
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Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders. De MR spreekt zich uit over 
alle schoolzaken door middel van een vastgesteld reglement. De MR heeft een formele 
verantwoordelijkheid en heeft op veel zaken in de school advies- of instemmingsrecht. De 
directeur is de gesprekpartner van de MR. Wie belangstelling heeft voor de MR kan zich opgeven 
via de leerkracht.  
 
Mening van ouders 
Wij vinden de mening van ouders over onze school erg belangrijk. Daarom wordt er in het kader 
van ons kwaliteitsbeleid op verschillende momenten om de mening van ouders gevraagd. Zo is er 
tweejaarlijks een tevredenheidsmeting. Op basis van de resultaten van deze meting worden er 
verbeterplannen in de school in gang gezet. Ook wordt ouders bij de OPP-besprekingen gevraagd 
om hun ideeën over de doelen en begeleiding van hun kind. 

8.2 De klachtenregeling 

Als een leerling of ouder vindt dat het gedrag of een beslissing van medewerkers van de school of 
het schoolbestuur onterecht is, kan deze een klacht indienen. U kunt dit ook doen als u vindt dat 
er iets had moeten gebeuren en de school (of een medewerker) dit heeft nagelaten. Voor de 
medewerkers van de school geldt eveneens dat zij een klacht kunnen indienen over de school of 
het bestuur. 
 
Natuurlijk is het verstandig om eerst uw vraag, ongerustheid of klacht met de betreffende 
medewerker te bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de 
directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf 
in goed overleg met de ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt 
u een beroep doen op de klachtenregeling. Op school ligt een exemplaar van de klachtenregeling 
ter inzage. In het kort komt deze regeling op het volgende neer: als het gesprek met de directie 
niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de 
adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids) of bij de externe en 
onafhankelijke klachtencommissie waarbij het schoolbestuur verplicht is aangesloten. De klacht 
dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie anders beslist. 
 
Geschillencommissie passend onderwijs 
De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen tussen ouders en 
scholen/schoolbesturen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze 
landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en 
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur 
over: 

1. (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
2. de verwijdering van alle leerlingen; 
3. de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief. 

 
De adresgegevens van de geschillencommissie zijn: 
Postadres: Onderwijsgeschillen 
t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Geschillencommissie passend onderwijs 
website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
 

about:blank
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Contactpersoon school 
Als u niet goed weet met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken, kunt 
u altijd contact opnemen met de speciaal aangestelde contactpersoon van de school zelf. Dat 
geldt ook voor situaties waarin u in eerste instantie niet terecht kan bij de betrokken 
medewerker of directie van de school. De contactpersoon zal u dan adviseren met wie u uw 
vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken. De contactpersoon gaat vertrouwelijk 
met uw informatie om en handelt zelf geen klachten af. Voor onze school kunt u terecht bij: 

● Henrica Oudshoorn 
● Nico van Leeuwen 

 
Vertrouwenspersoon bestuur 
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw Evelien Brouwer (06 - 31631611, 
ebrouwer@hetabc.nl). Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar 
mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is. 
 
Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is 
onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen. 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-2809590 
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen 
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: 
● Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
● Psychisch en fysiek geweld 
● Discriminatie en radicalisering 
 
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan 
de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding 
wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de 
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of 
het doen van aangifte. 
 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 
0900-1113111 (lokaal tarief). 

8.3 Aanspreekpunt bij pesten – coördinator sociale veiligheid 

Binnen onze school zetten we ons in om pesten tot een minimum te beperken. Als er toch sprake 
is van pesten dan kunnen leerlingen en hun ouders zich richten tot de leerkracht. Mocht dit niet 
tot een oplossing leiden, dan kunnen leerlingen en ouders terecht bij de coördinator sociale 
veiligheid van onze school: 
● Anita van Erp 

8.4 De geldelijke bijdrage  

Onze school heeft een ouderfonds. Het ouderfondsgeld wordt besteed aan allerlei zaken die in 
het belang van de leerlingen zijn: verschillende feesten en activiteiten, traktaties op de 

mailto:ebrouwer@hetabc.nl
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sportdagen, projecten, museumbezoek, excursies en voor de afscheidsavond voor de 
schoolverlaters. 
 
