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Alle leerlingen  
klaarstomen  
voor de  
21e eeuw

Voorwoord  
van de directeur

Beste ouders en leerlingen,

Het team van de Professor Burgerschool staat dit jaar voor jullie klaar. Het is fijn dat we u als ouder  

en jou als leerling in dit nieuwe schooljaar 2019-2020 (weer) bij ons op school mogen verwelkomen!

In dit boekje staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar. U vindt hierin enkele afspraken en 

regels, zoals bijvoorbeeld hoe u aan school doorgeeft dat uw kind ziek is, de belangrijke adressen, de 

schoolvakanties en studiedagen en de manier van werken. 

Uitgebreide informatie over onder meer de school, de organisatie en de visie vindt u in de schoolgids. 

De schoolgids en de jaarkalender staan op de website: www.burgerschool.nl 

Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u altijd bij de leerkracht, de intern begeleider, de teamleider 

of de directie terecht. Niet iedereen woont dichtbij, maar de school staat altijd voor u open. 

Ik wens u en uw kind samen met ons team een fijn en leerzaam schooljaar! 

Lieke Rigter                      Viola Laan

regiodirecteur                  teamleider Professor Burgerschool 

Jan Sluijtersstraat 5, 1062 CJ Amsterdam

T 020 - 346 02 30

E burgerschool@viertaal.nl

I  www.burgerschool.nl
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Wat vinden wij belangrijk?

UNIT ONDERWIJS 

Op de Professor Burgerschool werken wij in drie 

verschillende units; onderbouw (peutergroep 

1-2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw 

(groep 6 t/m 8). Binnen de units staat gedeelde 

verantwoordelijkheid centraal waarbij de leer-

krachten en onderwijsondersteuners samen 

verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan een 

groep leerlingen. Gedurende de dag zitten de 

leerlingen binnen de unit in hun eigen stamgroep 

en krijgen zij instructie in een niveaugroep.  

Behalve dat er in de stamgroep veel met en van 

elkaar geleerd wordt, krijgen de kinderen  

instructie in een niveaugroep: groepjes kinderen  

die qua ontwikkeling op een bepaald gebied  

ongeveer even ver gevorderd zijn, zoals bij  

rekenen, spelling, begrijpend lezen en bij de  

peuters en kleuters de kringmomenten.

EIGENAARSCHAP

De leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leer-

proces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat 

leerlingen weten aan welke doelen zij werken en 

hoe zij die doelen gaan realiseren. 

Onze leerlingen worden gestimuleerd en hen 

wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren 

op gestelde doelen. Wij werken hierbij volgens de 

aanpak van Jay Marino: ‘Continuous Improvement’ 

(‘continu verbeteren’). Dit is een aanpak waarbij 

het eigenaarschap van kinderen vergroot wordt. 

Kenmerkend voor Continuous Improvement is de 

mate waarin leerlingen expliciet betrokken  

worden bij hun onderwijs. Samen met de leer-

kracht en onderwijsondersteuner werken ze aan 

resultaten door met elkaar een missie op te  

stellen, door gezamenlijke afspraken te maken  

en doelen te formuleren (gemeenschappelijke  

en individuele). Iedere leerling kan zijn/haar 

eigen vorderingen bijhouden in een portfolio. Dit 

schooljaar gaan wij een start maken met een door 

leerling geleid oudergesprek, zodat wij een open 

dialoog met kind én ouder(s) hebben over het 

werk op school. Op de Professor Burgerschool 

noemen we deze aanpak ‘Doelgericht Werken’.

