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Welkom bij de Vindplaats! 

Voor u ligt de Vindplaatsgids. Hierin leest u alles over de 
Vindplaats, kindcentrum voor onderwijs en opvang in de 
Amsterdamse buurt Landlust (Bos en Lommer). 

 
De Vindplaats is ontstaan uit twee basisscholen (Narcis 
Querido en De Roos van stichting AWBR) en de voorschool 
en BSO De Roos (van stichting Akros). Vanaf 24 oktober 
2022 vormen we samen één kindcentrum in het prachtige 
vernieuwde gebouw aan de Jan den Haenstraat 41. 
Vanaf die datum zijn we een integraal kindcentrum met 
dagopvang van 0 tot 4 jaar, voorschool, voorschool+, 
school en buitenschoolse opvang. Samen vormen we ‘de 
Vindplaats’. 
 
De Vindplaats maakt onderdeel uit van de diverse gemeenschap en staat midden in de 
buurt: we werken samen in en met de buurt. We willen alle kinderen en hun ouders goed 
kennen. We staan open voor élk kind uit de buurt en doen ons best om het aanbod op de 
ontwikkeling en ondersteunings(zorg)behoeften van uw kind af te stemmen. Bij ons kan elk 
kind lekker spelen, leren en werken. Daarnaast leert het kind ook steeds beter zichzelf 
kennen, zich uitdrukken, samenwerken, bewegen en initiatief nemen. Uw kind ontwikkelt 
nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen, empathie, burgerschap en het vermogen tot kennis 
vergaren en kennis toe te passen.  
 
De Vindplaats is een aangename en uitdagende plek waar alle kinderen uit Landlust samen 
naar hartenlust kunnen spelen, leren, werken en zich ontwikkelen; 51 weken per jaar, 5 
dagen per week van 7:30 tot 18:30 uur.  
 
Doet u ook mee? 
In deze gids geven we u een beeld van de Vindplaats, integraal en inclusief kindcentrum 
voor opvang en onderwijs. We hopen dat u in de gids de antwoorden vindt op uw vragen 
over de opvang, het onderwijs en de activiteiten in de Vindplaats. 
 
We gebruiken afwisselend hij of zij in deze tekst, maar bedoelen nadrukkelijk iedereen!  

Heeft u nog vragen? Kom dan gerust langs, bel (020 – 612 22 66) of mail ons 
(info@vindplaats.amsterdam). 
 
 

  

mailto:info@vindplaats.amsterdam
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Contactgegevens 
Kindcentrum de Vindplaats 
Jan den Haenstraat 41 
1055 WC Amsterdam 

 
 020 – 612 22 66 
 info@vindplaats.amsterdam 
 www.devindplaats.amsterdam 

 

 
 
Schoolbestuur 
Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) 
www.awbr.nl 
 
Kinderopvangbestuur 
Stichting Akros 
www.akros-amsterdam.nl 
 
Directie 
Jolanda Buitenshuis 
 j.buitenhuis@vindplaats.amsterdam 
Gert Geertsma 
directeur@vindplaats.amsterdam 
 
Samenwerkingsverband 
De Vindplaats is aangesloten bij samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen. 
 
Naam en adres vertrouwenspersonen onderwijs en opvang 
Anti-pestcoördinator onderwijs Marjolein Brouwer m.brouwer@vindplaats.amsterdam 
Vertrouwenspersoon onderwijs Marjolein Brouwer m.brouwer@vindplaats.amsterdam 
Externe vertrouwenspersoon  Minke Fuijkschot  mfuijkschot@hetabc.nl 
Klachtenreglement Akros    kwaliteit@akros-amsterdam.nl  
Klachtenloket Kinderopvang    www.klachtenloket-kinderopvang.nl   

Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 030 - 280 95 90 info@onderwijsgeschillen.nl 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht    
Geschillencommissie kinderopvang www.degeschillencommissie.nl  

 

 

mailto:info@vindplaats.amsterdam
http://www.awbr.nl/
http://www.akros-amsterdam.nl/
mailto:j.buitenhuis@vindplaats.amsterdam
mailto:directeur@vindplaats.amsterdam
mailto:m.brouwer@vindplaats.amsterdam
mailto:m.brouwer@vindplaats.amsterdam
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
mailto:kwaliteit@akros-amsterdam.nl
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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1. Visie, missie en pedagogisch beleid 
De Vindplaats biedt onderwijs en opvang voor alle kinderen die 
wonen in de wijk Landlust, een levendige interculturele wijk in 
Amsterdam West. Op de Vindplaats geloven we grenzeloos 
in kinderen. Alle kinderen krijgen bij ons alle kansen om 
zich ten volle te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. 
We zijn er voor alle kinderen in de buurt omdat we geloven 
in een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en 
er voor iedereen plaats is. Want samenleven kun je niet 
alleen. Juist in de ontmoeting met anderen leer je jezelf en de 
ander te begrijpen.  
  
In de opvang en het onderwijs op de Vindplaats begint alles bij het vertrouwen in het kind. 
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen wijze. Wij willen de omstandigheden 
creëren waarbinnen alle kinderen zich in al hun eigenheid, in relatie tot de omgeving, volledig 
kunnen ontplooien. Wat ons pijnlijk raakt is als kinderen of volwassenen niet worden 
begrepen of worden buitengesloten omdat ze niet zouden passen in een door onszelf 
bedacht systeem. Wij willen actief bijdragen aan een leef- en leergemeenschap waarin 
iederéén kan meedoen en bijdragen. Onderwijs, opvang en ondersteuning vullen elkaar aan 
om een leef, speel- en leeromgeving te realiseren waar de eigenheid van de kinderen tot 
bloei kan komen.1  
 
Alle medewerkers van de Vindplaats werken volgens dezelfde pedagogische basishouding: 
we zorgen iedere dag voor emotionele veiligheid van kinderen en dragen bij aan hun 
ontwikkeling en zelfontplooiing. Alle kinderen doen ertoe, horen erbij, hebben wat te kiezen 
en beslissen mee. We zijn een vreedzaam kindcentrum in een vreedzame wijk. Onze 
basishouding is inclusief en omvat de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang:  

• Emotionele veiligheid bieden  

• Persoonlijke competenties ontwikkelen (motorisch, cognitief, communicatief en 
creatief) 

• Sociale competenties ontwikkelen  

• Waarden en normen overbrengen  
 
Dit alles met als doel dat de kinderen:   

• Leren aangeven wat ze willen en wat ze kunnen; 
• Het beste uit zichzelf weten te halen; 
• Kritische en nieuwsgierige vragen blijven stellen; 
• Zelf met initiatieven komen; 
• Hun eigen gedrag kunnen sturen; 
• En respectvol omgaan met anderen en de wereld. 

2. Identiteit en inclusie 
De Vindplaats is een openbaar kindcentrum. Principieel staan we open voor alle 

bevolkingsgroepen, culturen en religies. Een belangrijk uitgangspunt voor openbaar 

onderwijs is dat iedereen in openheid en respect elkaar moet kunnen ontmoeten en 

 
1 Op de website van de Vindplaats leest u meer over de visie (https://www.devindplaats.amsterdam/) 

 

https://www.devindplaats.amsterdam/
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samenleven. De Vindplaats wil eraan bijdragen dat iedereen zich even welkom, gezien en 

gerespecteerd kan voelen. In ons onderwijs en tijdens de opvang besteden we bewust 

aandacht aan de diverse religies, feesten en culturele perspectieven van de kinderen.  