De gelden van het ouderfonds worden gevormd door uw vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt 
pas geïnd als uw kind als leerling is ingeschreven. Het ouderfonds wordt beheerd door de 
ouderraad. De verantwoording voor de afrekening van een schooljaar vindt plaats op de eerste 
ouderavond van het nieuw schooljaar. 
 
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €50,= 
(inclusief €15,= als bijdrage voor het schoolreisje) en kan worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL49 INGB 0661 4311 77 t.n.v. Gerhardschool o.v.v. voornaam + achternaam 
leerling. 
NB: Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen 

van deelname aan activiteiten.  

 

Stadspas Amsterdam 
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage van €50,= 
(inclusief €15,= als bijdrage voor het schoolreisje) voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind op 
afspraak laten scannen bij juf Lisa (onze conciërge). Zij scant de passen, waarna de gemeente het 
bedrag voor de ouderbijdrage (inclusief €15,= als bijdrage voor het schoolreisje) op de rekening 
van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige 
ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de stadspassen 
gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.  
 

Deze regeling is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel ontstaat 

of leerlingen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de 

uitjes. Twijfelt u of uw kind recht heeft op een stadspas? Kijk dan op 

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020. Alleen voor 

leerlingen die ook op schoolkamp gaan, kan nog een aanvullende bijdrage gevraagd worden.  

8.5 Leerlingenvervoer 

Speciaal voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen komen, is er leerlingenvervoer 
beschikbaar vanuit de gemeente indien voldaan wordt aan de door de gemeente gestelde 
criteria. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van  leerlingenvervoer. Ook als uw 
kind ziek is moet u dit aan leerlingenvervoer doorgeven.  
 
Let op: om vanaf de eerste schooldag van het aankomende schooljaar van het leerlingenvervoer 
gebruik te kunnen maken, moet uw aanvraag tijdig bij leerlingenvervoer binnen zijn. 
 
Het Amsterdams leerlingenvervoer wordt geregeld door het Team Leerlingenvervoer van de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. U kunt de medewerkers bereiken op telefoon: 020 - 251 
8300. Het algemene e-mailadres is: leerlingenvervoer@amsterdam.nl. 
 
Woont u buiten Amsterdam, dan gaat u met een brief van de school waarin een verzoek om 
aangepast vervoer staat vermeld, naar het gemeentehuis in uw woonplaats. Daar is ook een 
afdeling Leerlingenvervoer. 
 
Regeling Amsterdams leerlingenvervoer 
Speciaal voor kinderen en jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen heeft Amsterdam de 
verordening 'leerlingenvervoer'. 
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Binnen het leerlingenvervoer zijn er drie vormen van vervoer mogelijk: 
1. Openbaar Vervoer (OV-chipkaart) 

Indien kinderen/jongeren binnen de verordening leerlingenvervoer vallen is openbaar 
vervoer het uitgangspunt. Uw kind krijgt dan een OV-chipkaart. Kan uw kind niet zelfstandig 
met het openbaar vervoer reizen? Dan wordt er een extra OV-chipkaart vergoed voor een 
begeleider. 

2. Eigen Vervoer (financiële vergoeding) 
Als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, kunt u een vergoeding voor eigen 
vervoer krijgen. U brengt of haalt uw kind dan zelf. 

3. Aangepast Vervoer ('busje') 
Soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke 
beperkingen. De kinderen/jongeren worden met een speciaal busje van huis naar school en 
terug gebracht. 

 
Meer informatie kunt u vinden op de website: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-
jeugd/leerlingenvervoer/ 
 
Contact tussen school en leerlingenvervoer 
Natuurlijk heeft de school ook contact met leerlingenvervoer. Er zijn afspraken met de 
vervoersbedrijven gemaakt over hoe de overdracht tussen leerlingenvervoer en de school ’s 
ochtend en ’s middags plaatsvindt. De school organiseert informatiebijeenkomsten voor de 
chauffeurs zodat de chauffeurs de leerlingenpopulatie van de school kennen en begrijpen. En 
verder vindt er structureel overleg plaats over hoe het gaat en eventuele incidenten.  