21E EEUWSE LEREN

VierTaal en de Professor Burgerschool willen 

graag alle leerlingen klaarstomen voor de 21e 

eeuw. De Professor Burgerschool traint de leer-

krachten en ondersteuners om samen met de 

leerlingen te leren werken in de 21e eeuw. Het 

draait om: samenwerken, problemen oplossen, 

creativiteit, kritisch denken en sociale vaardig-

heden. Maar natuurlijk ook om nieuwe gadgets 

op ICT gebied. Zo hebben alle leerlingen van de 

midden- en bovenbouw een iPad en hebben de 

jongere groepen toegang tot enkele iPad’s en 

computers. Ook hebben we verschillende hulp-

middelen om te programmeren en een ontdeklab 

waar de leerlingen o.a. aan de slag kunnen met  

de 3D-printer, robotica en technisch lego.

Deze digitale leermiddeŁlen zijn ondersteunend 

voor ons onderwijs en leiden tot onderzoekend 

leren. De inzet van ICT en het oefenen van 21e 

eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd in alle 

domeinen. Onze school heeft om deze reden het 

predicaat Excellente School 2016-2019 gekregen. 

Ook in de contacten met ouders en de omgeving 

werken we digitaal, door middel van ouderportaal 

Social Schools.
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SPEERPUNTEN JAARPLAN  

PROFESSOR BURGERSCHOOL

Professionalisering is in het onderwijs van groot 

belang. We doen al veel dingen goed, maar op 

dit moment maken wij als school een effectieve 

professionaliseringsslag op de volgende 3 onder-

delen. Ons motto is “Elke dag een beetje beter!” 

‘Gedeelde verantwoordelijkheid binnen het  

Unitonderwijs’ De leerkracht wordt meer  

TALENTONTWIKKELING

Kunst, cultuur, muziek, ICT, techniek en bewegen 

zijn bij ons erg belangrijk! Je leert op een andere 

manier denken, je kunt jezelf op een andere  

manier uiten en je leert samenwerken en in stap-

jes een proces uitŁdenken. Het is ook leuk om te  

kijken hoe anderen dat doen. We besteden  

specifiek aandacht aan bewegingsonderwijs, 

muziek, techniek, cultuureducatie en ICT vaar-

digheden met hulp van speciaal opgeleide (vak)

leerkrachten. Om de theatertalenten ook een 

podium te geven, wordt er tweemaal per jaar 

een podiumoptreden georganiseerd en geven de 

schoolverlaters een eindmusical. Daarnaast staat 

de vrijdagmiddag in het teken van workshops. 

Leerlingen kiezen zelf voor een workshop die 

passend is bij hun behoefte en uitdaging.

begeleider en coach in de stamgroep. ‘Mijn’ klas 

maakt plaats voor ‘onze’ leerlingen en de verant-

woordelijkheid voor deze leerlingen wordt  

gedeeld. Door te werken in units maken wij 

gebruik van elkaars kwaliteiten, ‘meerdere ogen’ 

volgen dagelijks de ontwikkeling van de  

leerlingen en door van en met elkaar te leren 

 kunnen teamleden en leerlingen met verschillen-

de talenten en eigenschappen elkaar ontmoeten 

en samen werken.

‘Eigenaarschap’ 

Door het lesgeven, het tussen- en het einddoel 

én het leren duidelijk visueel te maken, is de kans 

groter dat de leerlingen hun prestaties verbete-

ren. Leerlingen weten zo beter waar ze goed in 

zijn, wat ze nog moeten leren en worden eigenaar 

van hun eigen leerproces. 

‘Professionele cultuur’

Vanuit een hoge motivatie en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid werken alle collega’s van 

de Professor Burgerschool op een professionele 

manier samen. Er is aandacht voor “samen wer-

ken, samen leren” door met elkaar in gesprek te 

gaan over het onderwijs, de resultaten en elkaar 

ook te observeren. We geloven dat we veel van 

elkaar kunnen leren en dat iedereen kwaliteiten 

en ontwikkelpunten heeft.

Ouders & school
Ouders zijn van grote betekenis bij het leren van hun kind. Wij geloven in de 

kracht van een goede samenwerking met ouders en de positieve invloed die 

deze heeft op het leren van onze leerlingen.