 

Op de Vindplaats maken ook kinderen met een fysieke beperking of een leerhandicap 

volwaardig deel uit van onze gemeenschap. We zullen altijd ons best doen om passende 

opvang en onderwijs te organiseren. Ook hier zullen we altijd waken voor discriminatie, 

onnodig onderscheid, uitsluiting of pesten. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, en 

wat ook je talent is, je hoort erbij. We streven naar genderneutraliteit. 

Veiligheid op de Vindplaats 

De Vindplaats is een gemeenschap binnen de buurt. Een plek waar kinderen kunnen 

oefenen in burgerschap en sociale competenties. Voor het oefenen gebruiken wij het 

programma van de ‘Vreedzame school’. Kinderen leren dat ze op de Vindplaats deel 

uitmaken van de gemeenschap in ‘hun huis’ (de stamgroep), ‘hun buurtje’ (de stamgroepen 

rondom hun huis) en de buurt en leren aan die gemeenschap een bijdrage te leveren. Ze 

leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het 

algemeen belang. Ze oefenen hun rechten als democratisch burger. Ze leren zorgzaam te 

zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving. We helpen kinderen er samen een fijne groep van 

te maken en positief gedrag te vertonen. 

Conflicten oplossen 

Een belangrijk uitgangspunt in de vreedzame school is dat er conflicten kunnen ontstaan. 

Waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zijn er vaak belangentegenstellingen of 

meningsverschillen. Daarom is het zinvol dat iedereen leert hoe je met conflicten om kunt 

gaan, zodat deze niet ontaarden in ruzie. En als er ruzie ontstaat, hoe los je dat op? Op de 

Vindplaats leren we de kinderen om hun conflicten ook zelfstandig, zonder de hulp van 

volwassenen, op te lossen. Onder andere aan de hand van de vreedzame school leren alle 

kinderen om te bemiddelen bij conflicten van klasgenoten. Niet alleen in het buurtje, maar 

ook bij het spelen op het schoolplein en in hun vrije tijd. 

We vinden het belangrijk dat kinderen sociale verbondenheid ervaren. Kinderen hebben ook 

de behoefte om ‘nodig te zijn’. Op de Vindplaats zullen ze merken dat we positieve en hoge 

verwachtingen van hen hebben en dat zij ertoe doen. 

Om te werken aan zo’n verbindende omgeving, werken we ook actief samen met iedereen 

die bijdraagt aan een pedagogisch sterke buurt. 

In de Vindplaats gelden de volgende gedragsregels: 
• We praten altijd met elkaar als we elkaar niet goed genoeg begrijpen. 

• Vechten, pesten en discriminatie worden niet getolereerd en pakken we altijd aan.  

• Iedereen communiceert op gelijke voet met elkaar.  

• Alle kinderen en volwassenen kijken elkaar aan als ze met elkaar praten.  
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• Meisjes en jongens hebben gemengd les, ook bij gymnastiek, en spelen met elkaar in 

het gebouw en op het plein.  

• Bij zwemmen en gymnastiek doen alle kinderen mee. De kinderen hebben aparte 

omkleed- en douchefaciliteiten vanaf groep drie. 

• Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan. 

3. Klachten 
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op de Vindplaats. We gaan ervan uit 
dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook van 
harte uit om bij ontevredenheid de pedagogisch medewerker of leerkracht van uw kind, dan 
wel de directie aan te spreken.  

Opvang 

Bent u het niet eens met hoe er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of heeft u als 

oudercommissie een klacht? Dan kunt u dit melden. Ook kunt u vragen van andere ouders 

lezen of eerder uitspraken van de Geschillencommissie inzien. Heeft u niet gevonden wat u 

zocht, stel dan uw vraag aan de medewerkers van het klachtenloket kinderopvang. 

Klachtenreglement Akros    kwaliteit@akros-amsterdam.nl  
Klachtenloket Kinderopvang    www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

School 

Bij klachten kunt u beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon/ 
Anti-Pest coördinator op ons kindcentrum. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft 
informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe 
vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.  

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon: Marjolein Brouwer Telefoonnummer: 020 – 
612 22 66 m.brouwer@vindplaats.amsterdam  

De Vindplaats heeft ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe 
vertrouwenspersoon zien als een neutrale deskundige van buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht en als dat 
niet lukt bij het verder ondersteunen in het doorlopen van de klachtenprocedure. De 
klachtenregeling waar deze procedure in wordt beschreven is te lezen op de website van het 
schoolbestuur AWBR www.awbr.nl/Ouderinformatie/Klacht  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon Mevrouw Minke Fuijkschot: 06 – 31 63 16 73 
mfuijkschot@hetabc.nl  

Als u vindt dat uw klacht door ons op de Vindplaats niet of niet naar behoren wordt opgepakt 
of is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de bestuurder van de stichting Amsterdam 
West Binnen de Ring (AWBR). Dit is de stichting voor openbaar primair onderwijs, waar onze 
school deel van uitmaakt.  

Contactgegevens bestuurder AWBR: 

De heer T. Hooghiemstra  
Baarsjesweg 224 
1058 AA Amsterdam  
info@awbr.nl  

mailto:kwaliteit@akros-amsterdam.nl
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
mailto:m.brouwer@vindplaats.amsterdam
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
mailto:info@awbr.nl
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Geeft dit nog niet voldoende resultaat, dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke 
klachtencommissie ingericht door de stichting ‘Onderwijsgeschillen’. Ons schoolbestuur is 
aangesloten bij ’Onderwijsgeschillen’. https://onderwijsgeschillen.nl/ 
Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten aanneemt, mogelijk in behandeling neemt, 
beoordeelt en vervolgens het bestuur adviseert.  

Contactgegevens Klachtencommissie Onderwijsgeschillen:  

030 - 280 95 90 
info@onderwijsgeschillen.nl 
Postbus 851913508 AD Utrecht  

 4. Rijke speelleeromgeving  
Op 25 oktober zijn we gestart met school, voorschool, 

voorschool+, dagopvang voor 0 tot 4 jaar en buitenschoolse 

opvang (BSO). De kinderen op de BSO kunnen gebruik maken van 

alle faciliteiten die het kindcentrum biedt: de gymzaal, de dans- en 

muziekzaal, de centrale hal met het ‘buurtrestaurant’, het kooklokaal, 

diverse werkplaatsen en het atelier.  

Het plein rondom de school is groot, groen en zonnig en delen we met de buurt, waarmee 

we graag en goed samenwerken. Dankzij deze rijke speelleeromgeving kunnen álle kinderen 

zich volop ontplooien en samen spelen en leren. 

 We starten met 180 basisschoolleerlingen, 60 nieuwkomerskinderen, 24 peuters op de 

voorschool en voorschool+ en 12 kinderen in de dagopvang. We verwachten dit schooljaar 

en komende jaren een flinke groei door te maken. Voor die groei is in ons prachtige 

kindcentrum alle ruimte.  

Samen spelen, bewegen en lunchen  
We vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde en actieve 
leefstijl ontwikkelen. Daarom besteden we dagelijks veel aandacht 
aan bewegen en buitenspelen. Tijdens het buitenspelen ontwikkelen 
kinderen andere vaardigheden dan binnen. We willen kinderen actief 
in contact brengen met de natuur en hen daarin nieuwe ervaringen op 

laten doen. We willen hun leren bij te dragen aan een duurzame 
toekomst. Daarom zorgen we voor een groene speelomgeving, met een 

eigen moestuin, ontdektuin én met een kas op het dak.  
 