8.6 Leerplicht, extra verlof en verzuimbeleid 

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, dit betekent dat zij naar school moeten 
en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn. Het is niet goed voor 
de leerling als hij of zij lessen verzuimt. Hoewel kinderen onder de 5 jaar niet leerplichtig zijn 
vinden we het zeer belangrijk dat zij de regelmaat van het naar school gaan zo snel mogelijk 
leren. 
 
Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig in een verzuimregistratie 
bijgehouden. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. De voorschriften en Amsterdamse afspraken hierover zijn te vinden op de 
website van Bureau Leerplicht Plus: www.bureauleerplichtplus.nl. De leerplichtambtenaar beslist 
of er maatregelen genomen moeten worden om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te 
dringen. Ook een extreem hoog ziekteverzuim kan leiden tot overleg met de leerplicht 
ambtenaar. 
 
Contactgegevens leerplichtambtenaar: 
Mevr. H. Mohafid (020-2534025) 
 
Wanneer ouders voor hun kind extra vrij willen, zullen zij hiervoor altijd toestemming moeten 
vragen aan de directie. Een aanvraagformulier voor de aanvraag van extra verlof is opvraagbaar 
bij de administratie of de leerkracht/mentor van uw kind. Hierin moet u duidelijk de noodzaak 
van de vrije dagen aantonen en eventuele bewijsstukken bij de aanvraag voegen. De directie 
beslist of uw verzoek gehonoreerd wordt.  
 
Voorbeelden waarvoor extra verlof kan worden aangevraagd zijn: bijwonen huwelijk, jubilea of 
begrafenissen van directe verwanten of religieuze verplichtingen. Het is belangrijk om te weten 
dat extra vrij rond de schoolvakanties nooit wordt verleend, tenzij hiervoor bijzondere redenen 
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zijn. Een dag eerder weg met de zomervakantie, omdat anders de boot zo vol is, de vliegtickets 
goedkoper zijn, de reis zo lang is e.d. vallen dus niet onder de wettelijke redenen. 
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als een van de ouders een beroep heeft waardoor het niet 
mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit geldt maar voor een zeer beperkt aantal 
beroepen (werkgeversverklaring inleveren). 
 
Wegens gewichtige redenen kan voor maximaal tien dagen per schooljaar door de directie extra 
verlof worden toegekend. Bij meer dan tien dagen dient de leerplichtambtenaar toestemming te 
verlenen. 

8.7 Ziekmelding 

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, bent u verplicht om voor 09:00 uur ‘s ochtends 
naar school te bellen.  
Als uw kind te laat komt, vragen wij u de reden aan ons door te geven (telefonisch of schriftelijk). 
Wanneer uw kind ongeoorloofd afwezig is, wordt er contact met u opgenomen. Al het 
ongeoorloofd verzuim, zonder toestemming van de directie, wordt aan de leerplichtambtenaar 
doorgegeven. Dit kan u een hoge boete opleveren. 

8.8 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs  

Voor de gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn wij gehouden aan artikel 46 van de WEC. 
Hierop zijn de wettelijke regels over ontheffingen van de wettelijke regels omtrent het verplichte 
minimum aantal uren onderwijstijd en de toelatingsleeftijd van toepassing (artikel 12 en 39 
WEC). 
 
Een voorbeeld hiervan is dat een leerling onder schooltijd een therapie moet volgen waarvoor 
ontheffing van onderwijstijd kan worden aangevraagd door de school. 

8.9 Schorsing en verwijdering 

Het bevoegd gezag (i.c. het schoolbestuur) beslist over toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen. Het bevoegd gezag verleent de directeur mandaat met betrekking tot toelating en 
schorsing. 
 
Schorsing en verwijdering zijn uiterste maatregelen die alleen worden toegepast als het 
onderwijsleerproces ernstig wordt verstoord of wanneer de veiligheid in het geding is.  
 
Voor alle bovenstaande maatregelen gelden, door het schoolbestuur vastgestelde, 
procedures/protocollen. Deze zijn op school ter inzage.  
 
In het geval van verwijdering is de school verplicht te zoeken naar een andere school voor de 
leerling. 