Er zijn vaste momenten in het schooljaar waarop 

u uitgenodigd wordt om over de ontwikkeling 

van uw kind te praten. Daarnaast zijn er meer 

algemene contactmomenten, zoals de algemene 

ouderavonden, inloopochtenden, workshops, het 

samen maken van verteltassen en het oudercafé 

e.d. Wij stellen de hulp van ouders in de school 

zeer op prijs en u bent altijd welkom op school, in 

de klas of bij de logopedie. U kunt bijvoorbeeld 

deelnemen aan de ouderparticipatie groep en/of 

deelmedezeggenschapsraad en meehelpen in de 

bibliotheek.  Voor de communicatie met ouders 

maken wij gebruik van Social Schools. Dit is een 

veilig en gebruiksvriendelijk ouderportaal wat via 

de website of de Social Schools App bekeken kan 

worden. De leerkrachten zijn bereikbaar via e-mail 

of het telefoonnummer van de school. Uiteraard 

kan er ook altijd tussentijds een afspraak gemaakt 

worden.
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Door alle  
leergebieden heen  

wordt ook gewerkt  
aan samenwerken,  

zelfstandigheid, 
onderzoekend  

leren en 
reflecteren.

Wij verzorgen onderwijs en ondersteuning voor slechthorende  

leerlingen (SH) vanaf 2 ½ jaar. Ons onderwijs richt zich op het behalen  

van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs voor  

leerlingen in het basisonderwijs.

Ons onderwijs richt zich op het beŁhalen van de landelijk vastgestelde 

kerndoelen voor het primair onderwijs (SLO). We werken zoveel mogelijk 

met reguliere methodes en gaan daarbij uit van hoge verwachtingen en 

haalbare doelen. 

De leerkrachten en de onderwijsondersteuners verzorgen het onderwijs- 

en ondersteuningsaanbod in maximaal drie niveaugroepen. Voor elke 

niveaugroep maken wij gebruik van klasseplan. Klasseplan zetten wij in als 

digitale plan- en volgsysteem. In het systeem staat de planning van onze 

methodes en in de onderbouw is de koppeling gemaakt met de peuter- en 

kleuterleerlijnen. De belangrijkste leerlijnen (vakken) zijn:

Wat leer je bij ons 
op school?

• Taal 

• Lezen

• Spelling

• Rekenen

• Sociaal emotionele 

vorming

• Mondelinge- en 

schriftelijke taal

• Expressie (muziek 

en beeldende 

vorming)

• Bewegings-

onderwijs

• Wereldoriëntatie 

(natuur, weten-

schap en techniek)
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Praktische informatie
WAT TE DOEN BIJ…

ZIEKTE

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 9.00 uur naar: 020 - 346 02 30

Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet het niet ook aan hen door te geven!

BEZOEK AAN DE DOKTER

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet je  

zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven  

aan je groepsleerkracht.

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIE

Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie  

van de school. Het mogen echter niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er  

moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Vraag het formulier op bij de  

administratie of download het van de website van de gemeente.

KLACHT

Kijk op de website van VierTaal  voor de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de  

gegevens van de vertrouwenspersoon (contactpersoon) van de school.

Onze schoolregels

Goed gedrag kun je leren en bij ons op school zijn deze drie 

basisregels belangrijk. We helpen elkaar hieraan te denken 

en we spreken elkaar hier ook op aan.

WE ZIJN AARDIG   •   WE ZIJN NETJES   •   WE ZIJN RUSTIG

GEZONDE SCHOOL

Gezonde voeding en drinken 

op school vinden wij belangrijk. 