Klimmen, klauteren, springen en vies worden hoort er gewoon bij. Door verantwoorde risico’s 
te nemen, leren kinderen veilig gedrag aan. Ze ontwikkelen hun zelfvertrouwen, hun 
motoriek en hun inschattingsvermogen. Ze leren sociaal te zijn en zich vrij te voelen.  
Door veel te bewegen tijdens en tussen de lessen door, kunnen kinderen zich beter focussen 
en gebruiken zij alle zintuigen tijdens het leren. Het zorgt ervoor dat zij zich ‘lekker’ voelen en 
zich goed ontwikkelen. Daarom hebben we twee gymdocenten en doen we mee aan het 
'gezonde school’ programma. We vinden gezond gedrag aanleren heel belangrijk. En ook 
hier vinden we dat élk kind daar evenveel recht op heeft. Daarom bieden we kinderen elke 
dag een gezonde en gratis lunch aan, die zij zelf samen bereiden en opeten.  
 
Ons kindcentrum staat ook open voor activiteiten van ouders en andere buurtgenoten. Het 
vraagt immers een hele gemeenschap om een kind op te voeden! Vanuit die gedachte 
werken we graag samen met mensen en instanties uit de buurt. 
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Het gebouw 

De Vindplaats is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Het 
gebouw is ontworpen vanuit de visie dat de ruimtes waarin kinderen 
zich ontwikkelen medebepalend zijn voor hun ontwikkeling. Dit komt 
onder meer voort uit het gedachtengoed van de Reggio Emilia 
scholen, waarbij de ruimte wordt gezien als de derde pedagoog 
(dit naast de andere twee, namelijk: de kinderen en de 
leerkracht/pedagogisch medewerker). Wij zien de Vindplaats 
als een gemeenschap in en van de buurt (Landlust). Het hart 
van het gebouw is het Vindplaatsplein. Het hele kindcentrum 
is beschikbaar voor de kinderen. We beschikken over de 
volgende faciliteiten:  
 

1. Gymzaal 
2. Speelzaal annex vlakke vloer theater met tribune 
3. Techniek en beeldende vorming werkplaats 
4. Textiel werkplaats 
5. Muziek- en dansstudio met spiegelwand en barre 
6. Kookstudio  
7. Zitkuil 
8. Bibliotheek met loungeplekken. 
9. Atelier met ‘artists in residence’ 
10. Binnenzandbak 
11. Plantenkas op daktuin met bijenkorven 
12. Groot binnen (Vindplaats-) plein 
13. Speltherapie ruimte 
14. Drie grote buitenspeelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen met veel 

uitdagende speelmogelijkheden 
15. Buitenlokaal (theateropstelling) 
16. Een duurzaam bijna energieneutraal gebouw met warmtepompen, zonnepanelen, 

groene daken en wanden, wateropvang etc.  
 

5. Stamgroepen en buurtjes 
Rondom het Vindplaatsplein hebben we buurtjes en daarbinnen per buurtje drie huizen. Het 
huis is van de stamgroep. Een stamgroep bestaat uit maximaal 24 kinderen. Een buurtje is 
een kleine gemeenschap in de grotere gemeenschap van het kindcentrum. In een buurtje 
werken leerkrachten/pedagogisch medewerkers en de kinderen samen. De buurtjes zijn zo 
ingericht dat de kinderen uit de verschillende huizen op verschillende plekken in het buurtje 
aan het werk kunnen. De huizen zijn semi-open.  
 
Elk buurtje is een soort mini-(voor) school, die een veilige basis vormt voor de kinderen. Het 
buurtje bestaat uit drie stamgroepen met samen maximaal 72 kinderen. Voor elke buurt zijn 
er dagelijks tenminste 4 volwassenen beschikbaar, zowel leerkrachten als pedagogisch 
medewerkers, onderwijsassistenten of stagiaires. Er zijn buurtjes voor kinderen van 0-3 jaar, 
3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar en voor nieuwkomers in Nederland.2  
Door de indeling in buurtjes hebben alle kinderen een rijke leeromgeving, worden ze 
begeleid door meerdere volwassenen, en leren ze niet alleen van leeftijdsgenootjes maar 
ook van jongere en oudere kinderen. De veelzijdige inrichting zorgt ervoor dat kinderen rustig 
kunnen werken. 
 

 
2 In het eerste jaar 2022-2023 is de stamgroepsindeling nog enigszins afwijkend en maximaal 2 leerjaren. 
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Stamgroepen 

De stamgroep is de basisgroep van het kind en bestaat uit maximaal 24 kinderen en een 
leerkracht. Ze starten, lunchen en sluiten de dag gezamenlijk. De stamgroep heeft een vaste 
plek: ‘het huis’. Dagelijks komen de stamgroepen in hun huis bijeen: bij het startmoment van 

de dag, bij kringmomenten en bij vieringen. Het huis is ook de plek waar 
kinderen samenkomen die dezelfde instructie/les krijgen. Op andere 
momenten van de dag kunnen kinderen werken op allerlei plekken in de 
buurt of bijvoorbeeld in één van de werkplaatsen, de keuken, de kas of het 
Vindplaatsplein.  
 
De kinderen uit de 0-3 buurt blijven vooral in hun eigen huis, maar binnen 

de buurt hanteren we zoveel mogelijk ‘open deuren’.  
 

Onze stamgroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat betekent dat er 
verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Dat doen we heel bewust, omdat 

kinderen van verschillende leeftijden heel veel van elkaar kunnen leren. 
 

Geen lesuitval 

In principe is er in een buurtje geen sprake van lesuitval. Als er een leerkracht of 
pedagogisch medewerker ziek is, vangen de collega’s in het buurtje dat op. Alleen in 
noodsituaties kan het voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Als dat gebeurt, 
wordt u altijd door de directie geïnformeerd. Kinderen waar thuis geen opvang voor is, 
worden in het kindcentrum opgevangen. 
 

Spelen en leren kan overal en met iedereen 

Naarmate de kinderen ouder worden, nemen ze steeds vaker deel aan activiteiten met 
andere kinderen uit hun buurt. Dat gebeurt op basis van hun ontwikkeling en 
interesse en de kinderen krijgen daarbij dagelijks keuzemogelijkheden. 
Soms zal een kind ook deelnemen aan activiteiten in een andere buurt. 
Denk aan het samenvoegen van buurtjes na schooltijd en tijdens 
rustige vakantieperiodes. Of wanneer een kind aan het wennen is in 
een volgende buurt. Uiteraard verschilt het per leeftijd en soms per 
kind hoeveel begeleiding en toezicht ze daarbij nodig hebben. Een 
peuter zal bijvoorbeeld niet zonder toezicht uit het eigen ‘huis’ weg 
kunnen gaan. 
 
Op een gewone dag op de Vindplaats kan een kind dus door het hele gebouw heen spelen 
en leren:  

• In het eigen huis tijdens een stamgroepmoment. 
• In de eigen buurt met kinderen uit andere stamgroepen tijdens een keuzeworkshop. 
• Op het centrale plein tijdens de lunch, bij een activiteit of tijdens zelfstandig- of 

groepwerk. 
• Op de speelplaats buiten dagelijks tijdens de pauzes. 
• In de werkplaatsen, het atelier, het centrale plein, de tuin, de kas, de dans- en 

muziekstudio en de gymzaal, tijdens speciale workshops of de naschoolse activiteiten 
in de namiddag.  
 