8.10 Verzekering 

Verzekering door schoolbestuur 
Het bestuur van de school heeft een collectieve ongevallenverzekering en wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Uw kind is verzekerd op weg van en naar school, 
in school en bij excursies en schoolreisjes voor medische kosten ten gevolge van een ongeval. De 
polisvoorwaarden kunt u op school desgewenst inzien. 
 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van diefstal of 
beschadiging van eigendommen van leerlingen of personeel van de school. Geef uw kind nooit 
dure spullen mee naar school! Brillen vallen niet onder de verzekering van de school. 
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Verzekering door ouders 
Het is verplicht een WA-verzekering af te sluiten voor het geval uw kind schade toebrengt aan 
anderen. Let bij het afsluiten van de verzekering op eventuele uitsluitingsclausules. Indien u bij 
het afsluiten van een WA-verzekering op financiële problemen stuit, wordt u verzocht contact op 
te nemen met de directeur van de school. 

8.11 Rechten en plichten mbt. privacy 

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting 
Orion de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hiertoe houdt Stichting Orion zich aan alle relevante 
wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Waarom verwerken wij gegevens van leerlingen 
Stichting Orion verwerkt persoonsgegevens van leerlingen voor het uitvoeren van de 
onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke 
verplichtingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als 
leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen 
een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens 
door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw specifieke toestemming verwerken.  
 
Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het leerlingvolgsysteem ParnasSys of SOM. 
Deze systemen zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers 
van de school en medewerkers van samenwerkende partijen welke het belang van de leerling 
dienen, zoals bijvoorbeeld de schoolarts. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over 
hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, 
kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn schriftelijke overeenkomsten afgesloten over het gebruik 
van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen 
gebruiken als de school daar toestemming voor geeft, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht 
om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, 
leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, stagebedrijven, samenwerkingsverband en 
accountant. Indien de gegevensuitwisseling geen wettelijke grondslag heeft, wordt u hiervoor 
altijd toestemming gevraagd. 
 
Daarnaast wordt in de school regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de 
rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de 
vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de 
begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt 
met een aantal vaste samenwerkingspartners. Om goed te kunnen samenwerken met deze vaste 
samenwerkingspartners wordt informatie over de betreffende leerling gedeeld. Hiervoor 
ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Als we een leerling willen bespreken met 
andere externe partijen zal daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd 
worden. Als de leerling ouder is dan 16 jaar vragen we de leerling zelf om toestemming.  
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Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en zorg 
van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in hun bezit hebben. 
Het gaat hierbij om:  
● de medische dossiers; deze vallen onder het beheer van de schoolarts. 
● het medisch verslag tbv. de CvB; dit maakt onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem 

ParnasSys. 
● de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het 

beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders 
hebben uiteraard het recht deze in te zien. 

● de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd. 
● het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na 

toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 
● de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van 

dossiergegevens bij derden. 
 
Zie voor verdere informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de website 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders 
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk 
is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig 
extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers 
Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle 
informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt 
(digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (met het personeelsdossier wordt hier alle 
geregistreerde informatie over het personeelslid bedoeld). 
 
Gebruik van foto’s en video’s 
Er wordt van elke leerling een pasfoto gemaakt welke wordt gebruikt voor in het 
administratiesysteem. Daarnaast is het op onze school gebruikelijk dat er af en toe tijdens lessen 
video-opnamen worden gemaakt; deze opnamen worden intern gebruikt als voorlichtings- of 
instructiemateriaal om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren, en worden niet 
zonder uw specifieke toestemming buiten de school gebruikt. Verder worden er foto’s van 
leerlingen gemaakt die worden gebruikt voor het ouder communicatieplatform Social Schools. 
Deze foto’s worden alleen gedeeld met ouders van de leerlingen uit de betreffende klas. 
 
Ook maakt de school voor andere doeleinden foto’s en/of video’s van leerlingen gedurende de 
schooldag en tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten. Zie voor een compleet 
overzicht en verdere toelichting over het gebruik van foto’s en video’s het ‘toelichtings- en 
akkoordformulier gebruik foto’s en video’s’ (bijlage 10.4). 
 
Basispoort en COOL  
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de 
school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 
mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn 
leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van 
de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, 
tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten 
opgeslagen en/of uitgewisseld. Voor meer informatie over Basispoort kunt u kijken op 
http://info.basispoort.nl/privacy. 
Naast Basispoort maakt de school ook gebruik van Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform, ook 
wel COOL genoemd. Dit is een gestructureerde schoolomgeving via welke de leerlingen toegang 
hebben tot de lesprogramma’s die specifiek voor hen relevant zijn. COOL maakt hiervoor gebruik 
van enkele basale persoonsgegevens zoals naam, klas, etc. Als u meer wilt lezen over de 
privacyvoorwaarden van COOL kunt u dit doen op de website van cloudwise: 
http://www.cloudwise.nl.   
 