Om deze reden hebben wij 

met elkaar afgesproken dat wij 

gezonde producten drinken 

en eten. Denk bij een traktatie 

aan gezonde producten zoals 

fruit en groente of een klein 

cadeautje.
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Wie is Wie?
REGIODIRECTEUR Lieke Rigter

TEAMLEIDER Viola Laan

IB-ER Annemieke Dekkers

ZORGCOÖRDINATOR/ Tanya Wieman 

GEDRAGSKUNDIGE 

ADMINISTRATIE Aafke Scholtus

 Natalie Vermoten

Maandag 8.30 uur tot 14.30 uur

Dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur

Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur

Donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur

Vrijdag  8.30 uur tot 14.30 uur

Schooltijden

OUDERAVONDEN  

Op de Professor Burgerschool wordt aan het begin van het schooljaar een algemene 

informatieavond gehouden. Daarnaast zijn er oudergesprekken om de voortgang van het 

kind te bespreken. Dit schooljaar gaan wij starten met een door de leerling geleid ouder-

gesprek. Ook is er een speciale ouderavond voor de schoolverlaters. U wordt over de data 

door de leerkracht geïnformeerd en deze data wordt via Social Schools met u gedeeld.

Het aanmelden bij ons op school kan alleen 

met een toegekend intensief onderwijs-

arrangement cluster 2. Hiervoor moet een 

commissie vaststellen of onderwijs bij ons 

op school nodig is (intensief arrangement) 

of dat begeleiding op de basisschool  

mogelijk is (via de ambulante dienst).  

Een onderwijsarrangement voor onze 

school wordt aangevraagd bij de  

Commissie van Onderzoek van VierTaal.  

De trajectbegeleider kan u hier verder 

mee op weg helpen en informatie hierover 

vindt u op de website van de school en  

van VierTaal.

Voor een aanmelding kunt u contact  

opnemen met Viola Laan 

(v.laan@viertaal.nl).

Aanmelden
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VAKANTIES

1e schooldag 25 augustus 2019

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie  20 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020  

Pasen 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie  25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart  21 t/m 22 mei 2020

Pinkstervakantie  30 mei t/m 7 juni 2020

Zomervakantie  3 juli t/m 16 augustus 2020

VierTaal scholen/diensten verzamelen (bijzondere)  

persoonsgegevens van leerlingen om hen zo goed  

mogelijk bij het onderwijs te kunnen begeleiden.  

Stichting VierTaal moet zich daarbij houden aan de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens 

over personen zorgvuldig worden behandeld  

(geheimhoudingsplicht) en misbruik van  

persoonsgegevens wordt tegengegaan.

Vakanties en vrije dagen Informatiebeveiliging  
en privacy

OP DE WEBSITE VAN VIERTAAL (WWW.VIERTAAL.NL) KUNT U LEZEN 

• hoe wij omgaan met informatie van en over leerlingen, ouders/verzorgers

• over uw recht van inzage van het leerlingdossier van uw zoon, dochter of pupil

• hoe wij uw toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en videomateriaal

• wat u kunt doen als u ziet dat er iets misgaat met persoonsgegevens, video’s of foto’s

• wat Stichting VierTaal moet doen als persoonsgegevens, foto’s of video’s in verkeerde  

handen komen

Voor Stichting VierTaal is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld:  

Lindy Leevendig. Zij is te bereiken via e-mail: ibp@viertaal.nl
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STUDIEDAGEN EN EXTRA VRIJE DAGEN

Maandag 7 oktober 2019

Dinsdag 19 november 2019

Vrijdag 14 februari 2020

Maandag 16 maart 2020

Donderdag 2 april 2020

Vrijdag 10 april 2020



Onze school maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met zes andere scholen voor  

leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in de regio Amsterdam, Almere, Schagen en  

Den Haag. Hierdoor kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten die de scholen samen hebben en op 

deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. In alle vier genoemde regio’s zijn ambulante diensten aan de 

scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben 

gekregen van de CvO van Stichting VierTaal. De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen. Meer informatie over onze 

scholen, de ambulante diensten, het toelatingsbeleid en het bestuur vindt u op de website van Stichting VierTaal. 

 

www.viertaal.nl