6. Dagritmes en tijden 
Natuurlijk is er wel een vaste dagindeling met herkenbare ritmes en rituelen. Zo zorgen we 
voor een goede balans tussen veiligheid en uitdaging, precies op maat van wat het kind 
aankan. 
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0 tot 3-jarigen 

In het dagritme kijken we goed naar wat kinderen nodig hebben. Slaaptijden en eettijden van 
de jongste kinderen worden dagelijks afgestemd met hun ouders/verzorgers. Als de jongsten 
het nodig hebben, kunnen zij nog twee keer per dag slapen. Er zijn in totaal 5 slaapkamertjes 
beschikbaar met meerdere stapelbedjes.  
 
De brengtijden voor de dagopvang zijn vanaf 7:30 uur. 
De haaltijden voor de dagopvang zijn tot 18:30 uur. 
De voorschool is open van 8:30 tot 13:50 uur en de voorschool+ van 
8:30 tot 13:50 uur. 
 
Ouders zijn in overleg met de pedagogisch medewerkers altijd 
welkom om iets eerder te komen of ’s ochtends even mee te draaien 
met de groep als zij dat willen of hun kind en de groep even willen 
meemaken.  
 

Eten en drinken  

Gezond eten en drinken vinden we heel belangrijk. Fris water is altijd beschikbaar voor de 
kinderen. Een maaltijd is een moment van samenzijn. Er wordt gepraat, naar elkaar 
geluisterd en voor elkaar gezorgd. We lunchen daarom gezamenlijk. Voor uw baby geeft u 
een fles- of borstvoeding mee. Fruithapjes maken wij zelf klaar van vers fruit. Voor de oudere 
kinderen geldt dat zij van ons een gratis gezonde lunch krijgen. Hiervoor hoeft u dus zelf 
niets mee te geven. Dit geldt ook voor gezonde tussendoortjes en drinken. 
 
In de ochtend is er in alle groepen een fruitmoment. Tussen 12:00 en 13:00 uur gaan alle 
kinderen samen met hun stamgroep eten, en ’s middags (evt. na het slapen van de 
allerkleinsten) is er weer een moment voor drinken en een gezonde versnapering. De 
dreumesen en peuters mogen vanaf kleins af aan zelf eten en drinken klaarmaken, waar 
nodig helpen we uiteraard. Zelf je boterham smeren, drinken inschenken of fruit snijden; het 
zijn allemaal momenten van ontwikkeling.  
 

Slapen  
Ook als het gaat om slapen, houden we rekening met de individuele behoeftes van uw kind. 
Daarbij stemmen we de slaaprituelen en rustmomenten zoveel mogelijk af op de rituelen en 
het ritme thuis. Zo slapen baby’s in hun vertrouwde slaapzak van thuis. We bakeren geen 
kinderen in. Baby’s worden niet op de buik gelegd, alleen op speciaal verzoek en met 
schriftelijke toestemming van zijn familie (in dit geval: de wettelijke ouders/verzorgers).  
We gebruiken rituelen om kinderen voor te bereiden op het naar bed gaan. Vaak krijgen 
kinderen iets vertrouwds mee in het bedje, bijvoorbeeld een knuffel van thuis. We brengen 
de kinderen rustig naar bed en besteden veel aandacht aan dit moment. We werken volgens 
het protocol Veilig Slapen. De medewerker kijkt iedere 10 minuten nadat het kind in bed is 
gelegd totdat deze in slaap is gevallen. Daarna gaat de medewerker in ieder geval eens per 
half uur ter controle langs bij het kind. 
 

4 tot 13-jarigen 

 
De (school) tijden voor de kinderen van 4 tot 13 jaar zijn: 
 
Dag School Naschool BSO 

Maandag 08.30-14.45 14.45-16.30 14.45-18.30 

Dinsdag 08.30-14.45 14.45-16.30 14.45-18.30 

Woensdag 08.30-12.30 12.30-15.00 12.30-18.30 
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Donderdag 08.30-14.45 14.45-16.30 14.45-18.30 

Vrijdag 08.30-14.45 14.45-16.30 14.45-18.30 

 
 
Op de Vindplaats hebben we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op de 
Vindplaats lunchen. Zij krijgen dagelijks (met uitzondering van de woensdag) een gratis 
gezonde lunch aangeboden.  
 
De kinderen eten samen en maken gezamenlijk de lunch klaar. Oudere kinderen krijgen de 
verantwoordelijkheid een lunch klaar te maken en uit te serveren. Zo leren kinderen voor 
zichzelf en anderen te zorgen. We besteden daarbij als vanzelf veel aandacht aan waar het 
eten vandaan komt, wat gezond is en hoe je het hygiënisch klaarmaakt. 
Is er een speciale wens vanwege levensovertuiging, allergie of dieet, dan houden we daar 
uiteraard zoveel als mogelijk rekening mee.  
Rond een uur of 10 eten de (school)kinderen fruit of een klein hapje dat van thuis wordt 
meegegeven en gaan daarna buitenspelen.  
 

7. Leer- en ontwikkelingslijnen 
We werken met onze eigen uitwerking van de doelen en leerlijnen van de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling. Dit schooljaar verwerken we die in de Vindplaats-leerlijnen en 
ontwikkelingslijnen. Kinderen willen bewegen, de wereld ontdekken, ervaringen opdoen en 
talenten ontplooien en dus moeten we méér bieden dan onderwijs in taal, lezen en rekenen. 
Daarom werken we op de Vindplaats aan brede ontwikkeling. Onze leer- en 
ontwikkelingslijnen vormen samen met het observatie-instrument en een methode 
onafhankelijke leerlingvolgsysteem de basis voor de doorgaande lijn. We werken aan vier 
grote ontwikkelgebieden:  
 

 
 
Dit ontwikkelgebied gaat over de totale sociaal-emotionele ontwikkeling: over zelfkennis en 

zelfvertrouwen, je sociale ontwikkeling in een groep en over vaardigheden zoals 

doorzettingsvermogen, kritisch en creatief denken en constructief samenwerken. 

 

Hoe zit de wereld in elkaar, de natuur, techniek, wetenschap en de culturen van 
samenlevingen? Welke waarden en normen, gewoonten en rituelen zijn er en hoe verhoud jij 
je ertoe?  
 

 
 
Dit ontwikkelgebied bestaat uit meerdere leerlijnen die samen bijdragen aan taal en spraak, 
logisch nadenken, ordenen, rekenen.  
 

 
 
Dit ontwikkelgebied bestaat uit twee leerlijnen die samen bijdragen aan je fijne en grove 
motoriek, je vermogen tot beleving en expressie, je muzikaliteit en je creativiteit.  