Meekijkfunctie COOL-omgeving 
Op onze school maken we gebruik van de meekijkfunctie van COOL, het leerplatform van 
Cloudwise. Het gebruik van de meekijkfunctie van COOL is onderwijsondersteunend. Hiermee 
kan een docent van achter zijn/haar computer in één oogopslag zien waar leerlingen mee bezig 
zijn, welke tabbladen openstaan en eventueel ondersteunen waar nodig. Op deze manier hebben 
leerlingen de vrijheid om met de chromebooks aan de slag te gaan zonder dat de docent het 
overzicht verliest. Daarnaast stelt het de docent in staat om leerlingen makkelijker, sneller en 
beter te helpen. 

Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van het gebruik ervan. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 
 
Wat verwachten we van u? 
Het kan voorkomen dat u het als ouder/verzorger leuk vindt om foto’s en/of video’s te maken 
van uw kind op school of tijdens schoolevenementen, schoolreisjes of projecten. Hier is in 
principe niets mis mee. Toch willen we u vragen terughoudend te zijn met het maken en 
publiceren van beeldmateriaal, en geen foto’s of video’s te maken van andere leerlingen. Op 
deze manier kunnen wij de privacy van alle leerlingen waarborgen, en kan de school een veilige 
omgeving zijn waar kinderen (en hun ouders) niet bang hoeven te zijn steeds te worden 
gefotografeerd. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze. 

8.12 Informatieverstrekking gescheiden ouders 

Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over 

belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school 

hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders 

worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. 

Meer informatie kunt u vinden in het ‘Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders’, dat u 

bij de schoolleiding op kunt vragen. 

8.13 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een 
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van Orion. 
 
Wat is de meldcode?  
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional 
moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen 
zijn:  
 
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen 

http://info.basispoort.nl/privacy
https://www.cloudwise.nl/
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Stap 2: Advies vragen  
Stap 3: Gesprek met de ouder 
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg 
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het AMK of het SHG 
 
De meldcode is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg 
die aanwezig is. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium 
te motiveren in het accepteren van hulp. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een beslissing 
genomen om wel of niet te melden bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of 
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).  
 
Aandachtsfunctionaris 
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen dient naast de meldcode te beschikken over 
een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle 
Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. 
 
De aandachtsfunctionarissen van onze school zijn: 
● Merel Kromhout 
● Anita van Erp 

8.14 Privacy gegevens leerlingen en ouders 

Wil je graag inzage in je dossier? Of wil je graag je gegevens in dat dossier wijzigen? Heb je 

andere vragen over je dossier of privacy in het algemeen? Kijk dan naar ons privacy statement op 

de website (http://www.orion.nl/privacy-statement) of stel je vraag aan de schooldirecteur.  

 
  

http://www.orion.nl/privacy-statement


 
Schoolgids 2021 - 2022 * Gerhardschool * www.orion.nl   61 / 69 

 

9. Praktische zaken 
 

9.1 Overzicht groepen en leraren/assistenten/overig personeel per groep 

Groepsleerkrachten / ondersteunende leerkrachten 

Groep A  Sabine Vis  
Henrica Oudshoorn 

Groep B Kevin van Gaveren 

Groep C Christal Gerding 
Jennifer Altenstad 

Groep D Anneleen van der Kolk 

Groep E Ilona Lenselink 

Groep F Isabel Oosterom 

Groep G Loubna Amri 

Groep H 
Groep I 

Nico van Leeuwen 
Renée Kemp 
Martha Tirion 

 
Groep J 
 
Ondersteunend  

Donna Hofstra 
André Bouw 
 
Dennis de Rosa Spierings 
Giovanny Virdis 
Said Ouaali 
Renée Kemp 
Henrica Oudshoorn 
 
 

  