 

Vindplaatsgids 2022-2023 
 

12 

8. Methodes en leermiddelen  
Door de leer- en ontwikkellijnen weten we waarmee we kinderen kunnen helpen bij het leren 
maar bij de vraag hóe ze het best kunnen leren zijn didactiek, leermiddelen, materialen en 
groeperingsvormen natuurlijk van wezenlijk belang. Hierbij maken we gebruik van 
verschillende methodes en leermiddelen als hulpmiddel. Soms gebruiken we een methode 
nog wel als leidraad, zoals bijvoorbeeld ‘Staal’ bij het leren van spelling en ‘Pluspunt4’ voor 
het rekenen. Veel vaker zullen we de methodes gebruiken als bron: voor een mooie opdracht 
voor dít groepje, een werkblad voor dát kind of voor de invulling van een vraag die de 
kinderen in de stamgroep stelden. We zoeken steeds naar het meest passende en toch 
uitdagende aanbod in de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van het kind. Wij vinden het 
belangrijk dat ons aanbod voorziet in het leren van inzichten, vaardigheden en kennis en dat 
het past bij verwerkingsvoorkeuren van een specifiek kind of groepje kinderen.  
 

Rol van toetsen 

In het ontwikkelplan leggen we ook vast hoe we de doelen meten. Deze toetsen we 
gepersonaliseerd. Dit doen we door het afnemen van toetsen en observaties, maar ook door 
gesprekken te voeren met uw kind en u. Zo brengen we persoonlijke groei in beeld en 
vergelijken we kinderen vooral met zichzelf. 
We gebruiken toetsen dus wel, maar vooral als manier om vooruit te blikken: dit kan je al, 
dus daar hoef je niet of nauwelijks tijd meer aan te besteden. Dit onderdeel snap je nog niet, 
dus daar gaan we aan werken. 
 

Portfolio en kindvolgsysteem 

Wat kinderen hebben gedaan leggen we vast in een portfolio waarin het werk langs de 
leerlijnen gelegd kan worden. Daarin wordt niet alleen gekeken naar het eindproduct, maar 
juist naar het leerproces, je eigen ontwikkeling. Hoe heb je iets aangepakt? Hoe ging de 
samenwerking? Wat zou je volgende stap kunnen zijn? Schrijf maar op, teken een schema, 
maak een filmpje… en stop het in je portfolio. Het portfolio gebruiken we om er samen op te 
reflecteren in aandachtige gesprekken tussen leerling en leerkracht. En ook om met het kind 
nieuwe leerdoelen voor een langere periode te plannen. Wat heb je bereikt op deze leerlijn? 
Hoe heb je jezelf ontwikkeld? Wat wil je de komende tijd leren? Hoe gaan we dat 
aanpakken?  
 
Op de Vindplaats kijken we gestructureerd naar het welbevinden en de ontwikkeling van het 
kind. Naast het portfolio houden we de ontwikkeling ook bij via het kindvolgsysteem. De 
uitkomsten van alle manieren om de kinderen te volgen, slaan we op in ons digitale systeem 
Parnassys.  
 
Kijken hoe het gaat met kinderen is niet alleen een zaak van de eigen leerkracht, maar van 
het hele team. Uw kind werkt immers op meerdere plekken en met meerdere leerkrachten. 
Daarom bespreken we regelmatig de ontwikkeling van elk kind.  
 

9. Kwaliteit en opbrengsten  
Kwaliteit gaat over de goede dingen doen en deze goed doen. Wij willen voortdurend werken 
aan kwaliteit. We werken met een kwaliteitscirkel. Het jaar is opgedeeld in vier perioden. 
Elke periode bekijken en analyseren we de leerling gegevens, doen we aan 
kindbesprekingen, en organiseren we studiedagen om ons speelleeraanbod op onze 
bevindingen aan te passen. Het werken in buurtjes heeft als voordeel dat de buurtteams 
samen het onderwijs- en ontwikkelaanbod voortdurend een beetje kunnen bijstellen. Zo 
werken we dagelijks aan kwaliteit. Daarnaast houden we voorafgaand aan het schooljaar en 
aan elke thema-periode een studiedag waarin we het thema voorbereiden, de 
speelleeromgeving verbeteren, en op andere manieren samen bouwen aan kwaliteit.  
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De Vindplaatsdirectie en de interne begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor het 
bewaken van de kwaliteitszorg. We zetten teamscholing, pedagogische coaching, en 
individuele begeleiding in voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers om nog beter te 
worden. We staan open voor feedback van ouders, kinderen en elkaar. Op deze manier zijn 
we een voortdurend lerende organisatie. 
 
In ons strategisch plan beschrijven we wat we over vier jaar willen bereiken en wat we 
daarvoor elk jaar gaan doen. Jaarlijks gebruiken we ook een aantal toetsen en instrumenten 
om objectief te meten wat de voortgang is. Denk aan een analyse van het 
leerlingvolgsysteem. Maar ook aan ouderenquêtes, een meting van het welbevinden van de 
kinderen, of bijvoorbeeld een Arbo onderzoek onder de teamleden. 
 
Ook is er een externe kwaliteitsbeoordeling. De kinderopvang op de Vindplaats wordt 
beoordeeld door de GGD en het basisonderwijs door de Onderwijsinspectie. Daarnaast doen 
we mee aan de audits van onze besturen Akros en AWBR. Het bewaken en monitoren van 
kwaliteit vindt plaats in een cyclisch proces en heeft onze continue aandacht.  
 
Wilt u meepraten over de kwaliteit van onze organisatie, dan kunt u altijd binnenlopen bij de 
directie. Ook werken we met een klankbordgroep van ouders. Structurele medezeggenschap 
kan via de Vindplaatsraad. Dit orgaan wordt in januari 2023 opgericht als vervanging van de 
oudercommissie van de kinderopvang en de medezeggenschapsraad van de school. 
 

10. Passende opvang, onderwijs, ondersteuning en zorg 
Op de Vindplaats streven we ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen en ontplooien. We 
streven er met andere woorden naar een inclusief kindcentrum te zijn. Bij 
ons is geen plaats voor uitsluiting maar hoort iedereen erbij en kan 
iedereen bijdragen.  
 
Daarom bieden we niet alleen de basis ondersteuning die nodig is 
volgens de wet passend onderwijs. We proberen ook extra 
ondersteuning te organiseren, zodat elk kind optimaal kan 
meedoen. U kunt denken aan de inzet van hulpmiddelen, 
begeleiding in kleine groepjes, speltherapie, of bijvoorbeeld 
begeleiding bij dyslexie. Dankzij de samenwerking tussen teamleden 
in de buurtjes zijn er meer mogelijkheden de organisatie van het 
onderwijs aan te passen aan de behoefte van de kinderen. Daarnaast is het 
gemakkelijker om interne experts in te zetten of even onder schooltijd te observeren of te 
overleggen. 
 
Dat we een inclusieve ambitie hebben wil nog niet zeggen dat alles ons meteen zal lukken. 
Wat het wel wil zeggen, is dat alle Vindplaats teamleden zich samen inzetten voor dit doel. 
We overleggen goed met de kinderen en de ouders om te weten wat de ondersteunings- 
en/of zorgbehoeften zijn. We werken samen met experts in de organisatie en van andere 
organisaties.  
Aan de Vindplaats zijn experts verbonden op het gebied van: dyslexie, gedrag, psychologie, 
speltherapie, orthopedagogiek, kind- en motoriek, hoogbegaafdheid en logopedie jeugdhulp 
en jeugdgezondheid. 
Daarnaast laten we ons bij de intake van nieuwe kinderen bijstaan door een commissie van 
begeleiding bestaande uit specialisten uit het speciaal (basis) onderwijs. 
 