Teamleiders                                               

Teamleider onderbouw 
Teamleider bovenbouw 

Merel Koers 
Eke Wardenaar 

Zorgcoördinator / schoolpsycholoog / anti-
pestcoördinator 
Zorgcoördinator/ orthopedagoog 

 
Anita van Erp 
Nikki Hoogendam (vervanging Merel 
Kromhout) 

  

Vakleerkrachten  

Bewegingsonderwijs Daphne Bolhoven 

  

  

Directie  

Directeur Anouk van Houts 

Directeur Astrid Louweret 

  

  

Stafmedewerkers  

Conciërge Lisa Virdis 

  

Specialisten  
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Ouder-kindadviseur Mevr. G. de Smalen 

Logopedist Mevr. H. Gersi 

Fysiotherapie Mevr. D. Langeveld - van Motman 

Schoolarts Mevr. M. de Jong 

Tandarts Mevr. I. Go 

  

Fysieke en sociale veiligheid 

Preventiemedewerkers Lisa Virdis 

Bedrijfshulpverlener Merel Koers 

Bedrijfshulpverlener Sabine Vis 

Bedrijfshulpverlener Renée Kemp 

Bedrijfshulpverlener Daphne Bolhoven 

Bedrijfshulpverlener 
Bedrijfshulpverlener 

Nico van Leeuwen 
Jennifer Altenstad 

  

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling Anita van Erp 

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling Merel Kromhout 

  

Medezeggenschapsraad  

Personeelsgeleding Sabine Vis 

Personeelsgeleding Nico van Leeuwen 

Personeelsgeleding 
 

Renée Kemp 
 

Oudergeleding 
Oudergeleding 
Oudergeleding 
 

Mevr. C. Sopaheluwakan 
Mevr. E. Hasselbaink 
Mevr. A. Safo 

Contactpersonen  

Intern Henrica Oudshoorn 

Intern Nico van Leeuwen 

  

Vertrouwenspersoon  

Extern Mevr. K. Kuitenbrouwer 

 Telefoon: 06 - 316 31 549 

9.2 Schoolreizen 

Alle leerlingen gaan mee op schoolreis (behalve de schoolverlaters, die gaan namelijk op 
schoolverlaterskamp). Het is een onderdeel van het onderwijsleerprogramma. Wel wordt voor 
het schoolreisje en voor het schoolverlaterskamp aan de ouders een extra bijdrage gevraagd (zie 
ook paragraaf 8.4 ‘De geldelijke bijdrage’). Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
Onze buitenschoolse activiteiten zijn tabak- en alcoholvrij voor personeel en ouders. Als een 
personeelslid of een ouder rookt c.q. wil roken dan wordt er op toegezien dat dit buiten het zicht 
van onze leerlingen gebeurt.  

9.3 Schoolzwemmen 

Het schoolzwemmen is als naschoolse activiteit worden georganiseerd. Alleen leerlingen zonder 
A-diploma komen hiervoor in aanmerking. De zwemlessen worden gegeven in het 
Sportfondsenbad Amsterdam Oost. De begeleiding wordt georganiseerd door special heroes.  
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Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het kán zijn dat uw zoon/dochter op een 
wachtlijst wordt geplaatst. Als u geïnteresseerd bent dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk 
van u. Als er meer belangstelling is dan dat er plekken zijn zullen wij in principe eerst de oudere 
leerlingen aan het naschoolse zwemmen laten deelnemen. Zodra zij hun A-diploma halen dan 
stopt het zwemmen direct. En kunnen de leerlingen die op de wachtlijst staan gaan deelnemen 
aan het naschoolse zwemmen.  
 
Soms vinden kinderen het moeilijk om zich in de zwembus of het zwembad te gedragen. Als een 
kind zich regelmatig misdraagt, wordt er contact opgenomen met de ouders. Als het gedrag van 
het kind daarna niet verbetert, stopt het schoolzwemmen voor deze leerling. 
 
Deze organisatie van het zwemmen zorgt er voor dat wij op school maximaal kunnen inzetten op 
de leerontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) van uw zoon of dochter. 

9.4 Gym 

Op de dagen dat de leerlingen gym hebben, moeten zij gymkleding (gymbroek, gymshirt, 
gymschoenen en een handdoek) bij zich hebben.   