Onze inclusieve ambitie zullen we in 2023 verwerken in een nieuw 
schoolondersteuningsprofiel. 
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11. De ambities 
De komende jaren werken we stap voor stap verder aan het inhoud geven van onze visie, 
waaronder: 
 

Werken met thema’s 

De echte wereld is zelden opgedeeld in hokjes en stukjes. Daarnaast is leren makkelijker als 
het betekenisvol, levensecht en diepgravend is. Daarom bieden we de leerervaringen op 
veel didactische manieren aan en ordenen we de inhouden rondom grote, uit het leven 
gegrepen thema’s.  

De bedoeling is dat de kinderen dagelijks werken aan hun thema. Gedurende de reguliere 
schooldag, maar ook in de naschoolse tijd en tijdens de BSO bieden we passende 
activiteiten aan. Na schooltijd kunnen ze in de werkplaatsen verder experimenteren.  

Persoonlijk ontwikkelplan 
We nemen stappen om voor elk kind een vertaling op maat te maken in de vorm van een 
persoonlijk ontwikkelplan. Dit betekent dat wij per vakgebied aangeven hoe het kind de 
doelstellingen gaat halen. We maken hierbij verschil in leertijd, leermiddelen en leertempo. 
Het ene kind leert het liefst keertafels digitaal, het andere kind met behulp van een 
beweegspel. Een kind dat rekenen lastig vindt, krijgt een passend aanbod met extra 
verdiepte instructie en begeleiding. Een kind dat juist behoefte heeft aan meer uitdaging 
krijgt extra verdiepende of verrijkende studiematerialen, opdrachten of onderzoeksvragen. 
We kijken goed wanneer het wenselijk is dat het kind zelfstandig en alleen werkt, of wanneer 
het juist sámen met een paar andere kinderen werkt aan een taak en verschillende 
groepsrollen oefent. Er zijn groepsinstructies voor kinderen die aan díe uitleg toe zijn en er 
zijn workshops waar kinderen samen kennisnemen van onderwerpen die ze moéten weten, 
of mógen weten (keuzetijd).  
 
De ambitie is om op basis van het ontwikkelplan een weekplanning te maken en kijken we 
welk kind waarmee aan de slag gaat en wanneer. Voor jonge kinderen bepalen we ook de 
dagplanning. Naarmate het kind ouder wordt, heeft het steeds meer eigen keuzeruimte over 
wanneer hij of zij aan welke taken of leerdoelen werkt, op welke manier, waar en met wie. 
Want keuzes leren maken en jezelf leren sturen is voor je toekomst nét zo belangrijk als 
goed leren spellen of een tekst kunnen lezen. 
 
Zo blijft uw kind bij elk teamlid in beeld. Ook nodigen we u als familie twee keer per jaar uit 
voor een persoonlijk gesprek met kind, familie en leerkracht samen. Samen kijken we naar 
de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Want kinderen die lekker in hun vel zitten, 
leren het meest. Ook kijken we naar de doelen en interesses voor komende periode. Hierbij 
gebruiken we het portfolio van het kind. Alle gegevens samen (van portfolio, toetsen, 
observaties en gesprek) zorgen voor een totaalbeeld van de ontwikkeling van ieder kind. We 
bekijken samen met u niet alleen naar de resultaten van taal, lezen en rekenen, maar ook 
naar de brede ontwikkeling van uw kind op sociaal, motorisch en persoonlijk niveau. 
 

12. Kennismaken aanmelden, wennen en doorstromen 

 

Toelatingsbeleid  

Woont u in Landlust of komt u hier te wonen? Dan kunt u ons elke dag bellen voor een 
afspraak voor een informatief gesprek op het kindcentrum. We zijn een kindcentrum voor en 
van de buurt, hetgeen betekent dat we er vooral zijn voor kinderen uit de buurt. Een 
uitzondering geldt voor nieuwkomers- en voorschool+ groep kinderen, die uit heel 
Amsterdam-West afkomstig kunnen komen.  
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Kennismaken en wennen op de Vindplaats  

Tijdens de open dagen of op afspraak kunt u zich oriënteren op onze visie en ons aanbod en 
geven we ook graag een rondleiding.  
We kijken naar de ontwikkelbehoeften en de eventuele vraag naar ondersteuning die uw kind 
nodig heeft en wat de Vindplaats hierin kan betekenen. Als uw kind van een andere 
kinderopvang of school komt, zullen we ook de vorige plek bij dit gesprek betrekken. Als u 
kiest voor de Vindplaats, maken we een vervolgafspraak voor het intakegesprek. Bij het 
intakegesprek doen we de administratieve verplichtingen, zoals het invullen van de 
kindgegevens en toestemmingsformulieren, kijken we naar het dagritme en de behoeftes van 
uw kind en maken afspraken over het wennen. 
We kijken in welke stamgroep uw kind instroomt en wanneer het kan beginnen. Soms zal dat 
iets langer duren als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en we die nog moeten 
organiseren. Het kan ook zijn dat we dan nog wat extra afspraken moeten maken of 
deskundigen moeten betrekken. Uitgangspunt is dat het kind in ons kindcentrum past en wij 
bij het kind passen. 
 

Wennen doen we als volgt 

De eerste dagen op de Vindplaats kunnen spannend zijn. Uw kind en u moeten wennen aan 

en vertrouwd raken met de nieuwe situatie: de stamgroep, het buurtje, het dagritme, de 

medewerkers en de andere kinderen. In deze eerste weken leggen we de basis voor uw kind 

om zich emotioneel veilig te gaan voelen en om zich in de nieuwe omgeving verder te gaan 

ontwikkelen. Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd. De medewerkers op de 

stamgroep zorgen ervoor dat er altijd extra tijd en aandacht is voor kinderen en hun familie 

die nieuw zijn. En natuurlijk bent u van harte welkom om tussendoor een kijkje te komen 

nemen. 

In- en doorstroombeleid  

Wanneer een kind eraan toe is om een stap te zetten richting het volgende buurtje, dan doen 

we dat. Gemiddeld gebeurt dat ergens gedurende de periode dat een kind 3, 6-7 en 9 jaar is. 

Een peuter van de voorschool of de 0-3 groep zal dus misschien al met 3 jaar en 2 maanden 

eens gaan kijken in het 4-6 buurtje. Een kind dat echt aan lezen en ‘schools’ leren toe is, zal 

eerder naar de 6-9 buurt verhuizen dan een kind dat nog volop aan het kleuteren is. We 

volgen de natuurlijke ontwikkeling van uw kind, en niet de gemiddelde ontwikkeling uit de 

statistieken. Wel houden we natuurlijk met observaties en een kindvolgsysteem goed in de 

gaten of er iets bijzonders is aan de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast houden we 

rekening met de samenstelling van stamgroepen en begeleiders. 

We creëren een aantal doorstroommomenten zodat kinderen indien mogelijk samen kunnen 
doorstromen en de stamgroep niet te vaak van samenstelling wisselt.   
Wij vinden het van groot belang iedere nieuwe fase zo goed mogelijk te begeleiden. Dit doen 
we door in- en doorstroommomenten goed af te stemmen, met ouders/verzorgers en 
kinderen, maar ook met professionals die het kind gaan begeleiden. Wij noemen dit de 
‘warme overdracht’.  
 

13. Praktische zaken  

 
Uitstapjes en toezicht 
Op de Vindplaats leren de kinderen de wereld kennen. We gaan daarom vanaf het 
allereerste begin al met kinderen naar buiten voor uitstapjes. ‘Buiten’ leer je minstens zoveel 
als ‘binnen’. Een wandeling met de kleintjes, de kinderboerderij in het Westerpark, met 
elkaar boodschappen doen of een brief posten; naar de bieb, de speeltuin, het park, of 
voorlezen in het bejaardentehuis. De kleintjes gaan in de bolderkar of met het busje. Voor 
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jonge kinderen hanteren we daarbij uiteraard zowel op de achterblijvende groep als bij het 
uitstapje altijd het ‘4-ogen-beginsel’; er zijn dus altijd tenminste twee volwassenen per 
groepje kinderen aanwezig. 
De grotere kinderen lopen of fietsen onder begeleiding van hun 
leerkrachten en eventuele hulpouders twee aan twee naar de 
bestemming. Of we nemen met de (stam-)groep het openbaar 
vervoer. 
 
We vragen u om een formulier te ondertekenen waarin u hier 
toestemming voor geeft. Voor de oudere kinderen op de BSO 
kunt u een zelfstandigheidsverklaring ondertekenen. Alleen 
kinderen met zo’n verklaring mogen zonder toezicht naar de 
winkel, buiten spelen en dergelijke.  

Schoolondersteuningsplan (SOP) 
De ‘Wet passend onderwijs’ verplicht alle scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te 
stellen. In ons SOP staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan 
leerlingen die dat nodig hebben. Het SOP wordt opgesteld door onze leerkrachten, directie 
en bestuur. Op basis van het profiel inventariseren we welke expertise eventueel ontwikkeld 
moet worden en wat dat betekent voor de (scholing van) onze leraren. Leerkrachten en 
ouders hebben adviesrecht op het SOP via de vindplaatsraad.  

Het kan voorkomen dat we niet voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod hebben. 
Dan gaan we samen met u op zoek naar een passend onderwijsarrangement binnen of 
soms ook buiten de school. Bijvoorbeeld door een expert in huis te halen, of de 
mogelijkheden bespreken voor een (tijdelijk) passend aanbod op een andere school in de 
wijk. Ook kan het zijn dat een kind beter begeleid wordt op een school voor speciaal 
onderwijs. In dat geval zal er via de Onderwijs Kind Adviseur die aan onze school is 
verbonden vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen, samen met de ouders, 
een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Ons SOP is in te zien op school. 

Hoe worden ouders betrokken? 

Net zoals we betrokkenheid van onze leerlingen verwachten, verwachten we dit ook van u. 

Op de Vindplaats zijn veel ouders volop betrokken bij de opvang en het onderwijs. Dit zorgt 

voor een open sfeer en we hechten hier dan ook veel waarde aan. Meewerken op de 

Vindplaats is vaak heel leuk en geeft bovendien een goed beeld van de belevingswereld van 

uw kind op school of opvang. Speciaal voor ouders hebben wij op de Vindplaats een ruimte 

waar we ouders kunnen ontvangen. Dit is een plek waar ouders/verzorgers elkaar en 

leerkrachten/pedagogisch medewerkers ontmoeten om te praten over allerlei zaken die 

betrekking hebben op de ontwikkelingskansen van de kinderen op de Vindplaats. In 

samenwerking met diverse externe partijen worden hier ook allerlei 

opvoedingsondersteunende activiteiten georganiseerd.  

Ouderbetrokkenheid gaat over alles wat te maken heeft met de relatie tussen 
opvang/onderwijs van het kind en ouders. Dus dit is niet alleen op de Vindplaats maar ook 
de betrokkenheid van de ouders vanuit thuis met wat het kind op opvang/school leert. In ons 
kindcentrum weten we dat ouders een onmisbare schakel zijn. 

Enkele voorbeelden van ouderbetrokkenheid bij de Vindplaats:  

• Ouderparticipatie  
• Voorlichtingen (& opvoedthema’s) voor ouders  
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• Extra activiteiten voor/door ouders (Kerst, Suikerfeestontbijt, bibliotheek etc.)  
• Thuis de kinderen vragen over het huiswerk en hen hierbij begeleiden 
• Actieve aanwezigheid van ouders op ouderavonden & van ouders (en kinderen) bij 

oudergesprekken 

Communicatie met ouders 
We hebben verschillende manieren om met u als ouder/verzorger te communiceren. 
Allereerst is dat natuurlijk ’s ochtends als u uw kind brengt. Even bij de deur informatie 
uitwisselen over wat op die dag belangrijk is voor uw kind. Wilt u een gesprek met 
pedagogisch medewerker, leerkracht, intern begeleider of directie, dan moet u even een 
afspraak maken.  

We gebruiken de Parro app voor school en KidsKonnect voor de opvang om u te informeren 
over waar er die dag voor bijzonders (leuks) is gebeurd in de groep en u kort te informeren 
over wat u de komende dag moet weten, bijvoorbeeld als uw kind iets mee moet nemen of 
dat de leerkracht van uw kind ziek is. Daarnaast gebruiken we de Parnassysmail voor meer 
officiële informatie, denkt u hierbij aan uitnodigingen voor bijeenkomsten, informatie over 
schoolkamp etc. 

Maandelijks houden we op de hoogte van het wel en wee van ons kindcentrum via de 
nieuwsbrief. Ook deze wordt via de Parnassysmail verstuurd. Ook hangt er bij de ingang een 
scherm waarop belangrijke informatie over de betreffende dag wordt gemeld. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze 
bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. 
De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, zoals het Kerstfeest, Sinterklaas 
en de schoolreis. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per schoolkind. 

U kunt de jaarlijkse ouderbijdrage overmaken op IBAN NL91 INGB 0006 8307 71 o.v.v. 
stichting Ouderraad OBS De Roos. Een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom.  

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage (tot max. 55,-) 
voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Floor van Bork, waarna de 
gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de 
rekening van de school wordt gestort.  

Deze mogelijkheid komt bovenop de bestaande regelingen; u blijft daarom gerechtigd om de 
volledige scholierenvergoeding aan te vragen. Twijfelt u of uw kind recht heeft op een 
Stadspas? Neem dan contact op met de gemeente Amsterdam.  

Bij groep 6, 7 en 8 wordt naast de vrijwillige ouderbijdrage nog een extra bijdrage gevraagd 
in verband met het schoolkamp. Het schoolkamp kost 75 euro per kind.  
Heeft u een stadspas, dan is er een mogelijkheid om de bijdrage via het Jeugd educatie 
fonds aan te vragen, zolang wij daar als school gebruik van kunnen maken. 
  
Ziekmelden en verlof aanvragen 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 
Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de 
website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van 
geoorloofd verzuim.  
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Op deze manier meldt u uw kind ziek: 
U kunt uw kind voor 8:30 uur ziekmelden via het telefoonnummer 020 – 612 22 66. 
Ook kunt u via de app Parro een individueel berichtje sturen naar de groepsleerkracht en/of 
naar Floor van Bork als uw kind ziek is. Doe dit ook voor 08:30 uur.  

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 
U kunt contact opnemen met de directie of administratie voor een verlofaanvraag voor verlof 
buiten de reguliere schoolvakanties. Wij helpen u graag verder bij het invullen van de 

benodigde papieren. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te 
gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de directie toestemming voor verlof buiten de 

schoolvakanties.  