9.5 Eten en drinken 

De Gerhardschool is een Gezonde School op vijf domeinen. Wij zijn hier bijzonder trots op! Eén 
van de domeinen waarop wij gezond zijn is ‘Voeding’.  
 
De leerlingen blijven de gehele dag op school. Er wordt dan ook gezamenlijk gegeten in de 
groepen.  
Goed en gezond eten en drinken is een zeer belangrijke basis om goed te kunnen functioneren 
op school, maar ook thuis en op de sportvereniging. 
Zoals u hierboven hebt gelezen is er 2 maal pauze. Voor de eerste pauze eten de kinderen een 
boterham of fruit. Voor de tweede pauze eten de leerlingen (de rest van hun) brood. Alle 
leerlingen drinken water op school, zij krijgen hiervoor een bidon. Het is op school niet 
toegestaan om te snoepen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw kind geen snoep mee naar 
school te geven. 
 
Graag attenderen wij u erop dat u ons volledige voedingsbeleid kunt nalezen op 
www.gerhardschool.nl (onderaan de startpagina).  

9.6 Medicatie 

Een aantal kinderen heeft medicatie voorgeschreven gekregen van een arts/ kinderpsychiater. De 
medicatie is in de meeste gevallen bedoeld om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden. 
Door de medicatie is het kind beter aanspreekbaar, zoekt het minder snel ruzie en heeft het 
meer rust om te leren.  
Als uw kind medicatie gebruikt, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met 
school. U wordt dan gevraagd het formulier ‘medicatiegebruik’ in te vullen. Op dit formulier 
leggen wij samen met u de afspraken vast omtrent medicatiegebruik van uw pupil. Ouders blijven 
te allen tijden verantwoordelijk voor het medicatiegebruik van hun kinderen. 
  

http://www.gerhardschool.nl/
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10. Bijlagen 
 

10.1 Nuttige adressen 

Inspectie van het Onderwijs 
Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs of over de 
kwaliteit van het onderwijs, dan kunt u die stellen aan Informatie Rijksoverheid via 
telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). 
 
Ook kunt u kijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl 
bij de veel gestelde vragen. 
 
Vervoer 

 
Contactgegevens Team Leerlingenvervoer 

Contactgegevens Team Leerlingenvervoer: 
Telefoon: 020 - 251 8300 
E-mail algemeen: leerlingenvervoer@amsterdam.nl  
Website: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerlingenvervoer/  

 

 
Contactgegevens Munckhof 

Telefoon Munckhof: 088 - 9008920 / https://www.munckhof.nl/zorg-en-
overheid/diensten/leerlingenvervoer  
 

 
En vervolgens op alfabetische volgorde: 

 
Inspectie van het Onderwijs 

Inspectie van het Onderwijs 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 

 

 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

Postbus 85191 
3508 AD Utrecht  
Telefoon: 030-28095590 
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 

 
  

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerlingenvervoer/
https://www.munckhof.nl/zorg-en-overheid/diensten/leerlingenvervoer
https://www.munckhof.nl/zorg-en-overheid/diensten/leerlingenvervoer
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Leerplicht, stadsdeel Oost 
 
Bezoekadres 

 
 
Postadres 

Mevr. Hamida Mohafid 
Oranjevrijstaatplein 2  
1093 NG Amsterdam 
Telefoon: 020 - 2534826 
E-mail: h.mohafid@oost.amsterdam.nl  
Website: www.bureauleerplichtplus.nl 

Postbus 94801 
1090 GV Amsterdam 

 

Stichting Orion 
 
Bezoekadres 

 
 
Postadres 

Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam 
Telefoon: 020-3460340 
E-mail algemeen: info@orion.nl 
Website: www.orion.nl  

Postbus 22222 
1100 CE Amsterdam 

 

Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam-Diemen 

Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam  
Telefoon: 020 - 72 37 100 
E-mail algemeen: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl 
Website: http://www.swvamsterdamdiemen.nl/ 

 

 
RIJA (jeugdtandverzorging) 

Marius Bauerstraat 30 
1062 AR Amsterdam 
Telefoon: 020 - 616 63 32  

 
  

mailto:h.mohafid@oost.amsterdam.nl
mailto:h.mohafid@oost.amsterdam.nl
http://www.bureauleerplichtplus.nl/
mailto:info@orion.nl
http://www.orion.nl/
about:blank
about:blank
http://www.swvamsterdamdiemen.nl/
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10.2 Verklarende woordenlijst 

Atos Altra thuis op school 

CAP Capaciteitenonderzoek 

Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

DMO Dienst maatschappelijke ontwikkeling 

ELKK Elektronisch loket kernprocedure en keuzegids 

MR Medezeggenschapsraad 

MT Management team 

OPP Ontwikkelingsperspectief 

RI&E Risico-inventarisatie & evaluatie 
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10.3 Overeenkomst geldelijke bijdrage  
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Om het onderwijs voor uw zoon/dochter vorm te kunnen geven, vragen wij aan u een vrijwillige 
ouderbijdrage van €50,= (inclusief €15,= als bijdrage voor het schoolreisje).  
 
Waar gebruiken wij de ouderbijdrage voor?  

⮚ €15,= wordt besteed aan het jaarlijkse schoolreisje.  
⮚ Om materialen te kopen voor praktijklessen (bijvoorbeeld koken, handvaardigheid). 
⮚ Om excursies en uitstapjes te kunnen betalen. 
⮚ Om Sint- en Kerstactiviteiten te kunnen organiseren.  

 
Hoe kunt u de ouderbijdrage voldoen? 

⮚ Door een overschrijving 
o Naar rekeningnummer NL49INGB0661431177 
o Ten name van de Gerhardschool 
o Onder vermelding van: de voornaam + achternaam van uw kind.  

⮚ Contante betaling 
o Als u op school bent, door uzelf.  

▪ U krijgt een kwitantie van uw bijdrage. 
o Door geld mee te geven aan uw zoon/dochter. (Wilt u in dit geval zo vriendelijk 

zijn naar school te bellen om door te geven dat uw pupil een groot bedrag mee 
naar school heeft?) 

▪ Uw kind krijgt een kwitantie mee naar huis.  
⮚ Via de Stadspas Amsterdam (zie ook paragraaf 8.4 ‘De geldelijke bijdrage’)  

 
Subsidieregeling gemeente 
Schoolgaande kinderen kosten veel geld. U kunt eventueel van de gemeente tot €400,= 
ondersteuning krijgen (per kind). Deze regeling heet de ‘scholierenvergoeding’. Deze vergoeding 
is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.  
Voor meer informatie kunt u kijken op www.dwi.amsterdam.nl.  
 
Ik vertrouw erop u op een juiste wijze van informatie te hebben voorzien. Als u een vraag hebt 
over de vrijwillige ouderbijdrage, dan horen wij dat graag. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Astrid Louweret en Anouk van Houts 
Directie Gerhardschool 
 
  

http://www.dwi.amsterdam.nl/
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10.4 Toelichtings-en akkoordformulier gebruik foto’s en video’s 

De school maakt gebruik van foto’s en/of video’s van de leerlingen gedurende de schooldag en 
tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten.  
 
De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande interne doeleinden: 

- de digitale nieuwsbrief van de school 
- SocialSchools of Klasbord 
- als voorlichtings- of instructiemateriaal  

 
De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande externe doeleinden: 

- de schoolgids  
- de schoolbrochure 
- Facebook of Twitter 
- het intranet van de school 

In een dergelijk geval wordt uw kind altijd onherkenbaar gemaakt op de betreffende foto of 
video. 
 
In sommige gevallen zal de school het beeldmateriaal ook willen gebruiken voor andere externe 
doeleinden, zonder dat de leerling hierbij onherkenbaar wordt gemaakt, namelijk: 

- de schoolwebsite, 
- opnames in of bij school door externe partijen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

jeugdjournaal,  kinderprogramma’s etc.) waarbij specifieke leerlingen prominent in beeld 
komen. 

In een dergelijk geval zal u hiervoor altijd specifiek schriftelijk om toestemming worden gevraagd. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………...….………….., groep 
………..,  
 
het bovenstaande te hebben begrepen en ermee akkoord te gaan.  
 
Datum: .............................................................................. 
  
Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 
  
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
 
NB: Deze verklaring blijft van kracht tot het einde van het schooljaar.  Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zal u 
opnieuw worden ingelicht over de omgang van Stichting Orion met de gegevens van uw kind. 
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10.5 Vaststellingsformulier schoolgids  
 
 

 
 