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs  
De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed 
Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk 
toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse 
basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit 
stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de 
gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft. Op de website 
schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde 
verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure 
‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school 
aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur 
aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. Deze school 
registreert de aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook 
aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De toewijzing 
gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de 
voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen 
de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna 
kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke gevallen 
besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in 
overleg, op zoek gaan naar een andere passende school. (Wet Passend Onderwijs) 

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. 

Voorrang op een school  
Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De 
voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de 
basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en 
huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.  

Voorrangsregels  
Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind 
automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er 
meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels 
zijn:  

• Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind 
vier jaar wordt;  

• Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is 
aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;  

• Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze 
onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;  
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• De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd;  

• Het kind heeft de school als voorrangsschool.  

Voor informatie over de Vindplaats kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer  

Website Schoolwijzer Amsterdam: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/  

Scholierenvergoeding 2022-2023  
De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor ouders van schoolgaande kinderen van 
Amsterdammers met een laag inkomen. U moet de vergoeding eerst aanvragen. Daarna pas 
kunt u uw kosten declareren. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je- 
kans/scholierenvergoeding/  

Voorschool  
U kunt de scholierenvergoeding ook aanvragen voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar die naar 
een voorschool gaan.  

Voor school, sport en cultuur  
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij 
aan kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, 
sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of huiswerkhulp 
kunt u de scholierenvergoeding gebruiken.  

Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds  
Is de scholierenvergoeding niet voldoende voor alle onkosten? Dan kan een tussenpersoon 
(bijvoorbeeld een hulpverlener zoals OKA) voor u een bijdrage aanvragen bij het 
Jeugdsportfonds of het Jongerencultuurfonds. Kijk voor meer informatie op de website van 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/  

Scholierenvergoeding is extra geld voor schoolgaande kinderen. U kunt per schooljaar voor 
elk kind een bedrag krijgen.  

• € 250,- per jaar per kind op de voorschool.  
• € 166,- per jaar per kind op de basisschool.  
• € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.  
• € 325,- per jaar per kind op mbo-bol of mbo-bbl met een onbetaalde stage.  

Doe de check en kijk of u in aanmerking komt voor Scholierenvergoeding of andere 
regelingen. Kijk voor alle regelingen voor Amsterdammers met weinig geld op Hulp bij laag 
inkomen (Pak Je Kans). Zie: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen 
Ook bij het Buurtteam en bij de Ouder Kind Adviseur kunt u hierover met vragen terecht. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te 
reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en 
medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de 
meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is 
het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode. 5 stappen van de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling School heeft een eigen meldcode.  

http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/
http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen
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Daarin staan de volgende 5 stappen: 
Stap 1: In kaart brengen van signalen. 
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van 
letselduiding. 
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 
Thuis raadplegen. (Het afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht). 
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 
januari 2019): is melden noodzakelijk? Is hulpverlening (ook) mogelijk?  

Als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt, kunt u terecht bij onze 
Aandachtfunctionaris: Marjolein Brouwer. Zie ook; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld  

Vakanties, vrije dagen en verlof 

 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart/Pinkstervakantie * 18 mei t/m 29 mei 2023 

Vrije middag Vrijdag 21 juli 2023 vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 
* De HePi vakantie (18-29 mei) zijn alleen de kinderen vrij. 
De leerkrachten werken dan wel (studietijd). 

Studiedag AWBR Woensdag 5 oktober 2022 

Verhuisdagen 12, 13 en 14 oktober 2022 

Verhuisdag Maandag 24 oktober 2022 

Studiedag Vrijdag 23 december 2022 

Studiedag Maandag 9 januari 2023 

Studiedag Vrijdag 24 februari 2023 

Studiedag Donderdag 16 maart 2023 

Studiedag Vrijdag 7 juli 2023 
Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom altijd de nieuwsbrieven, de mail en de agenda in de Parro 
app in de gaten. 

Medezeggenschap 
In de kinderopvang is er een oudercommissie. De naam zegt het al: deze commissie bestaat 
alleen uit ouders. Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies te 
geven aan de kinderopvangorganisatie over het pedagogisch beleid en de kwaliteit van de 
zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 
 

Het onderwijs kent een wettelijke verplichte Medezeggenschapsraad waarin zowel ouders 
als teamleden zitten. De beide geledingen hebben een aantal wettelijk bepaalde advies- en 
instemmingsrechten. En de raad kan ook op eigen initiatief voorstellen en ideeën m.b.t. het 
onderwijs op de Vindplaats ontwikkelen en deze vervolgens aan de directie voorleggen. 
 
In de Vindplaats voegen we deze twee organen zoveel mogelijk samen tot een 
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Vindplaatsraad. Daarvoor ontwikkelen we in 2022-2023 een eigen, nieuw reglement waarin 
de wettelijke bepalingen van beide werksoorten zijn verwerkt. De Raad treedt niet op als 
belangenbehartiger maar als een verantwoordelijke meedenker en meebeslisser. De 
vergaderingen van de Vindplaatsraad zijn openbaar. U mag deze vergadering altijd bijwonen 
en meepraten. U hebt echter geen stemrecht. 
 

Een lid van de Vindplaatsraad blijft in principe twee jaar aan en kan zich daarna opnieuw 
verkiesbaar laten stellen. Als er per periode meer raadsleden aangemeld zijn dan wettelijk 
mag (bij de Vindplaats maximaal drie ouders en maximaal drie personeelsleden uit het 
onderwijs, en maximaal twee ouders en één personeelslid uit de kinderopvang, dan worden 
er bij een herverkiezing weer verkiezingen uitgeschreven. 
 
Vergaderingen 
De Vindplaatsraad vergadert zes keer per jaar. Ook zit er (soms) voorbereidingstijd in het 
lezen van diverse stukken tekst, zoals het Kindcentrumplan of protocollen. De raadsleden 
praten mee over de belangrijkste beleidsstukken van het kindcentrum, zoals het 
Kindcentrumplan, de begroting en het jaarverslag. Ook de veiligheid, de openingstijden en 
de invulling van de opvang- en onderwijstijd horen bij de gespreksonderwerpen. Verder ook 
de hoogte van de opvangkosten of de vrijwillige ouderbijdrage en de ouderbijdragen van de 
kinderopvang. En natuurlijk de communicatie met ouders en het kwaliteitsbeleid van de 
Vindplaats. Personeelsleden mogen daarnaast ook meebeslissen over het personeels- en 
arbeidsomstandighedenbeleid, de formatie en hun werk- en rusttijden. 
 
Notulen Vindplaatsraad 
Wilt u graag de laatste notulen ontvangen of heeft u vragen aan de Vindplaatsraad? Stuur 
dan een email naar: info@vindplaats.amsterdam. 
 

GMR AWBR 
Naast medezeggenschapsraden kent ons schoolbestuur AWBR ook een centrale 
medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad is te vinden op de AWBR website. 
Vanuit de Vindplaats is Floor van Bork (management assistent) nu lid van de GMR. 
Akros heeft een Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging waar 
personeelsleden mee kunnen praten en beslissen over onder andere het personeelsbeleid 
en de arbeidsomstandigheden. 

Nog vragen? 

Bel dan gerust 020 – 612 22 66, bezoek onze website www.devindplaats.amsterdam mail 

naar info@vindplaats.amsterdam of loop gewoon even binnen.  

mailto:info@devindplaats.amsterdam
https://www.awbr.nl/Over-AWBR/GMR
http://www.devindplaats.amsterdam/
mailto:info@vindplaats.amsterdam
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